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Abstract 
The attempt of the present study has addressed an area that has been relatively 

neglected in the past researches. This area focuses on studying and analysis the effect 
of different centered and un-centered workpiece lengths, using turning machine 
tailstock, on the products surface roughness, and then collecting data to generate an 
experimental charts and equations for the prediction modeling of surface roughness 
and increasing productivity for many turned products. These charts and equations 
could be serving as a quick indication for manufacturers to avoid pre-chatter conditions 
and the trial and error methods, and consequently reduce the required experience in 
this field. So, the applicable range of workpiece lengths can be safely extended from 
10 mm to 60 mm bars with 10 mm in diameter, and from 10 to 75 mm bars with 20 
mm in diameter. This range could be increasing as bar diameter increasing and vise 
versa. 
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عينات ممركزة وغير ممركزة مشغلة نمذجة التنبؤ بالخشونة السطحية ألطوال 

  بالخراطة
  الخالصة

إن الدراسة الحالية تتناول مساحة بحثية مهملة نسبياً في البحوث السابقة، حيث تركز هذه المساحة 
على دراسة وتحليل مقدار تأثير تغير أطوال عينات ممركزة وغير ممركزة، باستخدام الغراب 

ومن ثم جمع البيانات الالزمة . منتجات المشغلة بالخراطةالمتحرك، على قيم الخشونة السطحية لل
ألنشاء المخططات والموديالت الرياضية الناتجة عن مجموعة من التجارب العملية لغرض التنبؤ 

هذه المخططات . باألنهاء السطحي للمنتجات وزيادة األنتاجية للعديد من المشغوالت المنتجة بالخراطة
أن تستخدم كمؤشر سريع للمشغلين لتالفي ظروف األصطكاك وعمليات والموديالت الرياضية يمكن 

عليه فان مدى أطوال العينات التطبيقي .التجربة والخطأ وبالتالي تقليل الخبرة الالزمة في هذا المجال
 75ملم الى  10ملم، ومن  10ملم بالنسبة لألعمدة ذات قطر 60ملم الى  10اآلمن يمكن أن يمتد من 

  .ملم، ويزداد هذا القطر مع زيادة قطر العمود والعكس بالعكس 20ألعمدة ذات قطر ملم بالنسبة ل
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