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Abstract 
       This work focuses on studying the effect of cutter width on the surface roughness 
and cutter run out during horizontal milling operation, since the contact width in 
milling operations depends on the cutter geometry, especially (cutter diameter and 
width). So, three types of helical plain cutters with different widths are taken, 
(40,63,80mm), used in horizontal milling , when other cutter geometry parameters are 
constant.  As for workpiece material, it was from (structural steel (1.0402)) according 
to (DIN:C22) specifications, with different cutting conditions (spindle speed, feed 
rate, and depth of cut) for each cutter, results show that milling cutter, which has 
larger width (80mm), gives large surface roughness and cutter runout compared with 
other two types. The results show that the surface roughness and cutter runout 
decrease with the increase of spindle speed under constant feed rate and depth of cut. 
While surface roughness and cutter runout increase with increase of feed rate for 
constant spindle speed and depth of cut .Both the results of fixing spindle speed and 
feed rate with changing depth of cut show that surface roughness and cutter runout 
increase with the increase of depth of cut .In addition, cutter runout has a large effect 
on the surface roughness because it causes an increase in surface roughness of 
workpiece. Also surface roughness decreases at cutter (80mm width) which causes 
larger surface roughness than cutters (63mm and 40mm width),. For certain 
machining parameter as the spindle speed increases from (100 to 210 rpm), feed rate 
(35 mm/min) and depth of cut (0.1mm), the surface roughness value decreases from 
(1.61333 to 1.418333) μm at cutter (80mm width.) .When the cutter (63mm width) is 
used, the surface roughness decreases from (1.5222 to 1.3182) μm , and at cutter 
(40mm width) the surface roughness decreases from (1.4111 to 1.212) μm. Also in  
this study, multiple linear regression model is used within (SPSS) software to predict 
the experimental data for each surface roughness and cutter runout for different three 
cutters and results show from comparing between predicted and measured values that 
(SPSS) software gives high prediction accurate . 
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تأثیر عرض عدة التفریز على الخشونة السطحیة واألنحراف في التفریز األفقي
الخالصة

يركز هذا البحث على دراسة تأثير عرض عدة القطع من خالل تالمسها على خشونة السطح       
 ً وبما انه مساحة التماس تعتمد على الشكل الهندسي, والمركزية عدة القطع خالل عملية التفريز 

لذا تم اخذ ثالثة عدد حلزونية مختلفة بالعرض مع   ).قطر العدة وعرضها(خصوصا ,لعدة القطع 
أما . مستعملة بالتفريز األفقي )ملم40, 63, 80( وت باقي متغيرات الشكل الهندسي وهي كاألتي ثب

وان هذه المادة مالئمة  )DIN:C22(طبقاً إلى  الهيكلي بالنسبة لمادة المشغولة فكانت من الفوالذ
مختبرية التي التجارب ال نجازوبعد أن تم أ .لتحقيق متطلبات البحث من ناحية الكلفة وعمليات القطع

فقد بينت النتائج إن , لكل عدة قطع) عمق قطع ,تغذية ,سرعة قطع (  تتضمن ظروف قطع مختلفة
تعطي اكبر خشونة سطحية للمشغولة والمركزية عدة ) ملم80(عدة القطع التي تمتلك اكبر عرض 

دل التغذية وعمق كما تم دراسة تأثير كل من السرعة الدورانية ومع.القطع مقارنة بالنوعين اآلخرين 
وقد بينت النتائج انه , القطع على الخشونة السطحية والمركزية العدة لكل من أدوات التفريز الثالثة 

عند تثنيت معدل التغذية وعمق القطع وذلك لحساب الخشونة السطحية للشغلة والمركزية العدة مع 
فتبين إن الخشونة , ذكوره أعاله نواع الثالثة من أدوات التفريز الملألتغير السرعة الدورانية و

وعند تثبيت السرعة الدورانية وعمق .السطحية والمركزية العدة تنخفض بزيادة السرعة الدورانية
القطع لحساب الخشونة السطحية للشغلة والمركزية العدة مع تغير معدل التغذيه فان الخشونة 

عند تثبيت السرعة الدورانية و معدل التغذية أما .السطحية والمركزية العدة تزداد بزيادة معدل التغذيه
اً ضكما تم أي.مع تغير معدل عمق القطع نجد إن الخشونة والمركزية العدة تزداد بزيادة عمق القطع

خالل  دراسة تأثير كل من السرعة الدورانية ومعدل التغذية وعمق القطع على المركزية أداة القطع
عند تثنیت معدل التغذیة وعمق القطع وذلك لحساب المركزیة أداة القطع مع  وقد بینت النتائج انھ, عملیة التشغیل

فتبین إن المركزیة عدة , نواع الثالثة من عدد التفریز المذكوره أعاله لألتغیر السرعة الدورانیة أثناء التشغیل و
المركزیة أداة القطع  وعند تثبیت السرعة الدورانیة وعمق القطع لحساب.القطع تنخفض بزیادة السرعة الدورانیة

باإلضافة إلى إن المركزیة . أثناء التشغیل مع تغیر معدل التغذیة فان الخشونة السطحیة تزداد بزیادة معدل التغذیة
) 210- 100(أداة القطع تسبب أیضًا زیادة بقیمة الخشونة السطحیة للمشغولةوعندما تزداد السرعة الدورانیة 

فأن قیمة الخشونة السطحیة تقل من ) ملم0.1(وعمق قطع ) دقیقة/لمم 35(سرعة دورانیة ومعدل تغذیة 
وعند أستخدام عدة التفریز ذات , )ملم80(مایكرون عند عدة التفریز ذات العرض) 1.418333الى  1.61333(

فأن ) ملم40(مایكرون وعند عدة التفریز) 1.3182  -1 .5222(فأن الخشونة تقل من ) ملم63(العرض
المتعدد المتضمن  يوقد تم أیضا استخدام نموذج االنحدار الخطمایكرون  )  1.212-1.4111 ( الخشونةتقل من
لغرض التنبؤ بالبیانات المختبریة لكل من خشونة السطح والالمركزیة ألدوات القطع  (SPSS)في برنامج الـ

  .رنامج یعطي دقة تنبؤ عالیة الستة وقد بینت النتائج من خالل المقارنة بین القیم المتنبأ والحقیقیة إن ھذا الب
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