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في ظروف القطع المستدام في خراطة الصلب الكربوني بواسطة ماكنة مسيطر عليها بالحاسوب مثليةاأل عنوان الرسالة او االطروحة:  

  

 

سوائل التبريد )قطع جاف( لغرض تحقيق التصنيع المستدام, حيث ان  القطع المثلى في عملية الخراطة بذون استخذام ظروفيهذف العمل الحالي الى أيجاد 
لكمفة فأنو من الميم اعتماد ولغرض الحفاظ عمى الطاقة والبيئة وتقميل ااستيالك الطاقة وتموث البيئة في تزايد بسبب زيادة عمميات التشغيل في مجال التصنيع, 

 االستدامة في عمميات التصنيع.
لغرض تجميع البيانات الضرورية لتنفيذ عممية األمثمية.   AISI 1045 تضمن الجزء العممي في ىذه الدراسة التحضير لعدد من التجارب عمى الصمب الكربوني

الدوران, معدل التغذية وعمق القطع( في ماكنة خراطة مسيطر عمييا بالحاسوب. تم اعتماد  تم أجراء التجارب عن طريق تغيير مستويات عوامل القطع )سرعة محور
مى درجة حرارة الخشونة السطحية لقطعة العمل كمؤشر لجودة عممية القطع, تم ايضا تسجيل درجة حرارة أداة القطع خالل تشغيل قطعة العمل لغرض السيطرة ع

 القطع.
ريبية لدرجة حرارة أداة القطع والخشونة السطحية لقطعة العمل. ُاستخدمت ىذه المعادالت لغرض إيجاد عوامل القطع المثمى لسرعة نظريًا, تم اكتشاف معادالت تج

 محور الدوران ومعدل التغذية وعمق القطع باستخدام تقنية الخوارزمية الجينية.
 0.50)و (rpm 588.96) ة محور الدوران ومعدل القطع ومعدل التغذية كما يمي بالتوالي القيم المثمى التي تم الحصول عمييا من الخوارزمية الجينية كانت لسرع

mm)   و(64.55 mm/min) .لغرض الحصول عمى الخشونة االمثل في درجة حرارة منخفضة 
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The current study aims to find the optimum cutting parameters in turning process without using 

cutting fluids (dry cutting condition) towards sustainable manufacturing. Where the power consumption 

and environmental pollution increase due to increase of the machining operations in manufacturing field, 

so it is important to adopt sustainability in machining processes to save energy and environment and 

reduce cost.  

The experimental work in this study involved the preparation to a number of experiments on AISI 

1045 carbon steel to collect the necessary data for implementing optimization process. The experiments 

were conducted by changing levels of cutting parameters (spindle speed, feed rate and depth of cut) in 

CNC turning machine. Surface roughness of the workpiece has been depended as a quality indicator. In 

addition, the temperature of cutting tool has been recorded during machining the workpieces in order to 

control the temperature of cutting process. 

Theoretically, empirical equations for temperature of cutting tool and surface roughness of the 

workpiece have been discovered. By using Genetic Algorithm technique these equations have been used 

to find the optimum of cutting parameters spindle speed, feed rate and depth of cut. 
The optimum values that obtained by using Genetic Algorithm which achieve sustainable cutting 

were spindle speed 588.96 rpm, depth of cut 0.50 mm and feed rate 64.55 mm/min in order to have the 

optimum of surface roughness in low cutting temperature.  
 

Abstract: 


