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Abstract 
In this study, orthogonal machining tests in dry turning method are performed on 
(AISI 1045 St.), in order to examine the influences for the type and number of 
coatings on surface roughness.  The cutting tools used are (TiN, TiN/TiC, and 
TiN/Al2O3/TiC); multiple layers coated cemented carbide inserts.  The tests are 
performed at five different cutting speeds (80, 112, 155, 220 and 300) m/min, 
while the feed rates are kept to be (0.08, 0.11, 0.14, 0.16 and 0.2) mm/rev 
respectively, at constant depth of cut and tool geometry.  The results showed that 
(TiN/TiC) coated cutting tools gave best results for surface finish compared with 
TiN/Al2O3/TiC, TiN and uncoated tool, for all the selected machining conditions.  
The experimental results showed that, when the cutting speed is increased from 
(80-300)m/min and feed rate is reduced by (250%), the values of surface roughness 
is decreased by: (20%) for uncoated tool insert ,(27%) for single coated layer insert 
(TiN), (55%) for double coated layer insert (TiN/TiC) and (49%) for triple coated 
layer insert (TiN/Al2O3/TiC). 
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 AISI (تأثير عدد طبقات الكساء لعدد القطع على الخشونة السطحية عند تشغبل صلب نوع 

1045 St. (  
  الخالصة

رب مختبرية تحت ظروف القطع المتعامد عنـد التشـغيل   اجت مجموعةيتضمن هذا البحث دراسة ل      
ساء لعدة القطـع  ، وذلك لغرض معرفة تأثيرنوع وعدد طبقات الك (.AISI 1045 St )   الجاف لصلب 

المكسية بكل : منها مواد الكساء للعدةتم استخدام ثالثة أنواع من .  على الخشونة السطحية للمعدن المشغل
 .ةغير مكسيفي حين كانت العدة الرابعة  .) TiN/Al2O3/TiCو   TiN/TiCو  (TiN:من المواد التالية

 :تم اختيار خمس قيم من سرع القطع وهي

 ,0.11(كذلك تم اختيار خمس قـيم اخـرى للتغذيـة وهـي      دقيقة ،/م)  155 ,220, 300 112,80, (
أظهـرت  . دوره، في حين تم نتبيت قيمة عمق القطع وهندسية عدة القطع/ملم 0.2 ,0.16 ,0.140,0.08

أعطت أقل القيم من حيـث الخشـونة السـطحية    TiN/TiC)   (النتائج بأن عدة القطع المكسية بطبقتين  
ف القطع المختارة وذلك بمقارنتها مع النوعين االخرين وهما العدة ذات الطبقة الواحدة وتحت حميع ظرو

حيث وجد عمليا بانه عند زيـادة سـرعة   . فضال عن عدة القطع الغير مكسية وذات الثالث طبقات كساء
تنخفض فان قيم الخشونة السطحية %) 250( دقيقة وعند تقليل قيم التغذية بمقدار/م 300)-80(القطع من 

 ،TiN)(لعدة القطع المكسية يطبقة واحدة %) 27(   لعدة القطع الغير مكسية،%) (20 :بمقدار يصل الى
 لعدة القطع المكسية بـثالث طبقـات  %) 49( ،وTiN/TiC) (لعدة القطع المكسية بطبقتين من%) 55( 

.(TiN/Al2O3/TiC) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


