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Abstract  
the phenomena built-up edge was the unwanted rough edge on cutting tool that is 
created by workpiece material welding onto the tool during cutting , occurs at the 
chip/tool interface when multiple materials are machined at low cutting speeds . 
under high compressive stresses, this study involve relation between  the chemical 
composition of workpiece and the built-up edge ( B.U.E ) formation which is 
generated on cutting tool during machining at dfferent types of low carbon steel 
using turning machine , experments prove that increasing percentage of carbon on 
workpiece causes reduction in weight of cutting tool from ( 14.532g to 13.823g ) 
at cutting speed 40 m/min and 0.10% and 014% carbon also to  12.672g at 0.20% 
carbon because built – up edge was disappear and surface roughness was 
improving from the value ( 5.43μm ) at 0.10% carbon and to  ( 3.362 μm ) at 
0.14% carbon and to (3.543μm) at 0.20% carbon . 
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دراسة تأثير التركيب الكيميائي للمشغولة على تكون الحد القاطع الناشىء والخشونة 

  ية السطح
  الخالصة 

أن ظاهرة الحد الناشىء التي تؤدي الى خشونة غير مرغوب فيها للعدة القاطعة والتي 
تنتج من التصاق أو التحام معدن المشغولة أثناء القطع وتحدث عند التصاق النحاتة 
بالعدة أثناء تشغيل معادن مختلفة بأستخدام سرع قطع واطئة وتحت أجهادات ضغطية 

ت هذه الدراسة عالقة مابين التركيب الكيميائي للمشغولة والحد لقد تضمن. عالية 
الناشىء الذي ينمو على سطح العدة القاطعة من خالل التشغيل بأستخدام ماكينة الخراطة 
مع عدة قطع وتشغيل أنواع مختلفة من الفوالذ الواطىء الكاربون ذات التركيز 

ة الكاربون في المشغولة تؤدي الى التجارب أثبتت أن زيادة نسب, الكاربوني المختلف 
عند سرعة قطع ) غم 13.823( الى)  غم (14.532نقصان في الوزن للعدة القاطعة من 

بسبب أختفاء الحد القاطع % ) 0.14وكذلك % 0.10( ونسبة كاربون  ) دقيقة / م40(
عند نسبة )   مايكرون 5.43(الناشىء والذي يؤدي الى تحسن خشونة السطح من  

)  مايكرون 3.543(  والى%0.14  مايكرون عند 3.362الى % 0.10  الى  كاربون
  . كاربون %0.20 عند 
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