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Abstract 
The purposes of cutting fluids (MWF) which are used in the mechanical 

machining operation are important to make cutting easy, and increase the rate of 
productivity. It is now very important subject because the direct effect to produce 
best surface roughness and negative effect on work environment and worker. This 
paper studies the effect of using cutting fluids on the surface roughness of the 
product. The Iraqi soluble cutting type was used, in the experimental work, special 
study to do a number of experiments to choose the best metal cutting parameter 
such as (cutting speed, condition depth of cut paper, and feed rate) ,also its effects 
on the surface roughness. In this paper was used (low alloy steel) and cutting tool 
of (Tungsten Carbide) were used which have a high hardness. Different cutting 
speeds were used with constant cutting depth and feed rates. was used three 
different mixtures in different percentages of the fluid with water and by two 
methods of using cutting fluid, the first method is flooding method and the second 
is misting method with average of (480 mL/hrs) for three mixtures from the fluid. 
From the results appear the best operation case to gain best surface roughness for 
product is by use flooding method with ratio (1:20) (oil: water) with linear cutting 
speed (94.2m/min). Which gives surface roughness of (0.01 µ m). Will have 
noted the direct effect of the cutting fluid and the water drop on the fluid on the 
surface roughness.   

  دراسة تأثیر نسبة سائل القطع و سرعة القطع على خشونة السطح
  الخالصة

لمستخدمة في عمليات التشغيل الميكانيكي أهمية في ا)    MWF(لسوائل قطع المعادن 
تسهيل عمليات القطع وتشغيل المعادن وزيادة اإلنتاجية وتعتبر موضوعاً ذا أهمية بالغة بسـبب  

تضمن هـذا  . تأثيراتها المباشرة على خشونة السطح وتأثيرها السلبي على بيئة العمل والعاملين
وقـد تـم   . دام سوائل القطع على خشونة سطح المنتجالتأثيرات الناتجة من استخ ةالبحث دراس

استخدام سائل القطع العراقي في الدراسة العملية حيث تضمن الجانب العملي الخاص بالدراسة 
مـن سـرعة   ( أجراء عدد من التجارب الختيار أفضل الظروف الخاصة بعملية قطع المعادن 

وقد أجريت التجارب .ونة سطح المنتجمن حيث تأثيرها خش) القطع وعمق القطع ومعدل التغذية 
 Tungsten(المخمر وباستخدام عـدة قطـع مـن    )   Low Alloy steel( على سبيكة من نوع 

Carbide (  عالي الصالدة وتمت عمليات القطع باستخدام سرعات قطع مختلفة و تثبيت معـدل
وبطريقتين فـي   كما استخدام ثالث خلطات من السائل مع الماء العادي. تغذية و عمق القطع 

والثانية هي طريقة التقطيـر و  )  Flooding( استخدام السائل الطريقة األولى هي طريقة الغمر 
ساعة للثالث خلطات من السائل، وقد أظهرت النتائج أن أفضل / مللي لتر  480بمعدل تقطير 

سائل  دامحاالت التشغيل لكي نحصل على أفضل سطح للمنتوج وذات جوده عالية هي عند استخ
وعنـد  )  Oil: Water(, )1:20(عندما تكون نسبة الخلط )  Flooding(  التبريد وبطريقة الغمر

وبذلك ). .0.01µm(حيث أن قيمة خشونة السطح مقداره  )  m/min 94.2(       سرعة قطع 
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