
الملخص 
 تطورت عدد القطع في العالم بصورة واسعة خالل السنوات الماضية وتم استبدال الكثير 

من عدد القطع الكاربيدية التقميدية بعدد القطع السراميكية، مكنت ىذه العدد في حل الكثير من 
المشاكل في التشغيل لكثير من المواد اليندسية ذات الصالدة والمقاومة العاليتين وبمعدالت قطع 

حيث تستخدم العدد السراميكية عند ظروف تشغيل قاسية من االحتكاك ودرجة . ينيتوسرع عال
حيث تكون المواد . موضعية العاليةالجيادات الا  ْم و1000الحرارة العالية التي تصل الى 

.  مالئمة لمقطع الخاص لمكثير من المواد مثل حديد الزىر والسبائك الفائقة
 يختمف المسمك التكنولوجي لتصنيع العدد السيراميكية عن تمك الكاربيدية بسبب عدم 

لقد تم التركيز في ىذه الدراسة عمى استخدام االلومينا والياف . وجود المادة المعدنية الرابطة
 وذلك B4Cالزركونيا التي تم تصنيعيا ثم استبعاد انتاج عدد القطع من االلومينا وكاربيد البورون 

 المسحوق المستخدم  مْ 1600 عند درجة تصل الى فراغيولفشل عممية التمبيد لمحاجة الى افران 
 ، 10% ، 15%) والذي تم تقويتو بنسب وزنية من الياف الزركونيا -Al2O3من نوع ىو 
 اوكسيد المغنسيوم و كذلك بدون اضافة ىذا االوكسيد  تم التركيز 0.1بأضافة . (%2 ، %5

ة مي لمحصول عمى القيمة الدنيا لممسا160MPaعمى استخدام الكبس عمى البارد وضغط مقداره 
تمت الفحوصات النيائية لمخواص الميكانيكية لمنماذج باستخدام اختبارات . بعد التمبيد النيائي

 الكسر بطريقتين تانةالصالدة ، مقاومة الكسر بطريقة اختبار االنحناء ذات الثالث  نقاط وم
. ة الصالدةباالولى باستخدام اختبار االنحناء لمنماذج المخرزة والثانية باستخدام تقنية ند

 تم التعرف عمى االطوار الناتجة لمنماذج المحضرة وكذلك الياف الزركونيا بواسطة 
. ب نسب اطوار الزركونيا في االلياف ااستخدام جياز االشعة السينية وحس

 Fiber:  ىياآلليات لمتقوية وىذه آليات من النتائج التفصيمية تم التوصل الى ثالث 

pull-out ، Crack Bridging ، Crack impeded and deflection 
 ان المقم السراميكية المركبة المصنعة تم استخداميا لقطع صمب عالي السرعات وذلك 

 VB والتغذية واداة القطع وقياس البمى ةلقياس عمر اداة القطع لحاالت مختمفة يتم تغيير السرع

(Flank wear)لقد وجد في ىذه الدراسة ان افضل .  مع زمن القطع وحساب عمر اداة القطع
.  في الخواص الميكانيكية والتشغيمية(Al2O3-10%wt-ZrO2)اداء كان لمتركيب المكون من 

 
 


