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  :الخالصة
لـصلب  تاثيرها على الخواص الميكانيكية      ودراسة   عاملة الحرارية الجزئية  اجراء الم تم  

) X210Cr12(استخدمت سبيكة الفوالذ عالي الكربون نوع       . العدة عالي الكربون في هذا البحث     
ـ   ) 1.2080(والمصنفة بالرقم    االلمـاني فـي تـشغيل عينـات بابعـاد          ) DIN(حسب نظام الـ

لمنتصف بواسطة نوعين من غالف عازل، اذ تم عـزل           تم عزل العينات من ا     ملم) 5×44×20(
عينـة اخـرى بواسـطة      ) 18(، وعزلت   )ملم5(عينة بواسطة غالف من الكرافيت بسمك       ) 18(

، واجريت المعاملة الحرارية للسطح     ) ملم 5(بسمك  ) كاؤولين+الومينا(غالف من مادة سيراميكية     
بالتسخين التدريجي، اذ تبين عنـد   ))Sharp edge(من المنتصف الى الحد القاطع (الغيرمعزول 

بعـد  ) HRC 65(لـصالدة  ل يتم الحصول على اعلى قيمة )980oC(التسخين الى درجة حرارة 
وتمت دراسـة عمليـة ازالـة االجهـادات     ) Quenching in oil(اجراء عملية االخماد بالزيت 

)Stress relives ( اذ تبين عند التسخين الى درجة حرارة مابين)200-100oC (  لم يطرأ تغييـر
وانخفضت الصالدة الـى    .  على قيمة الصالدة وادت العملية الى زيادة المتانة بشكل ملحوظ          كبير

  ).600oC(عند التسخين الى درجة حرارة ) 30HRC(ادنى معدل لها وهي 
لعينات البحث حيث تم تحديد اربع نقاط علـى         ) HRC(اجري اختبار صالدة روكويل     

)  ملـم  20(عن الحد القاطع والنقطة الثانية      )  ملم 10(قطة االولى بمسافة    سطح كل عينة، تبعد الن    
 ) ملـم 40 (والنقطة الرابعة )  ملم30(عن الحد القاطع ضمن السطح الغير معزول والنقطة الثالثة 

  .عن الحد القاطع ضمن السطح المعزول
 الغيـر  ، من الحد القاطع الى المنتـصف ضـمن الـسطح   )HRC 65,64( الصالدة وسجلت قيم
اما .  بغالف كرافيتي  ةضمن السطح المعزول بالنسبة للعينات المعزول     ) 48,47HRC(معزول، و 

الحد القاطع الى من ) HRC 65,64(العينات المعزولة بغالف سيراميكي فقد سجلت قيم الصالدة 
من المنتصف الى نهاية العينة ضمن الـسطح  ) HRC 51,52(المنتصف للسطح الغير معزول و 

 الصالدة للعينات المعزولة بغالف كرافيتي والعينات المعزولـة         قيمتم مالحظة تقارب    . لالمعزو
  .بغالف سيراميكي

ذكر (تم اجراء المعاملة الحرارية الجزئية الذي تم التوصل اليها من خالل البحث لألجزاء الفعالة               
عمل القوالب والعدد لقوالب القطع والقوالب المرحلية التي ينتجها م) Punch &Dieوانثى القالب 

شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية، حيث تم مالحظـة زيـادة عمـر االجـزاء             /المركزي
  .المذكورة وزيادة مقاومتها للكسر تحت ظروف العمل المختلفة

  
فوالذ عدد القطـع علـى     المعاملة الحرارية الجزئية، قوالب القطع على البارد،:الكلمات المرشدة 

   . القطع والقوالب المرحلية، االخماد، الحد القاطع، صالدة روكويل قوالب،البارد
  

Effect of partial heat treatment on the mechanical properties 
of high carbon tool steel used in manufacturing active  

parts in cold work tool steel dies. 
  

Abstract 

 Effect of partial heat treatment on the mechanical properties of high carbon 
tool steel used in manufacturing active parts in cold work tool steel dies was 
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investigated in this work. High carbon alloy steel (X210Cr12) classified as 
(QN1.2080) according to (DIN) was used for machining specimens with 
dimensions (5×44×20mm).  
(18) specimens were insulated from the  middle to the end by graphite with (5mm) 
thickness and (18) specimens were insulated  by ceramic (Al2O3 + Kaolin) with 
(5mm) thickness. The distance between the middle to the sharp edge was not 
insulated. All  these specimen were subjected to heat treatment, They show that can 
obtain hardness (65HRC) for the sharp edge at (980oC) after the specimens were 
quenched in oil. Stress relive was subjected to all specimens , it has been shown 
during heating between (100-200oC) There is no big effect on the hardness and the 
strength was increased, also when heating temperature increase up to (600 C ) the 
hardness decrease at (30 HRC) . 
 Rockwell hardness test was employed to all specimens, at four locations 
for each specimen. The first location is at distance (10mm) from the sharp edge and  
the second at (20mm) from the sharp edge within un insulated part. The third 
location is at (30mm) and the forth at (40mm)  from the sharp edge within 
insulated part. 
 The best values of hardness for the insulated specimen with graphite are 
(65,64HRC) within the un insulated part and (47,48 HRC) within the insulated 
part. For the specimen with ceramic insulation the hardness values are (65,64 
HRC) within the un insulated part  and (51,52 HRC) within the insulated part. 
 The results of this work was applied on the active parts of some press 
working sheet metal dies, produced in central tool room plant/Nasser state 
company, it has been shown that the life and fracture strength of these parts (punch, 
die and stripper) were increased and improved. 
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