
 :چکیده  

 دب با کااببرد  بیشترین با استفاده از ساچمه های فوالدی  بلستینگفرایند 

سااچمه   گریاد و ادادازه  . فلاز دابد  ساح   بهبود الیه بردابی و کابی، تمیز

سااچمه    .می باشاد  فلز سح  بوی  تمام کابی دبجه کننده فوالدی تعیین

شده  بردابی الیهبواسحه اعمال ضربه با شتابی مناسب باعث  فوالدیکروی 

از ساچمه کروی . کند می ایجاد صیقلی و صاف ، تمیز سح  یکدب دهایت  و 

اساس فرایند  شات پینیناگ    .ساچمه کوبی استفاده می شودعملیات برای 

بر بوی سحوح قحعات توسا   ججاع عمیمای از تبات     فشابی تنش اعمال

که باعاث افازایش مقاومات باه     می باشاد  زیاد سرعتکوچک کروی تحت 

 خستگی سحوح موبد  دمر می شود.

 ZFA S302 بیختگی  کربن باال   فوالد  ساچمه کروی

 ساچمه فوالدی 

. فلز با دابد سح  بهبود الیه بردابی و کابی، تمیز برای با کاببرد بیشترین فرایند بلستینگ با استفاده از ساچمه های فوالدی 

بواساحه اعماال    فاوالدی  کروی ساچمه. می باشد فلز سح  بوی  تمام کابیدبجه  کننده ساچمه فوالدی تعیین گرید و اددازه

کناد. از سااچمه کاروی     می ایجاد صیقلی و صاف ، تمیز سح  یکدب دهایت  بردابی شده و  ضربه با شتابی مناسب باعث الیه

ججاع    توسط  بر بوی ساحوح قحعاات    فشابی تنش اساس فرایند  شات پینینگ  اعمال .برای ساچمه کوبی استفاده می شود

که باعث افزایش مقاومات باه خساتگی ساحوح ماوبد  دمار مای        می باشد زیاد عمیمی از تبات کوچک کروی تحت سرعت

دب جالیکه  اساتفاده از سااچمه هاای    . شود می سح  شدن تر صیقلی و صاف باعث کوچکتر فوالدیپاشش ساچمه های شود.

 سح و آماده کرده و همچنین  تمیزسحوح با  بیشتری شدتتری به سح  وابد دموده و با  فوالدی بزبگتر ، ادرژی ضربه ای بیش

 و هاوای فشارده   سیستع دو هر از توان می کاب قحعه سح  بهپاشش ساچمه کروی  تسریع برای. کند می ایجادبا  تری خشن

 جاایگزینی  از قبال  ده ها باب  بیش از  با آن توان می ، ساچمه های فوالدی دادسیته  و سختی دلیل به. دمود استفادهتوببینی 

 و گارد  مقداب جداقل دب فرایند بالستینگ  فرآیند دب ، ساچمه های فوالدی از استفاده جین دب. و استفاده مجدد دمود بازیافت

 شود. می ایجاد غباب

 ZFA S302دانه بندی ساچمه کروی فوالد ریختگی کربن باال  

 

ISIRI 13686-3 SAE J444 
اسمی قحر  

(mm) 
 مش الک پراکندگی

سردد بوزده  

(mm) 

Operational 
mix 

S 070 
S080 

 
 

Operational 
mix 

S 230 

S 280 

 
 

0.06-0.85 

All Pass No. 16 1.18 

85% Min on No. 30 0.60 

97% Min on No. 35 0.50 

سفابش خریدابسال  پی دی اف   



 ZFA S302مشخصات فنی  ساچمه  کروی  فوالد ریختگی کربن باال  

 ZFA S302ساچمه کروی فوالد ریختگی کربن باال    های خاصکاربرد 

  افزایش استحکام و بهبود خواص سححی  قحعات فلزی بروش پینینگ 

  زیبا سازی و آدتیک دمودن  سحوح  سنگ، سفال، شیشه و چوب 

  آلیاژهای غیرآهنیسحوح قحعات یکنواخت سازی 

 زدگ زدایی قحعات فلزی با سح  آلودگی جزئی 

  چربی زدایی از سحوح قحعات فوبج آلیاژهای غیر آهنی 

  پلیسه زدایی قحعات آلیاژهای غیر آهنی 

  اتمسفریک از سحوح فلزات آهنی دازکاکسید زدایی و زدودن آلودگی های 

  تمیز کابی سحوح قحعات تولید شده بروش بیخته گری دقیق 

 تمیزکابی و زدودن مواد زائد باقیمادده دب قالب های صنعتی 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

میکروسکوپیساختاب  دادسیته مجموع دواقص  ترکیب شیمیایی دبصد وزدی عدد سختی 

20% Max 

شامل بدقوابگی، 

جفره های گازی، 

جفره های ادقباظی، 

 کشیدگی  و ترک

7.2 g/Cm
3 

(Min) 

مابتنزیت تمپر شده و یا 

متناسب با عدد بینیت  

 سختی موبد ادتماب

390-530 HV(L) 
470-610HV(M) 

 کربن 0.85-1.20

 منگنز 0.60-1.20

0.40 Min سیلیسیع 

0.05 Max گوگرد 

0.05 Max فسفر 

 فواید استفاده از ساچمه کروی :

   دوام عالی 

 باال بسیاب بازیافت قابلیت 

  قابلیت استفاده از سیستع هوای فشرده و توببینی 

    قابلیت ابائه با سختی متنوع 

   ایجاد گرد و غباب داچیز 

 

 کاربردها: 

  ساچمه کوبی 

  آماده سازی سح 

  پرداخت کابی 

   تمیز کابی 

 پلیسه بردابی 

                                                                            

 


