
 :چکیده  

از خردایش ساچمه فوالدی با شررای  خرا      ساچمه شکسته یا گریت

تولیر  یرگ گررددر گریرت تولیر ی نا خاذره ی زات فکررا  ان ررری        

ساختا  یا تنریت فوالدی پرنربن استر از ذظریتالو ژیکگ،دا ای  ازذوع 

ا یا یا تنریت تمپرش ه یگ باش ر با توجه به یاهیت ،عالاه بر استحکام 

ا سختگ یناسب، ب لیل گوشه دا  بودن ا بسته به شرای  ا ذوع اذتخات 

 ،ررررش ه

 

 SAE G50یعادل ISIRI G050  یختگگ  نربن باال   گریت فوالد     

 فوالدی  گریت

قابکیت یناس گ د  زدادن آلودگگ های عمیق سطحگ، ایجاد پرافایل سطحگ یناسب ق ل از پوشش دهگ ا برشکا ی  ا دا در 

 از ق رل  ده هرا برا      ا بیش از  آن توان یگ ا ساچمه های فوالدی است از تر سخت گوشه دا  ا یعمول طو  گریت فوالدی  به

 بره  ذسر ت  نمتری یحیطگ تأثیر ا ذموده  تولی  بسیا  نمگ ضایعا   ب ین عکت نه  را استفاده یج د ذمود بازیافت جایگرینگ

ق ل از اعمال پوشش هرا   سطح سازی آیاده ، نا ی تمیر از گریت فوالدی د  فرآین های  یعموالًر دا د سایر ساین ه های دیگر

 رشود یگ استفاده گراذیت خصو  به سنگ برش ا

ISIRI 13686-3 SAE J444 
اذ ازه اسمگ    

(mm) 
  ازذه سرذ  یش الک پرانن گگ

(mm) 

G050 G 50 0.30-0.40 

All Pass No. 25 0.71 

65% Min on No. 50 0.30 

75% Min on No. 80 0.18 

 SAE G50معادل ISIRI G050 فوالد ریختگی کربن باال  گریت دانه بندی 

 ترنیب شیمیایگ د ص  ازذگ ع د سختگ ساختا  ییکراسکوپگ داذسیته یجموع ذواقص

 
40% Max 

، شایل ساچمه نرای 

 بر گتر از ذیمه نرای ا 

 ترک  
 

7.0 g/Cm
3 

(Min) 

ایا یا تنریت تمپر ش ه 

یتناسب با ع د  بینیت

  سختگ یو د اذتظا 

390-530 HV(L) 

470-610 HV(M) 

 نربن 0.85-1.20

 ینگنر 0.60-1.20

0.40 Min سیکیسیم 

0.05 Max گوگرد 

0.05 Max فسفر 

 SAE G50معادل ISIRI G050 مشخصات فنی گریت فوالد ریختگی کربن باال  

سفا ش خری  ا سال پگ دی اف   

http://www.steelshot.ir/?page_id=470
http://www.steelshot.ir/?page_id=470


 (SAE G50 ) معادلISIRI G050 کاربرد های عمومی گریت فوالد ریختگی کربن باال  

  به ود نیفیت سطوح قطعا  آهنگ ا آلیاژهای غیر آهنگ 

  زی ا سازی ا آذتیک ذمودن  سطوح  سنگ، سفال، شیشه ا چوت 

  آیاده سازی سطوح قطعا  فکری ق ل از اعمال  ذگ ا پوشش د ذوسازی ا بازسازی 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 از ساچمه کروی :فواید استفاده 

   داام عالگ 

 باال بسیا  بازیافت قابکیت 

  قابکیت استفاده از سیستم هوای فشرده ا تو بینگ 

    قابکیت ا ائه با سختگ یتنوع 

   ایجاد گرد ا غ ا  ذاچیر 

 

 کاربردها: 

 آیاده سازی سطح 

   تمیر نا ی 

 یقاام سازی 

                                                                            

 


