
 :چکیده  

از خردایش ساچمه فوالدی با شرایط خاص   ساچمه شکسته یا گریت

تولید می گرردد  گریرت تولیردی خانخایره ی فلز ف رکار اخ رری       

فرروالدی کرخررربت اسرت  از یلرمتررالونریکیسدانای سرراختان   ازیرو   

مانتنکیت ل یا مانتنریت تمپرشده می باشد  با توجه به ماهیت سعالله 

بسرته بره   بر استحکام ل سختی مناسبس بردلی  گوشره دان برود  ل    

 س    شرایط ل یو  ایتخاز شدهس 

 

 SAE G18معادل ISIRI G120 نیختگی  خربت باال   فوالد گریت         

 فوالدی  گریت

قاب یت مناس ی دن زدلد  آلودگی های عمیق سطحیس ایجاد کرلفای  سطحی مناسب ق   از کوشش دهی ل برشکانی نا داند  

 از ق ر   ده هرا بران    نا بیش از  آ  توا  می ساچمه های فوالدی است ل از تر سخت گوشه دان ل معمول طون گریت فوالدی  به

 بره  یسر ت  خمتری محیطی تأثیر ل یموده  تولید بسیان خمی ضایعار بدیت ع ت خه    ل استفاده مجدد یمود بازیافت جایگکینی

ق   از اعمال کوشش هرا   سطح سازی آماده س خانی تمیک از گریت فوالدی دن فرآیندهای  معموالً  داند سایر ساینده های دیگر

 شود  می استفاده گراییت خصوص به سنگ لبرش 

ISIRI 13686-3 SAE J444 
ایدازه اسمی    

(mm) 
 مش الک کراخندگی

سرید نلزیه  

(mm) 

G120 G 18 1.00-1.20 

All Pass No. 14 1.40 

75% Min on No. 18 1.00 

85% Min on No. 25 0.71 

 SAE G18معادل ISIRI G120 فوالد ریختگی کربن باال  گریت دانه بندی 

 ترخیب شیمیایی دنصد لزیی عدد سختی ساختان میکرلسکوکی دایسیته مجمو  یواقص

 
40% Max 
س خرلی  شام  ساچمه

 بکنگتر از ییمه خرلی ل 

 ترک  
 

7.0 g/Cm
3 

(Min) 

لیا مانتنکیت تمپر شده 

متناسب با عدد  بینیت

  سختی موند ایتلان

390-530 HV(L) 

470-610 HV(P) 

 خربت 0.85-1.20

 منگنک 0.60-1.20

0.40 Min سی یسیم 

0.05 Max گوگرد 

0.05 Max فسفر 

 SAE G18معادل ISIRI G120 مشخصات فنی گریت فوالد ریختگی کربن باال  

سفانش خرید انسال  کی دی اف   

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


 SAE G18معادل ISIRI S120 کاربرد های عمومی گریت فوالد ریختگی کربن باال  

   ماسه زدایی ل زبر سازی سطوح قطعار نیخته گی آهنی 

 کوسته زدایی قطعار فونجس یوند ل قطعار عم یار حرانتی شده خوچک ل متوسط  با میکا  معمول آلودگی 

 آلودگیوح ف کار آهنی با ضخامت متوسط اخسید زدایی ل زدلد  آلودگی های اتمسفریک از سط 

 )آماده سازی سطوح قطعار ف کی ق   از اعمال نیگ ل کوشش) مخ وط خانی با ساچمه فوالدی با ایدازه مشابه 

  زی ا سازی ل آیتیک یمود   سطوح  سنگس سفالس شیشه ل چوز 

  سطح آلودگی جکئیزیگ زدایی قطعار آهنی با 

  زبر سازی سطوح غ طک های یوند 

 

                                                             

 

 

 

 

 فواید استفاده از ساچمه کروی :

   دلام عالی 

 باال بسیان بازیافت قاب یت 

  قاب یت استفاده از سیستم هوای فشرده ل تونبینی 

     قاب یت انائه با سختی متنو 

   ایجاد گرد ل غ ان یاچیک 

 

 کاربردها: 

 آماده سازی سطح 

   تمیک خانی 

 زبرسازی 

                                                                            

 


