
 :چکیده  

از خردایش ساچمه فوالدی با شرایط خاا     ساچمه شکسته یا گریت

تولید ما  گارددگ گریات تولیادی ااهخا اه ی لزا فاابای اا اری        

فااوالدی کراااربت اسااتگ از  ورمتااالوهایک اداهای ساااختاه  از ااو  

ماهتنبیت ز یا ماهتنریت تمپرشده م  باشدگ با توجه به ماهیت اعاوزه  

بسته به شرایط بر استحکام ز سخت  مناسبا بدلیل گوشه داه بودن ز 

 اگگگگز  و  ا تخاا شدها 

 

 SAE G100معادل ISIRI G240 هیختگ   اربت باال   فوالد گریت  

 فوالدی  گریت

قابایت مناس   ده زدزدن آلودگ  های عمیق سطح ا ایجاد کرزفایل سطح  مناسب ق ل از کوشش ده  ز برشکاهی ها داهدگ 

به طوه معمول گوشه داه ز سخت تر از ساچمه های فوالدی است ز م  توان آن ها بیش از  ده هاا بااه  ق ال از     گریت فوالدی 

جایگبین  بازیافت ز استفاده مجدد  مودگ بدیت عات اه  ضایعای بسیاه ام   تولید  موده  ز تأثیر محیط  امتری  سا ت باه   

ی ده فرآیندهای  تمیب ااهی ا آماده سازی سطح ق ل از اعمال کوشش هاا  سایر ساینده های دیگر داهدگ معموالً از گریت فوالد

 زبرش  سنگ به خصو  گرا یت استفاده م  شودگ

ISIRI 13686-3 SAE J444 
ا دازه اسم     

(mm) 
 مش الک کرااندگ 

سر د هزز ه  

(mm) 

G240 G 10 2.00-2.40 

All Pass No. 7 2.80 

80% Min on No. 10 2.00 

905% Min on No. 12 1.70 

 SAE G10معادل ISIRI G240 فوالد ریختگی کربن باال  گریت دانه بندی 

 ترایب شیمیای  دهصد زز   عدد سخت  ساختاه میکرزسکوک  دا سیته مجمو   واقص

 
40% Max 
ا ارزی  شامل ساچمه

 ببهگتر از  یمه ارزی ز 

 ترک  
 

7.0 g/Cm
3 

(Min) 

زیا ماهتنبیت تمپر شده 

متناسب با عدد  بینیت

  سخت  موهد ا تواه

390-530 HV(L) 

470-610 HV(P) 

 اربت 0.85-1.20

 منگنب 0.60-1.20

0.40 Min سیایسیم 

0.05 Max گوگرد 

0.05 Max فسفر 

 SAE G10معادل ISIRI G240  مشخصات فنی گریت فوالد ریختگی کربن باال 

 اهسال دهخواست خرید ک  دی اف 

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


 SAE G10معادل ISIRI G240 کاربرد های عمومی گریت فوالد ریختگی کربن باال  

 ماسه زدای  سطوح قطعای هیخته گ  ببهگ با سطح آلودگ  باال 

 آماده سازی سطوح  ز زبرسازی خطوط لوله آا ز گاز بمنووه اعمال کوشش 

  اعمال کوششآماده سازی سطوح ز زبر سازی سازه های دهیای  ز بد ه اشت  بمنووه 

    آماده سازی سطوح ز زبرسازی سازه های فوالدساختما   بمنووه اعمال کوشش 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 فواید استفاده از ساچمه کروی :

    دزام عال 

 باال بسیاه بازیافت قابایت 

   قابایت استفاده از سیستم هوای فشرده ز توهبین 

     قابایت اهائه با سخت  متنو 

   ایجاد گرد ز غ اه  اچیب 

 

 کاربردها: 

 آماده سازی سطح 

 تمیبااهی 

 زبرسازی 

                                                                            

 


