
 :چکیده  

از خردایش ساچمه فوالدی باا شارایخ خاا       ساچمه شکسته یا گریت

تولیاام  ااد گااردد  گریاات تولیاامی ذابخالااه ی بری ف اا ا  اذ ااری  

فوالدی پرذربن است  از لظر تالوبژیکد،دابای ساختاب  ابتن یت ر  ازلوع 

یا  ابتنریت تمپرشمه  د باشم  با توجه به  اهیت ،عالره بر اساتککا  ر  

بسته به شرایخ ر لاوع التخاای   سختد  ناسب، بملیل گوشه داب بودن ر 

 ،    شمه، 

 

   

 ZFA G403بیختگد  ذربن باال   گریت فوالد                   

 فوالدی  گریت

قاب یت  ناس د دب زدردن آلودگد های عمیق سطکد، ایجاد پررفایل سطکد  ناسب ق ل از پوشش دهد ر برشکابی با دابد  

 از ق ال  ده هاا بااب    با بیش از  آن توان  د ساچمه های فوالدی است ر از تر سخت گوشه داب ر  عمول طوب گریت فوالدی  به

 باه  لسا ت  ذمتری  کیطد تأثیر ر لموده  تولیم بسیاب ذمد ضایعا  بمین ع ت ذه    ر استفاده  جمد لمود بازیافت جایگ یند

ق ل از اعمال پوشش هاا   سطح سازی آ اده ، ذابی تمی  از گریت فوالدی دب فرآینمهای   عموالً  دابد سایر ساینمه های دیگر

 شود   د استفاده گرالیت خصو  به سنگ ربرش 

ISIRI 13686-3 SAE J444 
المازه اسمد    

(mm) 
  ش الک پراذنمگد

سرلم برزله  

(mm) 

 

Operational 

Mix 

 G100 

G120 

 

Operational 

Mix 

G 25 

G18 

0.71-1.20 

All Pass No. 14 1.40 

70% Min on No. 25 0.71 

80% Min on No. 40 0.43 

 ZFA G403فوالد ریختگی کربن باال  گریت دانه بندی 

 

 

 

 

 

 

دبخواست خریمابسال  پد دی اف   

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


 ترذیب شیمیاید دبصم رزلد عمد سختد ساختاب  یکررسکوپد دالسیته  جموع لواقص

 
40% Max 

، ذرری  شا ل ساچمه

 ب بگتر از لیمه ذرری ر 

 ترک  
 

7.0 g/Cm
3 

(Min) 

ریا  ابتن یت تمپر شمه 

 تناسب با عمد  بینیت

  سختد  وبد التظاب

390-530 HV(L) 

470-610 HV(P) 

 ذربن 0.85-1.20

  نگن  0.60-1.20

0.40 Min سی یسیم 

0.05 Max گوگرد 

0.05 Max فسفر 

 ZFA G403مشخصات فنی گریت فوالد ریختگی کربن باال  

 ZFA G403 ذاببرد های عمو د گریت فوالد بیختگد ذربن باال  

   اسه زداید ر زبر سازی سطوح قطعا  بیخته گد آهند  

 پوسته زداید قطعا  فوبج، لوبد ر قطعا  عم یا  حرابتد شمه ذوچک ر  توسخ  با  ی ان  عمول آلودگد 

  با ضخا ت  توسخ آلودگداذسیم زداید ر زدردن آلودگد های اتمسفریک از سطوح ف  ا  آهند 

 )آ اده سازی سطوح قطعا  ف  ی ق ل از اعمال بلگ ر پوشش)  خ وط ذابی با ساچمه فوالدی با المازه  شابه 

  زی ا سازی ر آلتیک لمودن  سطوح  سنگ، سفال، شیشه ر چوی 

 زلگ زداید قطعا  آهند با سطح آلودگد ج ئد 

  زبر سازی سطوح غ طک های لوبد 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 استفاده از ساچمه کروی :فواید 

   درا  عالد 

 باال بسیاب بازیافت قاب یت 

  قاب یت استفاده از سیستم هوای فشرده ر توببیند 

    قاب یت ابائه با سختد  تنوع 

    ایجاد گرد ر غ اب لاچی 

 

 کاربردها: 

 آ اده سازی سطح 

   تمی  ذابی 

 زبرسازی 

                                                                            

 


