
 انواع ساینده ها
کروندم، دیاتومیت، فلدسپار، هماتیت،  بوکسیت و آلومینا، از موادي مانند سیلیکون کارباید، گارنت،   براي تولید ساینده ها، می توان

 .سینیت، الیوین، پرلیت، پومیس، ماسه سیلیسی، سرباره استارولیت، تریپلی، اکسید سیلیسیم، ایلمنیت استفاده کرد منیتیت، نفلین
که   گارنت ساخته می شوند   و ) Al2O3(، آلومینا )SiC( اما بیشتر ساینده ها در صنعت معموال از سه ماده اصلی سیلیکون کارباید

  .سنتزي و گارنت، معدنی هستند ،سیلیکون کارباید و آلومینا در بین این دو ماده
   
   

  : گارنت
آزاد کم یا صفر و مقاومت باال در برابر حمالت شیمیایی و فیزیکی و ، سیلیس (C°1250) دماي ذوب نسبتا باال خواصی مانند

گارنت به . ده قرار بگیردزاویه دار، باعث شده که گارنت به عنوان یک ساینده مورد استفا گردشده تا نیمه همچنین شکستگی نیمه
مخصوص نسبتاً باال و شکل بلوکی ذرات، گی در سند بالست مصرف می شود چرا که به خاطر وزن ده در فرآیند سایندصورت عم

  .براي پرتاب شدن به فشار هواي کمتري به نسبت مواد ساینده دیگر نیاز دارد
ز یک دهانه اباال  را با فشار بسیار گارنت ،سرامیک و وزیت، شیشه، سنگ، سیمانیک، کامپفوالد، آلومینیوم، چوب، پالستبرش  براي

  .که در نهایت به یک برش دقیق منجر می شود نندباریک شلیک می ک
   
   

  :آلومینا
 که ییاز آنجا. دیگر ساینده ها دوام می آورد زیرا داراي خاصیت خود تجدید پذیر است آلومینا بیشتر از انواع   در میان ساینده ها 

از آلومیناي میکرونیزه  .را دارد ظریف ترین ماده سایندهعنوان  یجاد می کند،به راحتی خرد می شود و لبه هاي نرم جدید اآلومینا 
  .معموال براي پالیش دادن سطوح اپتیکی و شیشه استفاده می شود

اي را تشکیل آلومیناي راکتیو آلومینایی است که بتواند بدنه . اکتیو استفاده می شودناي رواد ساینده، معموال از آلومیدر تولید م
این نوع آلومینا . داشته باشد) درجه سانتیگراد 1550-1650حدود (ي پخت نسبتاً پایین پس از پخت آن باال و دما بدهد که دانسیته

  .آید خردایش و آسیاب کردن آلومیناي کلسینه شده بدست می پس از پروسه
   

  :سیلسیم کارباید
ز یک خانواده هستند و همه داراي و سیلیسیم ا  کربن . پیوند کوواالنسی است با  ، یک ماده SiC فرمول شیمیایی باسیلسیم کارباید 

سیلیسیم همچنین داراي برخی  . پیوند چهار ظرفیتی هستند و می توانند با چهار پیوند کواالنسی ماده اي سخت را به وجود آورند
  .خواص فلزي است که آن را براي ساخت ساینده بیشتر مناسب می کند

می توان  مادهاین ، بنابراین از ویژگی هاي از مقاومت باالیی برخوردار است سیلیکون کارباید داراي ساختار شبکه اي است و ماهیتا
، مقاومت در برابر خوردگی، هدایت گرمایی باال و عایق بندي الکتریکی در برابر درجه حرارت باال، مقاومت در برابر سایش به مقاومت

  . این ساختار و خصوصیات سیلیکون کارباید، باعث شده که کاربري هاي مختلفی از آن گرفته شود. باال اشاره کرد
هاي  بلند، دستگاه هاي این محصوالت عمدتاً در کوره. ها است کاربرد آن در ساخت محصوالت دیرگداز و سایندهاصلی ترین 

گرم  21/3چگالی این ماده برابر . گیرد هاي ذوب فلزات مورد استفاده قرار می ها و کوره اسیدشویی، کوره قائم مس کاتدي، انواع نازل
ختی این ماده در مقیاس موس، بین س. متر مکعب است و داراي مقاومت شیمیایی باال و مقاومت الکتریکی پایینی است بر سانتی

درجه  1000تواند بدون بروز دادن تغییرات شیمیایی و فیزیکی قابل توجه، تا دماي  سیلیسیم کاربید می. کوراندوم و الماس است
دماي تصعید باالي آن . شوداستفاده می نیز هاسنبادهتولید از سیلیکون کاربید بعنوان ساینده در . سلسیوس را نیز تحمل کند

پوشش سیلیکون کارباید سبب افزایش . ي کوره نیز از این ماده استفاده شودباعث شده در قطعات و بدنه) درجه سانتیگراد 2700(
  .گرددمقاومت در برابر ضربه، بهبود مقاومت شیمیایی، و در مورد مواد گرافیتی سبب افزایش پایداري در مقابل اکسیداسیون می

   
  
 



  رهذ بنديدانه و  ه کردنمیکرونیز
به . کنید، کاربري هاي آن بسیار بیشتر خواهد شد را ریزتر و میکرونیزه چقدر شما بتوانید سیلیکون کارباید یا دیگر ساینده هاهر

ما نیازمند برش و  ولیش کردنعنوان مثال دانه درشت تر در ساینده ها، یعنی ایجاد شکاف عمیق تر و در بسیاري از کاربردها مانند پ
شیشه و لنزهاي اپتیکی ما نیازمند ذرات ساینده با مش هاي باالي  هستیم، تا حدي که در پولیش کردن شکاف هاي بسیار سطحی

  .هستیم 3000
و آلوده است که باعث سایش همه آسیاب ها ها ساینده گی باالي آن  میزان، مواد ساینده بنديدانه  ومهمترین چالش خردایش 

  .می شودشدن محصول نهایی 

  رات ساینده ها در تولید سنباده هاي مصرفی در بازارجدول اندازه ذ
  ISOشاخص بر مبناي   CAMI(Mesh)شاخص بر مبناي )میکرون( رهمتوسط اندازه ذ

 میکرونی ساینده هاي 

58.5  P240 Very Fine 

53  240  

52.2  P280 

46.2  P320 

40.5  P360 

36 320  Extra Fine 

35  P400 

30.2  P500 

28 360  

25.8   P600 

23  400  Super Fine 

21.8  P800 

20 500  

18.3   P1000 

16  600  

15.3  P1200 

12.6 800 P1500 Ultra Fine 

10.3 1000 P2000 

8.4   P2500 

 


