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 خدابا نام و یاد 

 عرفی شرکتم
 07.1تن با ابعاد طول  011تن تا  01عدد پرس ای وی، فشار  5تال تابقه کار دارا   01با صناای  ستیک  تای  صاعت اصهاا،  

 تانیی میر که در اتیا، اصهاا، تحت انحصار این شرکت می باشد. 01میر و ارتهاع  0میر  عرض 

 می باشد.نهر پرتال مشغول به کار  01این واحد تولکد   شامل 

 دتیگاه ها  موجود در کارگاه:

 5 عدد پرس 
  غلط 
 فکشکار برقی 
 تخیی تاج 
 ،آو، پخت ثانویه جات پخت قطعات تکلککو، و واییو 

 میریال هایی که در این واحد تولکد  تولکده شده اتت شامل:

NBR / SBR1502-1712 / RSS1 / NBR-PVC / H-NBR / VITON / SILICON / PDR / EPDM / SMR20 / SVR10 

/ POLIURTAN(PU) 

 تمامی میریال ها  این شرکت تحت اتیانداردها  روی جاانی تولکد می شود.

 شرکت هایی که با این واحد تولکد  همکار  داشیه اند  شامل:

هت و شرکت ن –شرکت بایاش تپاها،  –صاای  دفاع )امکرالموماکن(  –هواپکماتای  هسا  – مپاا )تاخت تجاکزات تپاها،(
داروتای   –شرکت فکور مغااطکس  –شرکت فوسد تکرجا،  –المللی فوسد تکاک  شرکت بکن –پیروشکمی مارو،  –گای غرب 
 شرکت واگن تای  شارضا و ... –فارابی 
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 محصوست تولکد 
در تولکد قطعات ستیککی و پلکمر  محصوستی  در انواع مخیلف قطعات  ا دههستنیک  تنای  صناعت اصهاا، با تابقه  اد 

ستننیککی  روکغ غلط   پککاو  دیافراگ   قطعات  ها ورقستننیککی ای قلکل نوارها  طولی مخیلف  اوریاو و جعله اوریاو  
 :هایی همچو،و تایر محصوست دیگر با میریال   نوار اتهاجیگکرلریهتکلککونی  کوپلکاو  

NBR / SBR1502-1712 / RSS1 / NBR-PVC / H-NBR / VITON / SILICON / PDR / EPDM / SMR20 / SVR10 

/ POLIURTAN(PU) 

امی گام م تای راهو  تای ماشکن دفاع  صاای  دارویی  صاای  نساجی  صاعت  و کشت  هواپکماتنای  شنکمکایی  صناای  در
 برداشیه اتت.

که کاسها  تولکد شنننده خود را مطابا با اتنننیانداردها  ملی و  نمایادمیمدیریت و کارکاا، این واحد تولکد  پکوتنننیه ت ش 
  باککهکت مطلوب در جات افزایغ رضننایت مشننیریا، تولکد و عرضننه نمایاد. در راتننیا  تثننمکن و اثلات ککهکت المللیبکن

  اجرا  اتنیقرار و بالود مسیمر تنای پکادهتنط  بایارها  جاانی  مدیریت شنرکت مصنم  و میعاد به  محصنوست تولکد  در
 .باشدمی 9001و  2008تکسی  ککهکت بر ملاا  اتیاندارد ایزو 

 

 وابسیه صاای  و هاپاالیشگاه و گای نهت  صاعت قطعات تولکد
ط  . این امر تلب قباشندمیو صناای  وابسنیه  هاپاسیشنگاه این واحد تولکد  میخصن  در تولکد قطعات صناعت نهت  گای و

 رد:به شرح ییر نام ب توا،میوابسیگی کشور و خودکهایی در این یمکاه شده اتت. قطعات تولکد شده توتط این شرکت را 

 ها  حساس ای جاس تولکد انواع اوریاو و پککاوKALREZ , VITON , EPDM , H-NBR 

 تولکد انواع تکل ریاو ستیککی دور تکل ترامککی و پشت تکل ریاو گرافکیی مکانککال تکل 

  قطعات ستیککی موردنکای در صاای  نهت  گای  پیروشکمی  پاسیشگاه وتولکد تمامی ... 

 ( تولکد انواع ب درBLADER ای جاس )NBR , VITON , H-NBR یلفدر ابعاد مخ 
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 ها  ملدلتولکد انواع گسکت( ها  حرارتیH-NBR , NBR , EPDM , P.U) 

 ( تولکد انواعU-CUP )V-CUP)پوشغ دهی قطعات ولو ای جاس ) PTFE 

 ها  پالس فکلیر و تکل ستیککی داخل کمپتولکد انواع پروانه 

 لم  گای تولکد انواع دیافراگ  تانیرفکوژعها  تولکد غ ف 

  ها  حساس ماجکد دار با روکغ تولکد دیافراگPTFE 

 و گای و حهار  تولکد قطعات ستیککی صاای  نهت 

 (  تولکد انواع واشرهاROTARY FILTER) 
 تولکد انواع رابر بولت و بوش 

   تولکد    والوها  باترف 

 

 کوپلکاو
 :تای  صاعت اصهاا، به شرح ییر اتتقابل تهارش و تولکد  در صاای  ستیک   ها کوپلکاو

 ا   کوپلکاو ا   کوپلکاو لولهکوپلکاو گشاکز   کوپلکاو نقطهk,B-H ا و کوپلکاو بشکه 
 کوپلکاو هشت پر  کوپلکاو ده پر  کوپلکاو دوایده پر کوپلکاو  اارپر   کوپلکاو ته پر 
 کوپلکاو دندا، خرگوشی و کوپلکاو فادکی  کوپلکاو فانوتی 
 تخت ها کوپلکاو (rigid) پذیرانعطاف ها کوپلکاو و 
 دو تکه ها کوپلکاو و ی  تکه ها کوپلکاو 
  ا دنده رخکوپلکاو تایر   کوپلکاو 

آلومکاکومی   ا هکوپلکاو هکدرولککی  ها کوپلکاومهصننلی   ها کوپلکاوانکدور    ها کوپلکاوبه  توا،میای نقطه نظر دیگر 
 اشاره نمود. ا دندهفار  و 

 ها:ها  اتیهاده شده در کوپلکاومیریال

  یورتا،کوپلکاو با میریال پلی (P.U) 
 یتپی و   میریال (PVC) 

 (  ستیکNBR-SBR) 
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 ((ROLL COVERINGروکغ غلط  
روکغ غلط  این واحد تولکد  با اتیهاده ای تجاکزات مدر، 

 ها  نورد درصنناعیی در یمکاه روکغ ستننیککی انواع غلط 
هننا  هننا  میاوع و مقنناوم در برابر کلکننه محکطقطر و طول
مواد شکمکایی  ها وها و تایر ح لهکدروکربن -اتنکد  بای 
نماید. شننرکت صنناای  ستننیک  تننای  صنناعت فعالکت می

ها  جدید و مدر، عملکات اصنننهانا، ع وه بر تولکند غلط 
ینی و شننکارینی نوردها  ستننیککی  تعمکر و بایتننای  تنناو

ها و ارائه مشناوره و راهامایی مشیریا، در جات انواع غلط 
 لوب را برها تا حصننول نیایج مطرف  عکوب عملکرد  غلط 

 د.دار عاده

 غلطکی ها روکغمحل مصرف 

تننقف کا ب تنناخت انواع  ها دتننیگاه  جات هاغلط   نسنناجی  نو و بافادگی تنناخت انواع هاغلط تنناخت انواع 
    اپهاغلط تاخت انواع  مقواتای   کارخانجات کاغذ و هاغلط و آبگکر  تاخت انواع  شنوییقالی  مربوط به هاغلط 

 و لکلل ی،

 :هاروکغانواع 

NR – SBR – NBR – EPDM – SILICON - PU P.V.C – VITON – PTFE 

 ستیککی ها ورق
 صاای   خودروتای  جمله ای ستیککی ورق کاربرد نوع به بسیه میاوع صاای  در مخیلف انواع با( Rubber Sheet) ستیککی ورق

 یاتهاج ستیک  ورق نسوی  ستیک  ورق حرارت  گرما  برابر در مقاومت. شنودمی اتنیهاده تنای خانه و هواپکماتنای  دفاع 
(Sponge Rubber Sheet )  در دما و تخیی تحمل با اتیرپلی ستیک  ورق اتکد  ضد ستیک  ورق دیافراگ   ستنیک  ورق 

 موجود اصهاا، صاعت تنای  ستنیک  در میهاوتی ها رنج
 .اتت

 ستیککی ها ورق به شکمکایی ها جاس و میریال دید ای اگر
 ستیک  ورقSBR 7 ستیک  ورق به توا،می بکادایی  نگاهی
NBR 7ستنیک  ورق EPDM 7واییو،  ستیک  ورق(Viton )

 در مواق  اکثر در ستننیککی ورق کاربرد. نمود اشنناره نئوپر، و
 ورق خصوصبه خودرو در گکر  لریش و باد آب و دریگکر 
 ها ورق این ضننخامت ع وه به. اتننت اتننهاجی ستننیککی
 صنناعت تننای  ستننیک  در میرمکلی 511 تا 0 ای ستننیککی
 .اتت موجود اصهاا،

 در مااتب اتکد ضد ستیک  ورق یا EPDM ستنیککی ورق
 .اتت بکرونی شرایط و خورشکد نور برابر
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 (RUBBER LININGرابرسیاکاو )

توتنننط  کاییقل-کد اتننن هنا کطدر مح یاکانورابرس  اجرا
نجام ا ککیستی ی صنناا در یپوشنغ حهاتی ییاجرا ها ک ت
 یگرد و کمینهت  گای  پیروش ی در صاا یاکاو. رابرسشنودیم

برخوردار اتننت و به ماظور  یاد ی کاربسنن کتای اهم ی صنناا
 .شودیمخای، اتیهاده م یای خوردگ کر جلوگ

 یاکاورابرس کتاهم یلدس

 ،یاو بی  تطوح فلز  بر رو یاکاورابرس  اجرا امکا 
 کمرپل  هانسلت به پوشغ کمتبود، ق مااتب  

 گرم و ترد  اجرا کتقابلو  یالدر نوع میر تاوع 
 کمکاییباس در برابر عوامل ش مقاومت 
 ،یبه صورت موضع ک ترم امکا 

 (POLYMER PROFILEطولی ) ها پروفکل

 ها زهکای انواع آم کلپروف کددر تول کاروی دن ها  تکاولوژ ترینکشنننرفیهشنننرکت  ای پ ینا ککیستنننی ها کلپروف کندخطوط تول
تط    دارا ی توپر و توخال ککیستی کل. انواع مخیلف پروفباشدیم کلککو،ت ها کزهاستنیومرها و آم ک ترموپ تنی ککی ستنی

 ینرو با بای چکدهکدر اشننکال پ ی اد جزئ یا یجزئ ی    ابا پار ه  فلز کاادهیتبدو، اجزا  تقو یاناصنناف  با اجزا   یاصنناف 
 .شوندیم کدتول ک ستی کلپروف آستکنماش کلهبه وت کهکتک

 (Extrusionاکسیرودر )و  نوارها  طولی ستیککی و نوارها  طولی اتهاجی
توانند در اشنننکنال و ابعاد مخیلف جات وارهنا  طولی مین 

  هننادرب و پاجره  اتوک و  هننادرب  مخننای، بانند آب
  ها  تییصاعیها  دور باتکول  بیو،  هاقالب  یتاخیمان

 کرها بادها و دریگآب کهو کل هنایخچنالهنا و تنننردخناننه
 ,SBR, NBR, H-NBR, NR  هادر میرینال ککیستنننی

SILICON EPDM, PVC  د.رومیبه کار 

 

 

 

 دیافراگ 
ستنیک  تنای  صناعت اصنهاا، تولکد دیافراگ  ستنیککی با ابعاد مخیلف کو    میوتط و بزرب را برا  انواع صاای  دفاعی  

ای  دیافراگ  با بکغ ها قالبع وه انواع مخیلف  به .دهدمیو موارد دیگر انجام  هوافثاصناای  نهت و گای  پیروشکمی  صاعت 
 اصهاا، موجود اتت. مدل در صاای  ستیک  تای  صاعت 0.1
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 :صاعت اصهاا، تای ستیک موجود در  ها دیافراگ 

  میرکلیم 172نایک با ضخامت  کاربس ها دیافراگ 

  کلککو،ت یالبا میر ککیستی دیافراگ (Silicon) 
  یورتا، یپل یالبا میر ککیستی دیافراگ (P.U) 
  ییو،وا یالبا میر ککیستی دیافراگ (Viton) 
  یالبا میر دیافراگ ( ،نئوپرNeoprene) 
 یالبا میر ککیستی یافراگ د EPDM 
  یمصاوع کعیطل ک با ستی دیافراگ 

 

 

 

  کیریلن یالبا میر دیافراگ (Nitrile) 

  شده با ورق پخیه دیافراگPTFE 
 یتهارش  هابا پار ه شدهتقویت 
  کلبوت یالبا میر دیافراگ (B.U) 
  دار کدماج ککیستی دیافراگ 
 یالبا میر یافراگ د H-NBR 
  ضد فشار ککیستی دیافراگ 
  یک ه ککیستی دیافراگ 

 

 

 

 

  ضد روغن دیافراگ 

  دارروکغ دیافراگ 
  دارتوراخ دیافراگ 
  کدضد ات دیافراگ 
  دار اک دیافراگ 
  فلز دار دیافراگ 

 

 



 

 

8 

esfahanrubber.com 

 (نئوپر، کرضربه گ) استیمری  ها بالشی انواع 
 Elastomeric Bearing Pads استننیومری  ها بالشننی 

 تحرکا کرد، خاثی و وارده نکروها  کایرل وتکهه( نئوپر،)
 د فوس و بیای تایها  انواع در را فونداتکو، به ارتعاشنات و
 و مسننل  نوع 2 در( نئوپر،) پل گکرها ضننربه .دارد عاده بر

 عاصننرها  ترککب ای .شننودمی تولکد تکپ  ادین در و تناده
 یننا( CR:chloropreneاستننننیننومننر ) و( steelفننلننز )

(NR:Natural Rubber )شودمی تشککل. 

 و حساس بسننکار تنناده تاهر  داشننین با پل گکرها ضنربه
 و تاخت مراحل در که باشنادمی ویژه کاربرد  خواص دارا 

 که طورهما، .آیادمی به دتننت مربوطه تکاولوژ  اجرا  با
 بدو، نکز قطعه این آید نمی به دتنننت تصنننادفی ککهکت

 نداند که کسی مث ً .آیدنمی به دتت خاص تکاولوژ  داشنین
 را هاسیه و نموده Pre – Heating را آ، دمایی  ه با و  گونه
 در. داد نخواهد را کار پاتننو و بوده ناق  تولکد بچکاد   گونه
 کهایت قطعه این تاخت در معکوس ماادتنی روش حقکقت

 .کادنمی

 :باشادمی ییر شرح به هانئوپر، انواع

 ،تربی هسیه ها نئوپر lead rubber bearing 

 ،ک تک  ها نئوپر bridge bearing pads 

 ،یا لغزنده ها نئوپر sliding bearings 

 ،یا تهلونی ها نئوپر pot bearings 

 ،فار  ها نئوپر spring bearings 

 گکرلریهو  گکرضربه
 یلفمخ مصارف جات را مخیلف ها اندایه و میریال با گکرلریه و گکرضنربه انواع تولکد به اصنهاا، قادر صناعت تنای  ستنیک 
 مکزا، اب میااتب اتیانداردها  بر اتاس هاگکرضربه مخیلف انواع تولکد و طراحی اصهاا، صناعت تنای  در ستنیک  .داراتنت
 ککراتتغ مقابل در مطلوبی بسکار مقاومت شنرکت این تولکد  ها گکرضنربه .گکردمی صنورت شنده اع م کاربردها  و بارگذار 

 .دارند خورشکد اشعه و جو 

 لپ و تاخیما، فونداتکو، گکرضربه 
 صاعیی ها دتیگاه انواع گکرضربه 
 دریایی اتکله گکرضربه 
 غلط  انواع گکرضربه 

 



 
 

 

0 

esfahanrubber.com 

 اوریاو
 و شننودمی تنناخیه اتننیاندارد ها اندایه در ا حلقه وریاوا

 یر م انواع ای باشنند بزرب قطر با اوریاگی به نکای که هاگامی
 تلدیل حلقه شکل به  سب ای اتیهاده با که شودمی اتیهاده

اصهاا، با دارا بود، بکغ ای  صاعت تای  ستیک  .شنودمی
مخیلف برا  تنناخت انواع  ها تکپهزارا، قالب در تنایز و 

سیم اقدام به  اتنننیانداردها اوریانو با ککهکت باس و رعایت 
 تولکد این محصول نکز کرده اتت.

 :جمله ای دارند کاربرد صاعیی هر در تقریلاً هااوریاو

 رتانیآب و فاض ب  آب مصارف در اتصاست اوریاو 
 هاپاسیشگاه پیروشکمی  گای  و نهت صاعت در 
 صاعیی آستماشکن انواع 
 تکما، کارخانجات 
 شکمکایی مواد 
 خودرو 

 (GASKET)واشر 
 :ها و شکرآست کو   و بزرب در میریال مخیلف اع  ایفلاج باد آبتولکد انواع واشرها  صاعیی مخصوص 

  ضد حرارتSILICON)) 
 کمکاییش  هاضد ح ل (VITON) 
 ( ضد روغنNBR)  کداتکو،درجه حرارت  اکس ی ضد روغن  خوردگو ( و فشارH-NBR) 

 یورتا،قطعات پلی
 رابرب در هاآ، مقاومت هایورتا،پلی قطعاتها  . ای ویژگیاتننت ایزوتننکاات و هاالپلی شننکمکایی ماده دو ای ترککلی یورتا،پلی

 یپل ورق. دارند تننری  و کامل پخت راحیی به محکط دما  در هایورتا، پلی ع وه به. اتنت خوردگیترک و ضنندضنربه تنایغ 
 رد،ک مشخ  برا  یورتا،پلی ماده و هابام تقف پوشغ برا  نایک ها دهادهپوشغ جمله ای فراوانی کاربردها  برا  یورتا،
 .شودمی اتیهاده پکاده عابرین محل

 که شننده اتننیهاده محکط نکای اتنناس بر یورتا،پلی انواع
 و یبرودت عایا عاوا، به یورتا،پلی ای اتننیهاده آ، ترینرایج

 در مقاوم هایورتا،پلی ای دیگر  ها ویژگی. اتننت حرارتی
 ها لریش و دمنایی تغککرات شنننکنل  تغککر پنارگی  برابر

 نای یورتا، پلی صنننهحات داشنننین برا  که بوده مکانککی
 صنناعت تننای  ستننیک  .داشننت مدنظر باید را هاویژگی

 فروش و اصننهاا، در( P.U) ها ورق تولکدکااده اصننهاا،
 .دارد عاده به اصهاا، در را یورتا، پلی قطعات
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 واشر پلکت صهحه ا  )ملدل حرارتی(
 یتوا، به راحی یدتیگاه م ینبوده  با اتیهاده ای ا یدتیگاه به نام ملدل حرارت ینتراتیهاده در محلوب  برا  اصهحه کتواشر پل
ه   ارادر ک  موج دار  شننامل صننهحات فلز یحرارت ملدل نمود. کر جلوگ یای ملدل حرارت یخاصنن  آب در محل ها یای نشننی

 .دهد یگرم و ترد ای آ، م کاستعلور ت  را برا  شلکه ا کلتشک  ثابت ی فر ی صهحات در  ینا کر بوده که با قرارگ

 ینشی چکبدو، ه ی گای و ما کاستدتیگاه بوده تا ت ینا  تمام قسمت ها  آب باد یدر دتیگاه ملدل حرارت کلهوتن ینا کاربرد
ال  انیق کهدر ناح  آب باد کت پورت پل  آب باد  صننهحه ا کتدهاده واشننر پل کلتشننک اجزا آب انیقال حرارت را انجام بدهد.

 اتت. یکدیگرو اتصال قسمت ها به  کالای اخی ط دو ت کر مااطا جلوگ

 تاخت شود. یم کدتول VITON, EPDM, NBRگوناگو،   ها یالدر میر کاستتن  و دما یطباا به شنرا کتپل  واشنرها انواع
 شود. یصاعت اصهاا، انجام م  تای ک ستیصاای  در   تای ک محصوست ستی یگرهماناد دمحصول  ینا


