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با نام و یاد خدا

معرفی شرکت
صناای ستیک

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

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

شامل  01نهر پرتال مشغول به کار می باشد.

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:
مپاا (تاخت تجاکزات تپاها – )،هواپکماتای هسا – صاای دفاع (امکرالموماکن) – شرکت بایاش تپاها – ،شرکت نهت و
گای غرب – پیروشکمی مارو – ،شرکت بکنالمللی فوسد تکاک

– شرکت فوسد تکرجا – ،شرکت فکور مغااطکس – داروتای

فارابی – شرکت واگن تای شارضا و ...
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محصوست تولکد
ستنیک

تنای صناعت اصهاا ،با تابقه اد دهها در تولکد قطعات ستیککی و پلکمر محصوستی در انواع مخیلف قطعات
پککاو دیافراگ قطعات

ستننیککی ای قلکل نوارها طولی مخیلف اوریاو و جعله اوریاو ورقها ستننیککی روکغ غلط
تکلککونی کوپلکاو لریهگکر نوار اتهاجی و تایر محصوست دیگر با میریالهایی همچو:،

NBR / SBR1502-1712 / RSS1 / NBR-PVC / H-NBR / VITON / SILICON / PDR / EPDM / SMR20 / SVR10
)/ POLIURTAN(PU

در صناای شنکمکایی هواپکماتنای

کشت و صاعت نساجی صاای دارویی صاای دفاع ماشکنتای و راهتای گام مامی

برداشیه اتت.
مدیریت و کارکاا ،این واحد تولکد پکوتنننیه ت ش مینمایاد که کاسها تولکد شنننده خود را مطابا با اتنننیانداردها ملی و
بکنالمللی باککهکت مطلوب در جات افزایغ رضننایت مشننیریا ،تولکد و عرضننه نمایاد .در راتننیا تثننمکن و اثلات ککهکت
محصنوست تولکد در تنط بایارها جاانی مدیریت شنرکت مصنم و میعاد به پکادهتنای

اجرا اتنیقرار و بالود مسیمر

تکسی ککهکت بر ملاا اتیاندارد ایزو  2008و  9001میباشد.

تولکد قطعات صاعت نهت گای و پاالیشگاهها و صاای وابسیه
این واحد تولکد میخصن

در تولکد قطعات صناعت نهت گای و پاسیشنگاهها و صناای وابسنیه میباشند .این امر تلب قط

وابسیگی کشور و خودکهایی در این یمکاه شده اتت .قطعات تولکد شده توتط این شرکت را میتوا ،به شرح ییر نام برد:
 تولکد انواع اوریاو و پککاوها

حساس ای جاس KALREZ , VITON , EPDM , H-NBR

 تولکد انواع تکل ریاو ستیککی دور تکل ترامککی و پشت تکل ریاو گرافکیی مکانککال تکل
 تولکد تمامی قطعات ستیککی موردنکای در صاای نهت گای پیروشکمی پاسیشگاه و ...
 تولکد انواع ب در ( )BLADERای جاس  NBR , VITON , H-NBRدر ابعاد مخیلف
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 تولکد انواع گسکتها ملدلها حرارتی ()H-NBR , NBR , EPDM , P.U
 تولکد انواع ( )V-CUP) )U-CUPپوشغ

دهی قطعات ولو ای جاس PTFE

 تولکد انواع پروانهها پالس فکلیر و تکل ستیککی داخل کمپ
 تولکد غ فها علم
 تولکد دیافراگ ها

گای تولکد انواع دیافراگ تانیرفکوژ

حساس ماجکد دار با روکغ PTFE

 تولکد قطعات ستیککی صاای نهت و گای و حهار
 تولکد انواع واشرها ()ROTARY FILTER
 تولکد انواع رابر بولت و بوش
 تولکد

والوها باترف

کوپلکاو
کوپلکاوها قابل تهارش و تولکد در صاای ستیک
کوپلکاو نقطها

 کوپلکاو گشاکز

تای صاعت اصهاا ،به شرح ییر اتت:

کوپلکاو لولها

کوپلکاو  k,B-Hو کوپلکاو بشکها

 کوپلکاو ته پر کوپلکاو اارپر کوپلکاو هشت پر کوپلکاو ده پر کوپلکاو دوایده پر
 کوپلکاو فادکی کوپلکاو فانوتی و کوپلکاو دندا ،خرگوشی
 کوپلکاوها تخت ( )rigidو کوپلکاوها انعطافپذیر
 کوپلکاوها ی
 کوپلکاو تایر

تکه و کوپلکاوها دو تکه
کوپلکاو رخدندها

ای نقطه نظر دیگر میتوا ،به کوپلکاوها انکدور

کوپلکاوها مهصننلی کوپلکاوها هکدرولککی کوپلکاوها آلومکاکومی

فار و دندها اشاره نمود.
میریال ها اتیهاده شده در کوپلکاوها:
 کوپلکاو با میریال پلی یورتا)P.U( ،
 میریال پی و تی ()PVC
 ستیک

()NBR-SBR
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روکغ غلط
روکغ غلط

))ROLL COVERING
این واحد تولکد با اتیهاده ای تجاکزات مدر،

صنناعیی در یمکاه روکغ ستننیککی انواع غلط ها نورد در
قطر و طولهننا میاوع و مقنناوم در برابر کلکننه محکطهننا
اتنکد بای  -هکدروکربنها و تایر ح لها و مواد شکمکایی
فعالکت مینماید .شننرکت صنناای ستننیک

تننای صنناعت

اصنننهانا ،ع وه بر تولکند غلط ها جدید و مدر ،عملکات
تنناو ینی و شننکارینی نوردها ستننیککی تعمکر و بایتننای
انواع غلط ها و ارائه مشناوره و راهامایی مشیریا ،در جات
رف عکوب عملکرد غلط ها تا حصننول نیایج مطلوب را بر
عاده دارد.
محل مصرف روکغها غلطکی
تنناخت انواع غلط ها نسنناجی نو و بافادگی تنناخت انواع غلط ها جات دتننیگاهها تننقف کا ب تنناخت انواع
غلط ها مربوط به قالیشنویی و آبگکر تاخت انواع غلط ها کارخانجات کاغذ و مقواتای تاخت انواع غلط ها

اپ

و لکلل ی،
انواع روکغها:
NR – SBR – NBR – EPDM – SILICON - PU P.V.C – VITON – PTFE

ورقها ستیککی

ورق ستیککی ( )Rubber Sheetبا انواع مخیلف در صاای میاوع بسیه به نوع کاربرد ورق ستیککی ای جمله خودروتای
دفاع هواپکماتنای و خانهتنای اتنیهاده میشنود .مقاومت در برابر گرما حرارت ورق ستیک
(  )Sponge Rubber Sheetورق ستنیک

دیافراگ

ورق ستیک

ضد اتکد ورق ستیک
رنجها میهاوتی در ستنیک

نسوی ورق ستیک

صاای
اتهاجی

پلیاتیر با تحمل تخیی و دما در
تنای صاعت اصهاا ،موجود

اتت.
اگر ای دید میریال و جاسها شکمکایی به ورقها ستیککی
نگاهی بکادایی میتوا ،به ورق ستیک
 7NBRورق ستنیک

 7SBRورق ستیک

 7EPDMورق ستیک

واییو)Viton( ،

و نئوپر ،اشنناره نمود .کاربرد ورق ستننیککی در اکثر مواق در
دریگکر و آبباد و لریش گکر در خودرو بهخصوص ورق
ستننیککی اتننهاجی اتننت .به ع وه ضننخامت این ورقها
ستننیککی ای  0تا  511مکلیمیر در ستننیک

تننای صنناعت

اصهاا ،موجود اتت.
ورق ستنیککی  EPDMیا ورق ستیک
برابر نور خورشکد و شرایط بکرونی اتت.
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رابرسیاکاو ()RUBBER LINING
اجرا رابرسیاکانو در محکطهنا اتنننکد -قلکایی توتنننط
تک ها اجرایی پوشنغ حهاتیی در صنناای ستیککی انجام
میشنود .رابرسیاکاو در صاای نهت گای پیروشکمی و دیگر
صنناای ای اهمکت بسننکار ییاد برخوردار اتننت و به ماظور
جلوگکر ای خوردگی مخای ،اتیهاده میشود.
دسیل اهمکت رابرسیاکاو
 امکا ،اجرا رابرسیاکاو بر رو تطوح فلز و بیای
 مااتب بود ،قکمت نسلت به پوشغها پلکمر
 تاوع در نوع میریال و قابلکت اجرا گرم و ترد
 مقاومت باس در برابر عوامل شکمکایی
 امکا ،ترمک به صورت موضعی

پروفکلها طولی ()POLYMER PROFILE
خطوط تولکند پروفکلها ستنننیککی این شنننرکت ای پکشنننرفیهترین تکاولوژ ها روی دنکا در تولکد پروفکل ای انواع آمکزهها
ستنیککی ترموپ تنیک

استنیومرها و آمکزهها تکلککو ،میباشد .انواع مخیلف پروفکل ستیککی توپر و توخالی دارا تط

صنناف یا ناصنناف با اجزا یا بدو ،اجزا تقویتکااده فلز با پار ها
ککهکت به وتکله ماشکنآست پروفکل ستیک

ی

جزئی یا اد جزئی در اشننکال پکچکده و با بایرین

تولکد میشوند.

نوارها طولی ستیککی و نوارها طولی اتهاجی و اکسیرودر ()Extrusion
نوارهنا طولی میتوانند در اشنننکنال و ابعاد مخیلف جات
آببانند مخننای ،دربهننا اتوک و درب و پاجرههننا
تاخیمانی قالبها بیو ،دور باتکولها صاعیی تیها
تنننردخناننههنا و یخچنالهنا و کلکه آببادها و دریگکرها
ستنننیککی در میرینالها

SBR, NBR, H-NBR, NR,

 SILICON EPDM, PVCبه کار میرود.

دیافراگ
ستنیک

تنای صناعت اصنهاا ،تولکد دیافراگ ستنیککی با ابعاد مخیلف کو

میوتط و بزرب را برا انواع صاای دفاعی

صناای نهت و گای پیروشکمی صاعت هوافثا و موارد دیگر انجام میدهد .به ع وه انواع مخیلف قالبها دیافراگ با بکغ ای
 0.1مدل در صاای ستیک

تای صاعت اصهاا ،موجود اتت.
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دیافراگ ها موجود در ستیک تای صاعت اصهاا:،
 دیافراگ ها بسکار نایک با ضخامت  172مکلیمیر
 دیافراگ ستیککی با میریال تکلککو)Silicon( ،
 دیافراگ ستیککی با میریال پلی یورتا)P.U( ،
 دیافراگ ستیککی با میریال واییو)Viton( ،
 دیافراگ با میریال نئوپر)Neoprene( ،
 دیافراگ

ستیککی با میریال EPDM

 دیافراگ با ستیک

 دیافراگ با میریال نکیریل ()Nitrile
 دیافراگ

پخیهشده با ورق PTFE

 تقویتشده با پار هها تهارشی
 دیافراگ با میریال بوتکل ()B.U
 دیافراگ ستیککی ماجکد دار
 دیافراگ

با میریال H-NBR

 دیافراگ ستیککی ضد فشار
 دیافراگ ستیککی ک هی

 دیافراگ ضد روغن
 دیافراگ روکغدار
 دیافراگ توراخدار
 دیافراگ ضد اتکد
 دیافراگ

اکدار

 دیافراگ فلز دار
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انواع بالشی ها استیمری
بالشننی ها استننیومری

(ضربه گکر نئوپر)،

Elastomeric Bearing Pads

(نئوپر )،وتکهه کایرل نکروها وارده و خاثی کرد ،حرکات
و ارتعاشنات به فونداتکو ،را در انواع تایها بیای و فوسد
بر عاده دارد .ضننربهگکرها پل (نئوپر )،در  2نوع مسننل و
تناده و در ادین تکپ تولکد میشننود .ای ترککب عاصننرها
فننلننز ( )steelو استننننیننومننر ( )CR:chloropreneیننا
( )NR:Natural Rubberتشککل میشود.
ضنربهگکرها پل با داشننین تاهر تنناده بسننکار حساس و
دارا خواص کاربرد ویژه میباشناد که در مراحل تاخت و
با اجرا تکاولوژ مربوطه به دتننت میآیاد .هما،طور که
ککهکت تصنننادفی به دتنننت نمیآید این قطعه نکز بدو،
داشنین تکاولوژ خاص به دتت نمیآید .مث ً کسی که نداند
گونه و با ه دمایی آ ،را  Pre – Heatingنموده و سیهها را
گونه بچکاد تولکد ناق

بوده و پاتننو کار را نخواهد داد .در

حقکقت روش ماادتنی معکوس در تاخت این قطعه کهایت
نمیکاد.
انواع نئوپر،ها به شرح ییر میباشاد:
 نئوپر،ها

هسیه تربی lead rubber bearing

 نئوپر،ها ک تک

bridge bearing pads

 نئوپر،ها

لغزنده یا sliding bearings

 نئوپر،ها

تهلونی یا pot bearings

 نئوپر،ها فار

spring bearings

ضربهگکر و لریهگکر
ستنیک

تنای صناعت اصنهاا ،قادر به تولکد انواع ضنربهگکر و لریهگکر با میریال و اندایهها مخیلف را جات مصارف مخیلف

داراتنت .در ستنیک

تنای صناعت اصهاا ،طراحی و تولکد انواع مخیلف ضربهگکرها بر اتاس اتیانداردها میااتب با مکزا،

بارگذار و کاربردها اع م شنده صنورت میگکرد .ضنربهگکرها تولکد این شنرکت مقاومت بسکار مطلوبی در مقابل تغککرات
جو و اشعه خورشکد دارند.
 ضربهگکر فونداتکو ،تاخیما ،و پل
 ضربهگکر انواع دتیگاهها صاعیی
 ضربهگکر اتکله دریایی
 ضربهگکر انواع غلط
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اوریاو
اوریاو حلقها در اندایهها اتننیاندارد تنناخیه میشننود و
هاگامی که نکای به اوریاگی با قطر بزرب باشنند ای انواع میر
اتیهاده میشود که با اتیهاده ای سب به شکل حلقه تلدیل
میشنود .ستیک

تای صاعت اصهاا ،با دارا بود ،بکغ ای

هزارا ،قالب در تنایز و تکپها مخیلف برا تنناخت انواع
اوریانو با ککهکت باس و رعایت اتنننیانداردها سیم اقدام به
تولکد این محصول نکز کرده اتت.
اوریاوها تقریلاً در هر صاعیی کاربرد دارند ای جمله:
 اوریاو اتصاست در مصارف آب و فاض ب آبرتانی
 در صاعت نهت و گای پیروشکمی پاسیشگاهها
 انواع ماشکنآست صاعیی
 کارخانجات تکما،
 مواد شکمکایی
 خودرو

واشر ()GASKET
تولکد انواع واشرها صاعیی مخصوص آبباد فلاجها و شکرآست کو

و بزرب در میریال مخیلف اع ای:

 ضد حرارت ))SILICON
 ضد ح لها شکمکایی ()VITON
 ضد روغن ( )NBRو ضد روغن خوردگی درجه حرارت اکسکداتکو ،و فشار ()H-NBR

قطعات پلییورتا،
پلییورتا ،ترککلی ای دو ماده شننکمکایی پلیالها و ایزوتننکاات اتننت .ای ویژگیها قطعات پلییورتا،ها مقاومت آ،ها در برابر
تنایغ ضنندضنربه و ترکخوردگی اتنت .به ع وه پلی یورتا،ها در دما محکط به راحیی پخت کامل و تننری دارند .ورق پلی
یورتا ،برا کاربردها فراوانی ای جمله پوشغدهادهها نایک برا پوشغ تقف بامها و ماده پلییورتا ،برا مشخ
محل عابرین پکاده اتیهاده میشود.
انواع پلییورتا ،بر اتنناس نکای محکط اتننیهاده شننده که
رایجترین آ ،اتننیهاده ای پلییورتا ،به عاوا ،عایا برودتی و
حرارتی اتننت .ویژگیها دیگر ای پلییورتا،ها مقاوم در
برابر پنارگی تغککر شنننکنل تغککرات دمنایی و لریشها
مکانککی بوده که برا داشنننین صنننهحات پلی یورتا ،این
ویژگیها را باید مدنظر داشننت .ستننیک

تننای صنناعت

اصننهاا ،تولکدکااده ورقها ( )P.Uدر اصننهاا ،و فروش
قطعات پلی یورتا ،را در اصهاا ،به عاده دارد.
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واشر پلکت صهحه ا (ملدل حرارتی)
واشر پلکت صهحها برا اتیهاده در محلوبترین دتیگاه به نام ملدل حرارتی بوده با اتیهاده ای این دتیگاه می توا ،به راحیی
ای نشننیی آب در محل ها خاصنی ای ملدل حرارتی جلوگکر نمود .ملدل حرارتی شننامل صننهحات فلز موج دار در کاار ه
بوده که با قرارگکر این صهحات در ی

فری ثابت تشککل شلکه ا را برا علور تکاست گرم و ترد ای آ ،می دهد.

کاربرد این وتنکله در دتیگاه ملدل حرارتی آب باد تمام قسمت ها این دتیگاه بوده تا تکاست گای و مای بدو ،هکچ نشیی
آب انیقال حرارت را انجام بدهد .اجزا تشننککل دهاده واشننر پلکت صننهحه ا آب باد پورت پلکت آب باد در ناحکه انیقال
مااطا جلوگکر ای اخی ط دو تکال و اتصال قسمت ها به یکدیگر اتت.
انواع واشنرها پلکت باا به شنرایط و دما تنکاست در میریال ها گوناگو VITON, EPDM, NBR ،تولکد می شود .تاخت
این محصول هماناد دیگر محصوست ستیک

تای در صاای ستیک

تای صاعت اصهاا ،انجام می شود.
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