


شـرکت پايـا کـروک البـرز در جهـت تاميـن محصـوالت پليمري، متناسـب با 
دانش و تکنولوژي روز در سال ۱۳۹۱ تاسيس گرديد. اين شرکت مفتخر 
اسـت کـه در پرونـده کاري خـود سـابقه ارائـه مشـاوره فنـي به مشـتريان 
خود را داشـته و در کنار آن توانسـته  اسـت با تامين جنس هاي با اصالت 
و بـا کيفيـت نيـاز آنهـا را برآورده سـازد. ازايـن رو تمرکز اصلي خـود را بر 

تهيـه و توزيـع محصـوالت اروپايي و آمريکايـي نهاده ايم.
اصـل اوليـه در دسـتور کار شـرکت پاياکـروک البـرز براسـاس ايـن بـوده 
کـه مشـتريان مـا، شـرکاي تجـاري ماهسـتند، درواقـع آنها فقـط از ما خريد 
نمي کنند بلکه اولين خريد آنها به منزله ي آغاز يک رابطه همکاري مسـتمر 
و متنفـع بـراي هـر دو طـرف اسـت. لـذا همواره مي کوشـيم با بـه کارگيري 
اسـتانداردهاي جهاني، کسـب  و کار مشـتريانش را به عنوان شرکاي تجاري 

خود، توسـعه دهد.

محصوالت:
• O-Rings Viton 75 Shore A                • O-Rings Viton 90 Shore A 

• Viton cord                                               • O-Rings kits



O-Ring Viton 75 Shore A             

Viton 90 Shore A

Viton Cord

اورينگ فلورو کربن مشـکی / فلورو السـتمر که می دانيم 
بـا نـام هـای Viton O-Ring  يا FFKM O-Ring   می باشـد 
دارای تراکـم فشـار کـم و همچنيـن دارای تحمـل درجـه 
  FPM  حـرارت و مقاومـت شـيميايی بـاال مـی باشد.شـرايط
FKM ,Viton,  بـه گونه ای اسـت کـه اغلب به جای يکديگر 
اسـتفاده مـی گردد.بـا اين وجود برای همگـی آنها يک ماده 

اصلـی به نـام Fluoro rubber  می باشـد.
رنـج دمايـی ايـن نـوع  Viton  بيـن 20- الـی 200+ درجه 

سـانتی گـراد می باشـد.

  FKM  يا  Viton اورينگ فلورو کربن مشکی که با نام
يـا FPM می باشد.سـاختار FKM  دارای تراکم فشـار 
کـم و همچنين توان تحمل دردرجه حرارت و مقاومت 
  FPM  شـيميايی باال در سـختی ۹0 می باشـد. شـرايط
FKM ,Viton,  به گونه ای اسـت که اغلب باعث گمراه 
شـدن در اسـتفاده مـی گـردد.در حالی کـه  در همگی 
آنهـا يـک ماده اصلی به نام Fluoro rubber   اسـتفاده 

شود. می 

FKMوViton Rubber کـه بصـورت Cord )ريسـمانی( 
  Fluorocarbon  يـا  Fluoroelastomer  می باشـد بـه
که از خانواده  Elastomer  می باشـد وابسـته اسـت. 
اين پالسـتيک ريسمانی شکل دارای مقاومت عالی در 
برابر  طيف وسيعی از مايعات خورنده و فساد پذير و 
همچنبن  در برابر حرارت باال  بدون تخريب اسـتفاده 
مـی گـردد. شـرايط  FPM  ,FKM , Viton  بـه گونـه ای 
اسـت کـه اغلـب باعـث گمـراه شـدن در اسـتفاده می 
گـردد.در حالـی کـه  در همگـی آنها يک مـاده اصلی به 

نام Fluororubber اسـتفاده می شـود.



O-Ring Kits 

FFKM

Viton Oil Seal

 Perofluoroelastomer) FFKM( بصورت عادی جهت 
سيسـتمهايی کـه دارای بيشـترين رنـج دمايـی و مواد 
که سازگاری شيميايی خيلی وسيعی دارند و همچنين 
مـواد پالسـتيکی کـه دارای کمتريـن ميـزان گاز زدگی 

اسـت  اسـتفاده می شود.
FFKM نهايـت کار آيـی را در سيسـتمهايی کـه جهـت 
ايـده آل سـازی توليـدات هماننـد صنايع نيمه رسـانا 
، توليـد کـردن chip  ، موتورهـای جـت و محيـط هـای 

پـردازش شـيميايی را دارد.

Ro-  آب بنـد شـفت های )  Viton  آب بنـد هـای روغنـی 
tary  يا آب بند  Elastomer lip( ترکيبی ماشينی  است 

کـه مـواد روغنی را آب بنـدی می کند.
 آب بنـد هـای روغنـی از يـک تيکـه پالسـتيک بـه همراه 
فنر قابل ارتجاع که به تنهايی در درون پالستيک بسته 
مـی شـود.همچنين مانـع از نشـت مـواد لغـزان ، آب ، يا 
مـواد شـيميايی و همچنيـن از ورود هـر نـوع خـاک بـه 

ماشـين جلوگيـری مـی کند.
ايـــن نـــوع محصـــول در ســـايز inch و Metric موجــــود 

مـــی باشـــد.

 کيت های سرويس دهنده اورينگ در سايز ها ،مواد 
گوناگـون و سـختی هـای مختلـف بـرای همگـی صنايـع 

انتخاب بسـيار عالی می باشـد.



 سيليکون  و  Viton   از نوع Encapsulate   الستيک  
ــر  ــورو پليم ــط  FEP  فل ــه توس ــورت يکپارچ ــه بص ک
هســته  طبيعــی  شــود.بصورت  مــی  داده  پوشــش 
يــا   FKM  ،Fluoro carbon انــواع  از  الســتمريک 
ــع  ســيليکون (VMQ(مــی باشــد.در بســياری از صناي
ــی و  ــی ،داروي ــع غذاي شــيميايی ، پتروشــيمی ، صناي
همچنيــن در بخشــهايی کــه دارای بيشــترين مقاومــت 
شــيميايی يــا صنايــع بهداشــتی اســتفاده مــی گــردد. 
ايــن نــوع محصــول در ســايز inch  و  Metric  موجــود 

مــی باشــد.

جهت آشنایی با مدلهای دیگر تولید می توانید به سایت www.oringiran.ir مراجعه نمایید.

Encapsulated O-Ring
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