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 ی شرکت : معرف

سال تجربه موفق در  25با اتکا بر   با استعانت از خداوند متعال شرکت پاریزفن گهر )بانام تجاری پاریزفن(

بعنوان یک محصول کوره های قوس  الکترودهای گرافیتی فیتی ازجملهفراورده های گراوتولیدتحقیق زمینه 

با هدف راه اندازی و غیره ، وز پایه گرافیت ، صفحات گرافیتی ترکیبات نس تی ،و قطعات گرافی ، بلوکشاخص 

سسات غیر در اداره ثبت شرکت ها و مو 2316با شماره ، این محصوالت برای واحد تولیدی صنعتی یک 

خودبا اخذ مجوزهای الزم بعنوان نخستین سال فعالیت 1393سالازاین شرکت تجاری تاسیس گردیده است.

ایع مختلف ریخته گری فوالد و صنرافیتی بعنوان ماده اولیه اصلی واردات انواع فرآورده های گ درخصوص

صنایع آلومنیوم سازی ، صنایع الستیک سازی،رنگ های نسوز،صنایع چدن، صنایع قطعه سازی ولنت ترمز،

 نموده است .اقدام و نظایر آن ،صنایع حفاری ایع مس،ـصنل سازی،ـصنایع کاب

 ت این شرکت عبارتند از :محصوالعمده 

 قوس کترودگرافیتی کوره های الLF،EF 

  انواع پودر های گرافیتی روغنی 

  سولفورو پرکم پودرهای گرافیتی 

 روانکارها و گریس های پایه گرافیت 

  پترولیم ککCPC 

  بلوک ها و قطعات گرافیتی 

 دوده های صنعتی(CARBON BLACK) 

  بوته های گرافیتی 

 )آنتراسیت )کک شو 

 کک متالورژی 

 بنتونیت و باریت 

 گرافیت پولکی 
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 الکترود های گرافیتی :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای صنایع ذوب و ب )فوق العاده پرتوان(RP ،HP،UHP، SUHدر رده های شرکت پاریزفن این محصول را

 تامین می نماید .   همچنین صنایع سازنده فوالد های آلیاژیریخته گری فوالدو چدن و

 

Dia:75/100/150/200/225/250/300/350/400/450/500/550/600mm/700mm/1500mm. 

Length: 1000mm-2700mm  

Physical Properties RP Grade 

(Dia.50-700mm) 

HP Grade 

(Dia.50-700mm) 

UHP Grade 

(Dia.50-700mm) 

SUHP Grade 

(Dia.50-700mm) 

Electrical Resistance 

(max)  μΩ-m 

Electrode 8.0 7.0 6.0 6.0 

Nipple 6.5 5.5 5.0 5.0 

Bending Strength (min)  

Mpa 

Electrode 11.0 12.0 12.0 12.0-13.0 

Nipple 14.0 14.0 16.0 16.0 

Elastic Modulus (max) 

Gpa 

Electrode 9.0 12.0 12.0 12.0 

Nipple 12.0 14.0 14.0 14.0 

Bulk Density (min) 

g/cm3 

Electrode 1.55 1.65 1.68 1.75 

Nipple 1.60 1.70 1.78 1.78-1.85 

C.T.E (max) ×10-6/C Electrode 2.7 2.5 2.4  2.4 

Nipple 2.5 2.2 2.0  2.0 

Ash (max)  % Electrode 
0.30 0.30 0.20 0.20 

Nipple 
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آنتراسیت : 

خود در بازار رکت پاریزفن ، با هدف توسعه حضورش

ـربنی ، اقدام به سرمایه گذاری رآورده های پایه کـف

صنایع بـرای  )کک شو(آنتراسیت ن ـتامیحوزه در 

. جدول زیر  نموده است ریخته گری فوالد و چدن 

این شرکت قابل مشخصات این محصول راکه توسط 

 ی دهد :عرضه می شود را نشان م

  

CALORIFIC   VALUE (KCAL / KG) 6500 min- 8800 max 

C 80.0 max 

Moisture 5.0max 

Ash 10%max 

Volatile matter 7.0%max 

Size (adapted to costumer's order) 0-10mm,10-30mm,30-150mm 

 

 بلوک های گرافیتی :

ا و ربرد داشته و از آن بصورت قالب های مذاب با دمبلوک های گرافیتی بطور عمده در صنایع ریخته گری کا

می توان بـه موارد کاربردی و حایز اهمیت استفاده بلوک های گرافیتی  جملهاز فشار باال استفاده می کنند .

 .  اشاره کردابر رسانایی و ساخت مبدل های حرارتی 
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 بلوک گرافیتی قابل عرضه توسط شرکت پاریزفن

 

 

Grade 

Physical Properties 

Particle Size 
Flexural 

strength 

Compressive 

strength 

Electrical 

resistance 
CTE Ash 

mm Mpa Mpa μΩ-m ×10-6/℃ % 

ZI_A3 ≤ 0.2 ≥18.0 ≥68 ≥10 ≤2.8 ≤0.1 

ZI_A2 ≤ 0.3 ≥16.0 ≥50 ≥12  ≤0.1 

ZI_A1 <0.5 ≥16.0 ≥45 ≥14 ≤2.6 ≤0.1 

ZI-A3  

 

≤0.8 

≥14.0 ≥35 ≥8.0  

 

 

≤2.5 

 

 

 

≤0.3 

 

ZI-A2 ≥13.5 ≥30 >8.5 

ZI-A1 ≥13.0 ≥28 ≥9.0 

ZI-B3  

≤2.0 

≥13.5 ≥32 >5.5 

ZI-B2 ≥13.0 ≥30 >6.5 

ZI-B1 ≥12.0 ≥25 >7.0 

ZI-C2  

≤4.0 

≥13.0 ≥30 >7.5 

ZI-C1 ≥12.0 ≥25 >8.0 
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 گرافیتی : بوته های 

یکی از لوچه دار دتا با ساختارساده وبوته های گرافیتی،عم

ع ـدر صناین شرکت ـوالت ایـن محصـرمصرف تریـپ

می باشد که صنایع فلزات ه گری ـمختلف ذوب و ریخت

یان این آلیاژهای فلزی عمده متقاضذوب آلومنیوم و 

اد بوته های ابعه و را تشکیل داده اند.از نظر هندسول محص

ر مورد این محصول شاهد زیادی را د گرافیتی ، تنوع بسیار

حصول،  بصورت هستیم . این شرکت توانایی واردات این م

ابعاد و هندسه خاص برای مشتریان  خرد و عمده حتی در

 خود بصورت سفارشی را دارد .

 قطعات گرافیتی : 

طراحی و اجرای پروژه های افتخاری دیگر برای شرکت پاریزفن ، 

قالب های ـوعی به قطعات وصنعتی و دانش بنیان بـوده کـه به ن

رشکاری گرافیتی نیازمند هستند . این شرکت با امکانات ب

گرافیتی برای  امین قطعات ت کاری دقـیق صنعتی،زمینهاشینومـ

 پروژه های مختلف را دارد. 
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 روغن های پایه گرافیت )پالنچر(:   

شـامـل  ترکیبـات و محصوالت اصلی ربردهایازکا یکی

 .شدجویاورج گرم ف ووز نسصنایع درا می توان گرافیت ر

از ندگی ـچسب وکـاهـش اصطکـاک منظوره بآن در هـک

استـفـاده  یت(ـگراف)روغن هـای پایـه زوـنسهای روانکار

وص ـصـخدر هـکمفتخراست ن ـفپاریزشرکت  .می کنیم

 ایه گذاری داشته باشد .ـسرمتامین این محصول ارزشمند 

 

   گریس های گرافیتی : 

دمای بـاال  تحملدرصنایع سنگین بمنظورکاهش اصطکاک 

.که  تفاده می شودـاس ولـا( ازاین محصـمجاورت کوره هدر )

، کارردر انتخاب گریس نسوز مناسب دمـای مهم ترین معیا

این  کـه شـرکت پـاریز فـنکس است ـربگیسرعت و فشار 

 کاربری مشتریان خود عرضه نماید.محصول رامطابق شرایط 
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  (  :Carbon Blackدوده های صنعتی )

 

 صنایع مختلف پتروشیمیدرزیادی  هایدارای کاربردمله محصوالت شرکت پاریزفن که از ج

 دول مشخصات این محصول ـکه ج دوده های صنعتی می باشدازی است الستیک سپلیمرو

 مشاهده می کنیم : ادامه  را در

 ه های صنعتیمشخصات استاندارد انواع دود

 

No. 

Iodine 

Number 

(mg/g) 

Nitrogen 

Surface Area 

(m2/gr) 

D.B.P 

Absorption(ml/100g) 

Tint Strength 

(ITRB)% 

Toluene 

discoloration 

(Min%) 

Ash 

(%max) 

Heating 

loss 

(max%) 

Pour 

Density 

(gr/lit) 

Pellet Crosh 

Strength(CN) 
V.M% PH 

1 116-126 109-119 109-119 111-121 85 0.75 1 335-375 10_40 1 7.5_9 

2 77-87 73-83 67-77 106-116 85 0.75 1 435-475 10_40 1 7.5_9 

3 77-87 73-83 97-107 99-109 85 0.75 1 360-400 10_40 1 7.5_9 

4 85-95 86-96 115-125 106-116 85 0.75 1 325-365 10_41 1 7.5-9 

5 85-95 80-90 119-129 100-110 85 0.75 1 315-355 10_42 1 7.5-9 

6 85-95 88-98 109-119 109-119 85 0.75 1 325-365 10_43 1 7.5-9 

7 38-48 34-44 106-116 58-68 75 0.75 1 365-405 10_44 1 7.5-9 

8 38-48 35-45 116-126 58-68 75 0.75 1 340-380 10_45 1 7.5-9 

9 31-41 30-40 85-95 53-67 75 0.75 1 420-460 10_46 1 7.5-9 



 

 

 

 

 :    کک متالورژی 

Sulfure Ash Volatile matter Moisture P Size

max max max max max mm

80 1.5 15 1.5 5 6 20-60,10-40

85 1 12 1.5 5 5 20-60,10-40

90 0.7 10 1.5 5 5 20-60,10-40

Fixed Carbon

Specifications :

 

 

 کربن اکتیو : 

شرکت پاریزفن با همکاری شرکت های دانش بنیان و بمنظور تجاری 

ن محصول را بصورت ـسازی دستاورد های پژوهشی در این زمینه ، ای

ساخت دف تثبیت استاندارد های الزم در حوزه ـال گیاهی و با هـکام

 عرضه می نماید:تصفیه آب یلتر های ف

 

 

 

 

 گرافیت پر سولفور :   

است گونه که از نامش پیدـانـصول همـترین معیار تشخیص این مح مهم

این عنصر جزو االی گوگرد آن می باشد و حد استاندارد مجاز درصد ب

حصول توسط شرکت پاریزفن مهم ترین معیار گزینش و انتخاب این م

 :  جدول زیر مشخصات استاندارد این محصول را ارائه می دهدمی باشد.

Organic Carbon Active Spcs: 

Iodine Number 800-1050 m2/g 

Size 4_40 mesh 

4.8_0.4 mm 

PH 7.0(min) w/w 

water Content 5%max w/w 
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  گرافیت کم سولفور :

گرافیت کم سولفور ،  ازجمله محصوالت گرافیت 

ار مذاب پودری می باشد که در شکل دهی ساخت

بعنوان یک افزودنی پرکاربرد مصرف می شود . 

جدول زیر مشخصات قابل عرضه در دانه بندی های 

 متنوع )مطابق با درخواست مشتری( را نشان می دهد :

 

 

 

 

 

Specification Unit Normal range of High Sulfur Graphite 

Fixed Carbon %wt 98 Min 

Sulfur %wt 0.6 Max 

Ash %wt 0.5 Max 

V.M %wt 0.3 Max 

Moisture %wt 0.15 Max 

Fe %wt 0.05 Max 

Si %wt 0.02 max 

Grain Size : 0-1 mm , 1-3 mm , 3-5 mm 

Specification Unit Standard value 

Fixed Carbon %wt 98 Min 

Sulfur %wt 0.05Max 

Ash %wt 0.5 Max 

V.M %wt 0.3 Max 

Grain Size : 0-1 mm , 1-3 mm ,1-5 mm & etc. 
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ا ـبه ـار دارد کـن افتخـاریزفشـرکت پـپولکی:    گرافیت 

محصول و با سرمایه گذاری کالن اخت فنی مشخصات ـشن

ـصورت د را بـصول ارزشمنـن محـکی ایـولـحوزه گرافیت پدر

 تامین کند .یی معتبرترین کمپانی های اروپا ازمتمایز 

 

 

 گرافیت چرب :   

تبرترین ـرا از معایـن محصـول بسیـار ارزشـمنـد  اریزفنـشرکت پ

میزان کربن دی ، ـه بنـتنوع دان . می نماید کمپانی های دنیا تامین

وع ـتنده ـر شـمنجآن  لیصـور ، روش تخـولفـد سـدرصود ، ـموج

ـه بسته به شرایط اشیم کـد بـاهـصول شـن محـی در ایگیرـچشم

ـایع از جـملـه لنت سـازی، ختلف صنـای مـحوزه هربردی درکـا

، روانکارهای جامد و سیال تـولید رنگ هـای نسوز، نـانـوتکنـولـوژی

 .و غیره کاربرد داشته باشد 

 :ته بندی بس

یتی ای گرافــودرهـپدارد ـدی استانـبسته بن

کیلویی چیده  25و20ای دوجداره کیسه هدر

 می باشد .  تنی  1بوهای جام شده در
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 کک ذغال سنگ :

 وجود منابع غنی ذغال سنگ درکشور،تنوع بسیار مطلوب

 این محصول از یک سو و همچنین تقاضای عمده صنایع

 مختلف ریخته گری فلزات از سوی دیگر ، شرکت پاریزفن

 را برآن داشته که در خصوص بهره برداری از معادن کشور

حصول ارزشمند را در اقدام نموده و انواع کک شو این م

 سبد کاالیی خود قراردهد. مشخصات قابل عرضه برای این محصول عبارت است از :

88-93% C 

5%max S 

2-4% H 

0.6%max Ash 

8-10% O+N(total) 

8500Kcal/Kg Calorific value 

 

 سایر محصوالت ریخته گری فلزات :

از جمله فرو منگنز ، فروسیلیکو منگنز  لیاژهای آهنی آنظر به درخواست مشتریان این شرکت در خصوص انواع 

ربرد در ریخته گری دقیق در بخش بــازرگانی این شرکت فعالیت اپرکربن ، فرو کروم ، و پودرهای فلزی قابل ک

 موثری دارد.
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 گوگرد:

این شرکت همچنین در کنار دوده صنعتی برای صنایع پلیمر و 

مختلف سولفور بصورت  الستیک سازی،در خصوص تامین انواع

گرانوله و کلوخه فعالیت می نماید. که مشخصات فنی این 

 :محصول در جدول زیر می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Description of index No 

99.95 Mass fraction of Sulfur- Max 1 

0.03 Mass fraction of Ash- Max 2 

0.03 Mass fraction of Organic Compounds-Max 3 

0.003 Mass fraction of Acid converted to sulfuric acid-Max 4 

0.2 Mass fraction of Moisture-Max 5 

Absent Presence of mechanical impurities 6 

Bright yellow Color 7 
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 خمیرالکترود:

این محصول یک عامل اصلی در خوراک کوره های قوس 

له فروسیلیس به بمنظور تولید انواع فروآلیاژها از جم

حساب می آید که شرکت پاریزفن آن را در تقسیم بندی 

ذیل بسته به نوع شرایط کاری کوره به صنایع و مخاطبان 

  خود عرضه می کند :

 

 

 

TDH5 TDH4 TDH3 TDH2 TDH1 Grade   

Item            

8% 7% 6% 5% 4% ASH(Max) 

11.5-15.5% 11.5-15.5% 9.5-13.5% 12-15.5% 12-15.5% Volatile Matter 

19.6Mpa 19.6Mpa 19.6Mpa 15.7Mpa 17Mpa Compressive 

Strength(min) 

90 µ Ω m 90 µ Ω m 80 µ Ω m 75 µ Ω m 68 µ Ω m 
Resistivity(max) 

1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 1.36gr/cm3 Bulk Density(min) 
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