ليست تجهيزات و وسايل آزمايشگاه
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کد شناسایی

آزمونهای قابل انجام

U- 01

تست فشارهیدرواستاتیک – تست فشارترکیدگی و...

 2دستگاٌ  MFIي متعلقات ()1

U- 08

(MFRاندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب)

 3کًرٌ الکتریکی ي متعلقات ()1

U- 09

اندازه گیری مقدار دوده وخاکستر

 4دستگاٌ ضربٍ پاوديلی(چارپی)

U- 11

تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی

حمام به ماری ي متعلقات

U- 12

آزمون مقاومت دربرابر رشدترک ناشی از ترکیب تنش وعوامل محیطی

 6ترازيی دیجيتال(15کيلًیی)

U- 14

آزمون های قابل وزن

 7ميکريسکًپ

U- 15

آزمون بررسی چگونگی پراکنش دوده

 8ميکريسکًپ

U- 33

بررسی چگونگی پراکنش دوده به روش تحلیل عکس(استاندارد ملی )20059

 9ميکريسکًپ يديربيه

U- 37

اندازه گیری ابعاد لوله های چند الیه

 10کًليس(200ميليمتری)

U- 16

اندازه گیری ابعاد –اندازه گیری ضخامت و سایر ابعاد

 11کًليس فک بلىد (500ميليمتری)

U- 17

اندازه گیری ابعاد –اندازه گیری ضخامت و سایر ابعاد

 12سيرکًمتر(100-230ميليمتری )

U- 19

بدست آوردن میانگین قطر خارجی

 13سيرکًمتر(200-330ميليمتری)

U- 20

بدست آوردن میانگین قطر خارجی

 14سيرکًمتر(15-15ميليمتر)

U- 29

بدست آوردن میانگین قطر خارجی

 15سيرکًمتر(300-2200ميليمتری )

U- 43

بدست آوردن میانگین قطر خارجی

 16ترازي دیجيتال(چُارصفر)

U- 25

توزین مواد و بدست آوردن چگالی

 17دستگاٌ کلد اوکًباتًر

U- 26

هم دما سازی برای آزمونهای ضربه و دی کلرومتان و...

 18دستگاٌ يیکات يمتعلقات

U- 27

اندازه گیری نقطه نرمی ویکات

 19دستگاٌ DSCيمتعلقات

U- 31

آزمون  OITو آزمون های روبشی تفاضلی مانند تعیین نقطه ذوب

 20دستگاٌ کشص یًويًرسال يمتعلقات

U- 32

آزمون کشش  -آزمون سفتی حلقه ای -آزمون حلقه و...

 21آين( 110ليتری)

U- 34

برگشت طولی – ارزیابی چشمی اتصاالت– آماده سازی نمونه آزمون پراکنش
دوده  -آزمون  ESCRو...

 22آين( 120ليتری)

U-10

ایجادشرایط محیطی برای تست فشارهیدرواستاتیک– آماده سازی نمونه
پراکنش -آزمون  ESCRو...

 23دستگاٌ آزمًن ماتی ()Opacity

U- 36

آزمون ماتی

 24دستگاٌ مًلد فشار IPT

U- 39

تست فشارهیدرواستاتیک – تست فشارترکیدگی و...

1

5

دستگاٌ فشار َيدرياستاتيک
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U- 41

آزمون یکنواختی جریان – فشار در آب سرد وگرم و...

U-51

تعیین محتوای ژل

 27پيکىًمتر( 50ميلی ليتری)

U-53

اندازه گیری چگالی سیاالت

 28ميکريمتر

U-56

اندازه گیری ابعاد

 29ميکريمتر دیجيتال

U-63

اندازه گیری ابعاد

30

دستگاٌ کشص وًارَا يلًلٍ َای قطرٌ چکان دار

U-57

آزمون کشش نوارها ولوله های قطره چکان دار

31

سمبٍ َای آزمًن بررسی استحکام خط جًش

U-65

آزمون استحکام خط جوش

U-32-E

اندازه گیری میزان کرنش آزمون کشش

 25دستگاٌ اودازٌ گيری یکىًاختی جریان

26

تجُيسات آزمًن تعييه درصد شل

 32اکستىسيًمتر

U-78

عدم نشتی تحت فشار داخلی ودرمعرض خمش

 34کشص یًويًرسال

U-79

مقاومت دربرابربیرون آمدن تحت نیروی طولی ثابت-تعیین سفتی حلقه ای کوتاه وبلندمدت
وسایر آزمون های تعیین خواص کششی

 35پمپ يکيًم

U-80

بررسی عدم نشتی تحت فشار منفی

 36دستگاٌ اوجام آزمًن ًَازدگی

U-81

هوازدگی مصنوعی

 37دستگاٌ ایجاد فشارمىفی ازطریق سيال آب

U-82

عدم نشتی تحت فشار منفی(نشتی به داخل)

33

دستگاٌ اوجام آزمًن عدم وشتی تحت ويريی خمص
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