
 خدمات آزمایشگاهی 

 

 روش آزمون آزمون نام ردیف

 ASTM E1131 (TGA) یحرارتی سنج وزن یزآنال 1

 ASTM E1356 (HDT)ی روش دیفرانسیل یگرماسنج 2
 ASTM D648   (HDT)پایداری ابعادی در اثر توامان حرارت و تنش بررسی 3

 ASTM D746   در سرما مواد پلیمریی شکنندگبرررسی  4

 ASTM D1525   یکهاتترموپالسی نقطه نرم تعیین 5

 ASTM D1693 (ESC) تنش ی همراه باییاایجاد ترک در محیط شیمی رسبر 6

 Shore ASTM D2240   یکها و االستومرها به روشتترموپالستی سخ تعیین 7

 ASTM D635, D412 یکها و االستومرهاتترموپالسی مقاومت کشش 8

 ASTM D624   مواد پلیمریگی مقاومت پار تعیین 9

 ASTM D790   مواد پلیمریی مقاومت خمش تعیین 10

 ASTM D256, D6110 یکهاتمقاومت به ضربه ترموپالس تعیین 11

 ASTM D695, D-395 االستومرها فشاری اییمقاومت فشاری و مان اندازه گیری 12

 ASTM D4569 کامپاندینگ مواد  13

 ASTM D5630   خاکستر تعیین میزان 14
 ASTM D1259   محتوای جامد یینتع 15

 ASTM D570 جذب آب 16

  ASTM D635 ری یگ ن آتشآزمو 17

 ASTM D2863   ژنیآزمون اندیس اکس 18

 ASTM D543 ی پلیمرهاین مقاومت شیمیاییتع 19

 ASTM D792   یکهاته پالسیتن دانسییتع 20

 پلیمری در دما و فشارهای مختلف یک مذابها و محلولهایتخواص ویسکواالس 21

(RMS) 

ASTM D4440 

 ASTM  D1238 (MFI) یکهاتری ترموپالسیپذ شاخص جریانتعیین  22

 ASTM D3835-D5099 (کاپیالری رئومتر)پلیمرها  یخواص رئولوژیک تعیین 23

 ISO 3417 (Curemeter)  شرایط پخت االستومرها با استفاده از دستگاه ارزیابی 24

 Single &Twin Screw وMixer  Internal و انجام اختالط در یررسبمطالعه،  25

Extruder  یدر مقیاس آزمایشگاه 

RIPI Method 

 

 RIPI Method با گازهای خالص در غشاهای پلیمریعبوردهی زان یی مبارزیا 26

 ASTM D1790 در مقابل ضربه یکتن مقاومت فیلمهای پالسییتع 27

 ASTM D430 مواد پلیمری  (Fatigue)یمقاومت به خستگ اندازه گیری 28

 ASTM D471 )آزمون غوطه وری (ر مواد پلیمرییی بشیمیاثر محلولها و حاللهای ا 29

 ASTM D149, D150   الکتریک مواد الکتریک و مقاومت دی ثابت دی تعیین 30

 ASTM D257   مواد یو حجم یسطحی مقاومت الکتریک ارزیابی 31

 RIPI Method  (UV-Vis)و ماورا بنفش(FT-IR)  مادون قرمزی سنج طیف 32



 RIPI Method   پلیمری آمیزه هاییه پلیمری پا ییشناسا 33

 Pull Off  ASTM 6677 آزمون 34

 T- Peel Test  ASTM 1876آزمون 35

 Burst  ASTM 1599آزمون 36

 IGS-M-CH-059 ی برج آمینسیلیکون ضدکفهای ارزیابی 37

 RIPI Method (Bottle test) شکن نفت خام یقترکیبات تعلیی کاراارزیابی  38

 ASTM D4007 آب و رسوبات در نفت خام اندازه گیری 39

 SUDIC کنترل کیفی محصوالت گوگرد گرانولی و پاستیل 40

 RIPI Method آزمایشگاه مرجع در وزارت نفت جهت ارزیابی انواع جاذب های لکه های نفتی 41

 RIPI Method انجام تست عملکردی افزایه های کاهنده جریان دراگ در سامانه لوپ جریان 42

 RIPI Method آزمایشگاه مرجع در وزارت نفت جهت ارزیابی انواع جاذب های لکه های نفتی 43

 RIPI Method انجام تست عملکردی افزایه های کاهنده جریان دراگ در سامانه لوپ جریان 44

 

 


