
 عایقهای رطوبتی –رنگ، رزین و کفپوش  –جدول تعرفه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاههای الستیک و پالستیک 

 6931سال پلیمری  

ف پارامتر قیمت بریال
دی

 ر

00110111 
( CHNS)تعیین درصد کربن0 هیدروژن0 نیتروژن و گوگرد )آنالیز عنصری 

 نمونه های جامد
0 

00110111 
( CHNS)تعیین درصد کربن0 هیدروژن0 نیتروژن و گوگرد )آنالیز عنصری 

 نمونه های مایع

0110111: دقیقه اضافی 01هر   0010111 
 ساعت از  0به ازای ( DSC)آنالیز گرما سنجی روبشی تفاضلی 

 دمای محیط

:باالی یک ساعت اضافی 2  

011111 
 (ساعت 0به ازای )  OITآنالیز   0011111

:باالی یک ساعت اضافی  

011111 
 (ساعت 0به ازای )  Cpآنالیز  201110111

 ساعت  0به ازای ( TGA)آنالیز گرما وزن سنجی  0010111

0 

 ساعت 0/0تا (  TGA)آنالیز گرما وزن سنجی  00010111

 ساعت  2تا (  TGA)آنالیز گرما وزن سنجی  00010111

0110111: دقیقه اضافی 01هر   ساعت 0به ازای STA (TGA/DTA )آنالیز گرما سنجی  000110111 

0110111: دقیقه اضافی 01هر   0 ( TMA)آنالیز گرما مکانیکی  0010111 

0010111 
پلیمرها ( Tensile)کرنش و تعیین استحکام کشش -بررسی خواص تنش

 (تکرار 0الی  0( )نمونه استاندارد)
0 

0010111 
پلیمرها ( Flexural)تعیین استحکام خمشیکرنش و -بررسی خواص تنش

 (تکرار 0الی  0( )نمونه استاندارد)
6 

0010111 
( Compression)کرنش وتعیین استحکام فشار-بررسی خواص تنش

 (تکرار 0الی 0( )نمونه استاندارد)پلیمرها 
7 

0010111 
نمونه )های پلیمری چسب و پوشش( Peel)تعیین استحکام چسبندگی 

 (تکرار 0الی  0)( استاندارد
0 



0010111 
 0( )نمونه استاندارد)و االستومرها  الستیک( Tear)تعیین استحکام پارگی 

 (تکرار 0الی 
9 

0110111 
 0الی  0( )نمونه استاندارد)پلیمرها ( Izod)تعیین استحکام ضربه آیزود 

 بدون ناچ( تکرار
01 

0010111 
هر ( تکرار 0الی  0)پلیمرها D (Durometer )و  Aتعیین میزان سختی شر 

 کدام
00 

0010111 
 Rebound)تعیین میزان ارتجاعیت0 جهندگی ودرصد نفوذ پلیمرها 

Resilience(  )0  تکرار 0الی) 
02 

 00 (Pull Off)های پلیمری تعییین استحکام چسبندگی رنگ و پوشش 0010111

 00 (Pin on Disk)تعیین میزان مقاومت سایشی انواع مواد مهندسی  0110111

 00 (Taber)تعیین میزان مقاومت سایشی انواع مواد  0110111

6110111 
 Rotary Drum)تعیین مقاومت سایشی انواع الستیک و االستومر 

Abrader(  )تکرار 0الی  0( )نمونه استاندارد) 
06 

0110111 
( مقاومت سطحی و حجمی و آنتی استاتیک)تعیین خواص الکتریکی 

 پلیمری پوششهای
07 

 00 (تکرار 0الی  0)پلیمرها ( HDT)تعیین دمای تغییر شکل  6610111

 09 (تکرار 0الی  0)پلیمرها ( Vicat)تعیین دمای نرمی ویکات  6610111

0010111 
( MVR)و جریان حجمی ( MFR)جریان جرمی )تعیین میزان گرانروی 

 مذاب پلیمرها
21 

 20 الستیک ها( Mooney Viscometer)بررسی خواص قبل ازپخت  0010111

 22 هاالستیک( Rheometer)بررسی خواص در حال پخت  0010111

0110111 
( Color Transmission Densitometer)تعیین چگالی طیف رنگ 

 های پالستیکی رنگیفیلم
20 

 20 تهیه نمونه آزمون کشش خمش و ضربه بوسیله کاتر پرس 610111

 20 آزمونهای مونی ویسکومتر و رئومتر بوسیله کاتر پرستهیه نمونه  610111

 26 پلیمرهای گرمانرم  با پرس گرم 21ₓ21تهیه ورق  011111

 27 ناچ نمونه آزمون ضربه آیزود 010111



201111 
تهیه نمونه استاندارد آزمون کشش0خمش 0 فشار و ضربه در قالب 

 سیلیکونی 
20 

سیلیکونی استاندارد ساخت قالب  سیلیکون بدون  001111

 آزمون کشش0خمش 0 فشار و ضربه
29 

 با سیلیکون 701111

 :هر ساعت اضافی

 %21+ 

 01 (یک ساعت)ای آزمایشگاهی آسیاب سیاره 6110111

 00 (یک ساعت (  ) گلوله ای ) آسیاب بالمیل  0110111

 صنعتی  0110111
 02 (یک ساعت)سانتریفیوژ 

 آزمایشگاهی  0010111

 00 (یک ساعت)هموژنایزر آزمایشگاهی  0010111

 00 (یک ساعت)آون تحت خال  2110111

 00 (یک ساعت ) درجه اتمسفریک  011آون  001111

 +21: %هر روز اضافی

6110111 
 06 (یک روز)تنظیم شرایط محیطی نمونه 

oفریزر  0110111
C00- (یک روز) 07 

 00 (تکرار 0الی  0( )نمونه استاندارد)تعیین مقاومت به خراش  001111

 09 محتوای حجمی جامد 6011111

 01 محتوای وزنی جامد 011111

 00 تست نانفوذپذیری نسبت به آب 711111

 02 (سطحی و کامل ) حداقل زمان خشک شدن  011111

 00 (هر نمونه پالستیک)تعیین دانستیه   001111

 00 (یک روز )  UVمقاوت در برابر اشعه  011111

611111 
 حداکثر میزان جذب آب

 00 مقاومت در برابر آب
 حداکثر کاهش وزن

 06 (هر نمونه)ویسکوزیته چرخشی  011111

 07 (هر نمونه رزین( )دانستیه غوطه وری)چگالی  011111

 هر ساعت اضافی

 +21 % 
 درجه 0111 011111

 کوره الکتریکی هر نمونه

 ساعت 0به ازای 
 هر ساعت اضافی 00

 +21 % 
 درجه 0011 711111

 هر ساعت اضافی

 +21 % 
 (مرحله 01برنامه )درجه  0611 0211111



 

 

 

 

 :مالحظات 

 .خدمات نمونه سازی نمونه های غیر متعارف به صورت مجزا بر اساس میزان کار انجام گرفته محاسبه خواهد شد -

خواهد دریافت و تعیین استاندارد  آزمون برای بررسی امکان سنجی انجام آزمون هزینه از %  01 در صورت درخواست متقاضی  -

 .این مبلغ هزینه ای جدا و جزء هزینه های آزمون محسوب نخواهد شد. شد

 : تخفیف ها 

 % 01: دانشجویان و اساتید دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی   -0

 % 01: شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک  -2

 % 21: شرکت ای دانش بنیان غیر مستقر در پارک  -0

 % 21: واحد فناور مستقر در مرکز رشد  -0

 تخفیف ویژه%  2: عدد  0برای نمونه های تعداد باالی  -0

 %  21: در صورت عقد قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی یکساله  با دانشگاهها و مراکز صنعتی  -6

 09 تعیین نقطه ذوب 201111

 pH 01اندازه گیری  011111

 00 ضخامت سنج روکشها 011111

 02 (الک ) اندازه گیری دانه بندی  201111

 روش کیفی 0111111

 روش کمی تک باکتری 2111111 00 باکتریالخواص آنتی 

 روش کمی دو باکتری 0011111

 00 (طبق استاندارد) مقاومت شیمیایی  0111111

تهیه نمونه استاندارد برای آزمون   بدون تعویض قالب 601111

 (بروش تزریق ) های مکانیکی
00 

 با تعویض قالب 2111111

 06 ژل تایم 611111

 Pot life 07زمان  601111

 00 تعیین میزان رطوبت  011111


