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  مقدمه
   

ترین آزمایشگاه خـدمات تحقیقـاتی   آزمایشگاههاي تخصصی پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی، جامع
با تالش در جهت متمرکز نمـودن و سـاماندهی امکانـات و تجهیـزات      باشد کهو صنعتی شمال غرب کشور می

دهی و تمرکز بیشـتر  ، با انگیزه سوقهاي دنیاهاي مختلف از معتبرترین کمپانینظیر مورد نیاز رشتهپیشرفته و بی
هـا،  هـاي پـروژه  جویی در هزینهوري بهینه از امکانات موجود، صرفهبر روي تحقیقاتی کاربردي و هدفمند، بهره

هـا در آینـده، ایجـاد ارتبـاط بیشـتر در بـین       وري از دادهها در مسیري با حداقل چالشها، امکان بهـره انجام پروژه
اطالعات، دسترسی اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان بـه فضـاها و امکانـات    پژوهشگران و انتقال 

  .پژوهشی در منطقه و کشور ایجاد شده است

  
 تخصصی پاركمعرفی آزمایشگاههاي  -1

 
 آزمایشگاه تخصصی الستیک و پالستیک - 1-1

 
  :باشد هاي آزمایشگاه به شرح زیر می دستگاهو تجهیزات 

  :شامل دستگاههاي آنالیز حرارتی  - 1
 )DSC (آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی 

 )TGA( آنالیز گرماوزنسنجی  

 )TMA(آنالیز گرما مکانیکی  

 )CHNS(آنالیز عنصري  

  
 :دستگاههاي آزمونهاي فیزیکی و مکانیکی شامل  - 2

  )Universal( و فشار آزمونهاي کشش، خمش 

 )Izod Impact(ایزود  ايآزمون ضربه 

 )Rotary Drum Abrader( ناستوانه چرخا سایشی آزمون مقاومت 
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  Shore durometer)( آزمون سختی شر 

 Scratch Hardness)(آزمون سختی خراش  

 )Schob Penduulum Rebound Resilience( آزمون ارتجاعیت و جهندگی 

  Pull Off Adhesion)(آزمون چسبندگی  

 ) Color Transmission Densitometer( گیر چگالی طیف رنگاندازه 

 )Anti Static() آنتی استاتیک(آزمون هدایت الکتریکی سطحی و حجمی  

 
 :دستگاههاي آزمونهاي رئولوژیکی شامل  - 3

 )Extrusion Plastometer(تعیین شاخص جریان مذاب  

  Vicat-(HDT( ت و تغییر شکل حرارتیشدگی ویکارمآزمون نقطه ن  

  )(Mooney Viskosimeter مونیآزمون ویسکوزیته  

 ) Rheometer( رئومتر 

 

 :هاي استاندارد شامل سازي نمونهآماده و تجهیزات دستگاهها - 4

 )Vertical Injection Molding( تزریق عمودي 

 )Molding Test Press( پنوماتیک پرس 

 )Pneumatic Cutter Press( پنوماتیک کاتر پرس 

 ) MillPlanetary Ball( ايآسیاب سیاره 

 )رطوبت و دما(ساز شرایط محیطی شبیه 

(Environmental simulation chamber (Temperature & Humidity))  
  آون خال 

 فریزر آزمایشگاهی 

 سانتریفیوژ آزمایشگاهی 

  همرن آزمایشگاهی 

 هاي سیلیکونی قالب 
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 آزمایشگاه تخصصی نفت و پتروشیمی - 1-2

  : ست کامل ویسکومتري شامل 
1- Cannon –Fenske reverse flow viscometer  
2- Ubbelohde Viscometer 
3- BS/U-Tube Viscometer  (  Kinematic Viscosity  ) 

  دستگاه سانتریفوژASTM  مواد نفتی درمیزان آب و رسوب براي تعیین   
  دستگاهFlash point tester  کبراي تعیین پایین ترین دماي اشتعال مواد نفتی در فشار اتمسفری 

   دستگاه  Fire & Flash point tester  براي تعیین دماي شعله ور شدن براي مواد نفتی  
  دستگاهReid Vapour Pressure Analyzer   براي تعیین فشار بخار بنزین و نفت خام  
   دستگاه تعیینOctane Number  براي اندازه گیري کیفیت آرام سوزي یا خوش سوزي  
  دستگاهFreezing Point Analyzer    
  دستگاهMelting Point Analyzer    
  دستگاهBreaking Point Tester براي تعیین شکنندگی آسفالت 

  دستگاهRamsbottom Carbon    نفتیمقدار خاکستر در فرآورده هاي سنگین براي اندازه گیري  
   تعیین نقطه آنیلین)Aniline point  (  
 دستگاه Gum Content tester  موجود در بنزین) مواد صمغی ( براي تعیین رسوبات  
  دستگاهDistillation Test ASTM    
   دستگاهFoaming tester  براي تعیین خصوصیات کف کنندگی و تمایل به کف کنندکی مواد روان کننده

  هاي نفتی
  دستگاهCloud & Pour Point - CAPP    نفتی با نقطه براي تعیین نقطه ابري شدن و زیر فرآورده هاي

  انجماد باال
  دستگاهRing & Ball Tester  قیردر براي تعیین نقطه نرم شدن 

  دستگاهPenetrometer  نفتی درجه نفوذ در فرآورده هاي جامد یا نیمه جامدبراي تعیین  
 دستگاه اندازه ضریب انکسار نوري 
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 دستگاه اندازه گیري نقطه ذوب 

 
 آزمایشگاه خدمات تخصصی مرکزي - 1-3

  تعیین مقادیرکمی عناصر: عنصريآنالیزC,H,N,S  

  دستگاه اسپکتروفتومترUV-Vis 

 دستگاه فلیم فتومتر 

 دستگاه گاز گروماتوگرافی 

 دستگاه HPLC 

 محیطی شاملهاي زیست گیري آالیندههاي اندازهدستگاه  :BOD   ،COD ،هدایت سنج  ، کدورت سنج
)EC ( وpH 

 درجه سانتیگراد 1500و  1100هاي کوره 

  معمولیآون 

 دستگاه ویسکوزیمتر دورانی  
  

  پاركو مشاوره اي در آزمایشگاهی تخصصی فنی ارائه خدمات  -1
 و  کمپوزیت و چسبها،پالستیکی ی، محصوالت الستیک فرموالسیون تعیینشناسائی و هاي آنالیز... 

 خواص مکانیکی ، استحکام، شکنندگی و سختی 

 خواص هدایتی و مقاومتی 

 رنگ پذیري و  نفوذپذیري 

 اثرات زیست محیطی 

 مقاومت شیمیائی در مقابل حاللها و مواد شیمیائی 

 پذیري، خراشیدگیضربه 

  ،نوري و تجزیه پذیريمقاومت حرارتی 

  رئولوژیکیآزمونهاي 
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 نرمی و خمش تعیین نقطه 

 
 
 )  آنالیزهاي کمی و کیفی( خدمات آزمایشگاهی  - 1-1

و  )TGA,DCS,TMA,DTA,CHNS( حرارتیاز خدمات آنالیز کمی و کیفی انجام به آنالیز منظور 
کشش ،  Shore A&Dسختی  –سایش –جهندگی –خراش شامل نرمی و خمش، مکانیکیآزمونهاي فیزیکی و 

در آزمایشگاه تخصصی الستیک و پالستیک و نیز خدمات )  MFIو (رئومتري فشار ، خمش و چسبندگی، 
و نیز آنالیز هاي مربوط  GC.HPLC.ATOMIC ABSORPTIONآزمایشگاه عمومی شامل تست هاي 

  .به نمونه هاي  آب و پساب هاي صنعتی می باشد
  

  خدمات مشاوره اي  - 1-2
 پالستیکی ،کمپوزیت -محصوالت الستیکی معرفی آنالیزهاي شناسائی و ارائه فرموالسیونهاي مختلف براي

 ...و چسبها و 

 شناسایی پایه و مواد تشکیل دهنده پلیمر و مواد کمپوزیتی  
 معرفی مواد اولیه مناسب به لحاظ قیمت و کیفیت براي خطوط تولید صنعتی 

 ارائه تکنولوژي ساخت و دانش فنی تولید محصوالت با فن آوري و کیفیت باال 

 مشاوره صنعتی به منظور رفع اشکالت و یا راه اندازي خط تولید 

 لیدارائه پیشنهادهاي الزم جهت حفظ و نگهداري اصولی تجهیزات و خطوط تو 

  انجام طرحهاي پژوهشی بنیادي و کاربردي در راستاي حل مشکالت صنایع  
 اي و پرداخت هزینه برآورد شدهدرخواست خدمات مشاوره – 4فرم شماره اي با تکمیل ارائه خدمات مشاوره

 .باشدپذیر میامکان

 :خدمات آزمایشگاهی مراحل درخواست  -2

 - پارك علم و فناوري -تقاطع گلگشت -به آدرس تبریزارسال نمونه از طریق پست یا مراجعه حضوري  -1
   417اتاق 

  3و  2، 1هاي شماره  و تکمیل فرم 417ارائه درخواست کتبی آزمون یا آنالیز نمونه به اتاق  -2
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تایید درخواست از سوي مسئول آزمایشگاه و کارشناس آزمایشگاه و برآورد هزینه انجام آنالیز درخواست  -3
 شده

جهت ثبت در دفتر انجام آزمایشها و دریافت شماره  417پرداخت هزینه ها به اتاق  فیش بانکیاصل ارئه  -4
 درخواست

 نالیز توسط آزمایشگاهآارجاع نمونه ها به کارشناس مربوطه جهت انجام آنالیز و تعیین زمان انجام  -5

معاونت فناوري و به مسئول آزمایشگاه و تایید نهایی نتایج توسط  ارئه نتایج توسط کارشناس آزمایشگاه -6
 نوآوري

   دریافت نتایج -7

 

 :  زمان اعالم نتایج آزمون

 

براي آزمون هاي . بستگی به ترافیک نمونه ها در انتظار دارد يزمانبندي انجام آزمون طبق ضوابط آزمایشگاه ها
TGA,DCS,TMA,DTA بقیه نتایج . و آزمون هاي شناسایی و سایر موارد خاص زمان اعالم نتایج توافقی است

  .روز کاري اعالم می شود 2حداکثر ظرف مدت ها  آزمون

 : نشانی 
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