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 پروردگار هستیبه نام 

 
ه در مرکز پژوهش کاسییت  پژوهشییی يهاو فعاليت هارو، مجموعه آزمونپيش دفترچه

 شود.انجام می يراز يمتالورژ

تجربيات بيش از  المللی واسیییتانداردهاي ملی و بين ها بر اسیییا این آزمون

که از نظر دقت،  انددهاي طراحی شییکارکنان این مرکز به گونه سییال هشیییتسیییی و 

 ها بتواند انتظارات مشتریان را تامين نماید. و هزینه، صحت سرعت

ز این ا دهند ودر اختيار ما قرار می بستگی به اطالعاتی دارد که مشتریان وندقت هر آزم

را فراهم  هااي براي آزمونسهترین شاخص مقایو دقيق ترینصحيحطریق امكان انتخاب 

 آورند.می

علم و هاي دیگر در حوزه پژوهشییی هايسییت انجام آزموندر صییورت درخوا

 ما را مطلع فرمایيد. مواد و متالورژي لطفاً مهندسی
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 ایای، صنعتی و مشاورهخدمات پروژه -1

 هاي صنعتی و پژوهشیپروژهاجراي انواع  .1

 مهندسی معكو  .2

 سازي فرایند توليدطراحی و بهينه .3

 هاي خاصطراحی آزمون .4

 طراحی و ساخت انواع فيكسچر خاص .5

 طراحی فرایند کنترل کيفيت خطوط توليد .6

 سازي و تدوین دانش فنی توليد نمونه .7

 تهيه شناسنامه فنی .8

 مشاوره در زمينه مهندسی مواد .9

 سازي آناليز تنشگري، شبيهریختهسازي فرایند شبيه .11

 سازي دیناميک سياالت محاسباتیشبيه .11
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 مواد مهندسیساختار ریز متالوگرافی و  پژوهشی های آزمون -2

 تهيه شناسنامه فنی قطعات          .1

 قطعات و محصوالت ساده و پيچيدهمتالوگرافی    .2

 ريمشت پرتابل و تهيه رپليكا در آزمایشگاه و در محل متالوگرافی  .3

 ()با روش متالوگرافی تعيين ضخامت و کيفيت پوشش .4

سنجی ماکرو .5 و  هاي ویكرز، برینلروشروي قطعات فلزي با  )بر سختی 
 مشتري در آزمایشگاه و در محل (، پرتابل،راکول

 گرم( 1111گرم تا  11از نيروي  ختی به روش ميكرو ویكرز )آزمون ميكروس .6

 فلزات الكترواچ .7
 فرایندجهت بررسی  قطعات معمولی و قطعات پيچيده(ماکرواچ )جوش،  .8

 ن قطعاتودتوليد مانند فورج یا ریختگی ب
  ستریوا ميكروسكوپبا  ساختار و سطوح شكست بررسی ماکروسكپی .9
        فوالدها  و تعيين تميزي تعيين ناخالصی .11

 سولفورپرینت   .11
 ASTM  A262 Practice A  طبق استاندارد ايمرزدانهتعيين مقاومت خوردگی  .12

 صنعتی شكست قطعات لبررسی مطالعاتی عل .13

 توليد قطعات فرایندو  تعيين سيكل عمليات حرارتی .14

 جوشكاري قطعات فرایندتعيين  .15

 ASME , AWS, DINاستانداردهايمطابق مقاطع جوش  وماکرآزمون  .16
 و سایر استانداردهاي معتبر

 مرتبط هاياستاندارد  بر اسا   BM , HAZ , WMتعيين پروفيل سختی مناطق  .17

 جوشكاري شده قطعاتميكروسكوپی بررسی ساختار  .18

 یبه روش متالوگرافی و ماکروگرافو مقاطع تعيين درزدار یا بدون درز بودن لوله  .19
 و ماکروسكوپی قطعات ميكروسكوپیبررسی عيوب  .21
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 آزمایشگاه کوانتومتری پژوهشی هایآزمون -3

)ضیید زن ، نسییوز،  آلياژي کربنی،هاي : فوالدهاي پایه آهنآناليز نمونه .1

 سوپرآلياژهاو  ابزار، ساختمانی و...(

کبالت  ،، مس، روي، تيتانيومآلومينيوم هايهاي غيرآهنی: پایهآناليز نمونه .2

 و نيكل

و  نيكل هاي کوچک و یا باریک پایه آهن،نمونه هاي چدنی ونمونه آناليز .3

 آن مجدد( و انجام آناليز بر رويي نمونه دیسک یا پولكی )ذوب از طریق تهيه کبالت

 انجام آناليز بر روي گرده و ریشه جوش .4

 )تعيين استاندارد( تعيين آلياژ و جنس نمونه .5

 ها )ممزوج بودن، نبودن و...(تعيين ماهيت نمونه .6

 هاي نازک آلومينيومی و مسیها و ورقآناليز فویل .7

مونه( ني به عدم تخریب ي بدون تخریب )در صورت نياز مشترآناليز نمونه .8

 در محل مورد نظر مشتري و یا در مرکز هاي سنگين و حجيمحتی نمونه

تهيه شده  اسبمن پولكی تعيين ترکيب شيميایی قطعه چدنی از طریق آناليز .9

گيري مقدار منيزیوم باقی مانده در و اندازه قطعهتوسییط مشییتري از م اب 

 صورت نياز

 روژنو نيتکربن، سيليسيوم  هاز جمل ي آهن( عنصر در پایه21گيري )اندازه .11

، کروم، موليبییدن از جملییهیییه نيكییل ( عنصیییر در پییا21گيري )انییدازه .11

 بور،زیرکونيوم، هافنيوم و تانتاليوم

عناصییر سییيليسییيوم،  از جملهي آلومينيوم ( عنصییر در پایه31گيري )اندازه .12

 و فسفر ليتيم،وانادیوم ، مس، آهن
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، عناصیییر سیییرب ، روي هاز جملي مس هپای( عنصیییر در 22گيري )اندازه .13

 موان، کادميوم،آرسنيک و آنتيبریليوم، زیرکونيوم، کبالت

ندازه .14 پایه16گيري )ا تانيوم ( عنصیییر در  عناصیییر آلومينيوم،  از جملهي تي

 ،کربن و پاالدیوموانادیوم

عناصییر کربن، تنگسییتن،  از جمله( عنصییر در پایه کبالت 19گيري )اندازه .15

 کروم، آهن و نيكل

 هاي شمش روي و زاماکگيري عناصر اصلی نمونهاندازه .16

 

ی ها در حضووور مشووتری یا نمایندهآزمون یهمهامکان انجام ) 

 (ایشان وجود دارد.
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 الکترونی میکروسکپآزمایشگاه  -4

تن دو اختيار داشیی بخش ميكروسییكپ الكترونی مرکز پژوهش متالورژي رازي با در

گاه  و VEGAII TESCAN-LMU هاي مدل روبشییی الكترونی پميكروسییك دسیییت

VEGAII TESCAN – XMU سك و ستگاه ميكرو شییک د سيل گ پ الكترونی روب

 در همهدمات ییییییییییییاده ارائه خییییآم، MIRA3 TESCAN-XMU مدل ميدانی

 درکوتاه موارد سایر زمين شناسی، علوم پایه، فيزیک و ،هاي مهندسی، پزشكیزمينه

شدمیممكن و با بهترین کيفيت ترین زمان  صو ي. آزمون هابا رت این بخش به دو 

 است.حضوري و غيرحضوري قابل انجام 

 عبارتند از: ارائهمهمترین خدمات قابل 

 زمينه شيميایی ترکيب تعيين و (EDS)اي و بالک نقطه نيمه کمی آناليز .1

 )با تخریب و بدون تخریب( عنصري به صورت فازها و

 یپميكروسكساختار  تهيه تصاویر و بررسی .2
 قطعات شكست )فراکتوگرافی( سطح بررسی .3

  مجهول مواد اوليه شناسایی .4

 هيستوگرام( )همراه با رسم گراف و نانو ندر ابعاد ميكرو ذرات گيرياندازه .5

  بریزین  و جوشكاري فيلرهاي شيميایی آناليز و ساختاري بررسی .6

 Map Scan ،Line Scanخطی  و ايصفحه آناليز .7

 بعدي سه تصاویر تهيه .8

 :نظيرهاي مختلف مواد این خدمات در گروه
 فلزات و آلياژها 

 و پليمرها هاپالستيک و هاالستيک 

 ،و پودرها هاانواع خاک مواد معدنی، شيشه، سراميک 

 هاکامپوزیت                                      

  هاپوششانواع   
  بایو مواد و نانو مواد  

 ارایه می شود.
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                 بررسی علل تخریب وپژوهشی های آزمون -5

 قطعات و محصوالت صنعتی باقیمانده رتخمین عم

 

 بررسی علل تخریب

 قطعات و تجهيزات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشيمی .1

  قطعات و تجهيزات صنایع حفاري .2

  (... ، بویلر، کوره وسوپرهيتر، واتر والهاي صنایع نيروگاهی )لوله .3

 )شامل پره، دیسک، روتور و...( هاقطعات توربين .4

  قطعات و تجهيزات مربوط به صنایع دریایی .5

  مربوط به صنایع هواپيمایی قطعات .6

  قطعات و تجهيزات مربوط به صنایع خودرو و حمل و نقل ریلی .7

  مربوط به صنایع سيمانقطعات و تجهيزات  .8

  سازيو تجهيزات مربوط به صنایع ماشين قطعات .9

 قطعات و تجهيزات مربوط به صنایع معدنی   .11

 لن انواع شافت و ميل .11

 قطعات پيچ و مهره و سایر اتصاالت  .12

 هاو بلبرین  دنده چرخ .13

  کارهاي سردکار و گرمقالب .14

ساخت ایمپلنت .15 سی به کار رفته در  ستفاده درم هايآلياژهاي مهند  ورد ا

 انسان بدن

  قطعات جوشكاري شده .16
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   صنعتی قطعات و محصوالت تخمین عمر باقیمانده و ارزیابی عمر

هاي عيوب در قطعات و سازه پ یرشارزیابی و بررسی حدود  .1
 مهندسی

 هاي گازي به صورت غيرهاي توربينتخمين عمر باقيمانده پره .2
صورت مخرب در صورت ها در محل و به مخرب با انجام آزمون

 ارسال نمونه

خرب م هاي بخار به صورت غيرهاي توربينتخمين عمر باقيمانده پره .3
 ها در محل و به صورت مخرب در صورت ارسال نمونهبا انجام آزمون

هاي مربوط به صنایع نيروگاهی، تخمين عمر باقيمانده لوله .4
م مخرب با انجا پاالیشگاهی و پژوهشی به صورت مخرب و غير

 ها در محلآزمون

 و خزش فروروندگیانجام آزمون پارگی تنشی و خزشی  .5

 (Relaxation) انجام آزمون رهایی تنش .6

 گيري چقرمگی شكستاندازه .7

 گيري سرعت رشد ترکهاي اندازهانجام آزمون .8

 خستگی پر چرخه و کم چرخه هاي آزمون .9

  در زمینه: ایخدمات مشاوره ارائه

 خصوص مهندسی معكو  قطعات اي درارائه خدمات مشاوره 

  تهيه هاي جوشكاريفرایندانتخاب الكترود و ،WPS 
 اي در زمينه ممانعت از خوردگی ارائه خدمات مشاوره 
 ئه مات مشییییاوره ارا نهخد خاب مواد و اي در زمي عات  انت جایگزینی قط

  تخریب شده

 ر د ي در زمينه تخمين عمر باقيمانده قطعات، به ویژهاخدمات مشاوره ارائه
 و پتروشيمی پاالیشگاهی  ،صنایع نيروگاهی

 اي در خصوص تعيين سيكل عمليات حرارتیخدمات مشاوره ارائه 

 هااي در زمينه پوشش لولهخدمات مشاوره ارائه 
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 جوش پژوهشی آزمون های -6

جام آزمون .1 نداردهاي  PQRهاي ان تا  ,ASME Sec IXبر اسیییا  اسییی
AWS D1.1, API 1104, ISO15614 استانداردهاي معتبرسایر  و 

ی و متالوگراف جوش، بر روي سختی سنجی به روش ميكرو و ماکرو انجام .2
 ی جوش ميكروسكوپساختار 

 ماکروسكوپی و گزارش عيوب جوشبررسی ساختار  .3

 و ضربه Nick Break  ،Break ،Fracture ،هاي کشش، خمشآزمون .4
  C° 196-تا دماي  از دماي محيط

  ملی و بين المللی مانند بر اسییا  اسییتانداردهايهاي الكترود انجام آزمون .5

DIN ،AWS ،ASME ،ISO  سایر استانداردهاي معتبرو 

 ،(UT)لتراسییونيکوا ،(RT)هاي غير مخرب شییامل: رادیوگرافیآزمون .6
  (VT)و بازرسی چشمی (PT)مایعات ناف  ،(MT)ذرات مغناطيسی

 گراف هیاراو   PWHTانجام عمليات حرارتی  .7

  ASTM A262هاي خوردگی مطابق استاندارد آزمون .8
  جوشكاري انجام شده روي قطعات فرایندتعيين نوع  .9
 بررسی علل تخریب و خوردگی قطعات جوشكاري  .11
 جوشكارمهارت  بررسیهاي انجام آزمون .11

 هاي جوشكاري فراینداي در زمينه ائه خدمات مشاورهار .12

، تعيين نوع PQRتكميل فرم  ، (WPS) دسیییتورالعمل جوشیییكاري تهيه .13
 PWHTو الكترود 

بررسییی یكنواختی توزیع عناصییر متشییكله فوالد و سییالمت سییاختاري به  .14
 (SEM) الكترونی ميكروسكوپکمک آناليز 

  تعيين الكترود مناسب جهت جوشكاري انواع قطعات و آلياژها .15
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 پیچ و مهره پژوهشی هایآزمون-7

 

  تر(شيمی )کوانتومتري،ب شيميایی فلز پایه تعيين ترکي .1

  (EDS لكترونیا ميكروسكوپتر، تعيين ترکيب شيميایی الیه پوشش سطحی )شيمی .2

و   ISO 6157 بررسییی کيفيت هاهري پيچ و مهره مطابق با اسییتاندارد  .3

  مشتريمورد درخواست  استانداردهاي

  ASTM D3359آزمون بررسییی چسییبندگی پوشییش مطابق اسییتاندارد  .4

ASTM B571 استانداردهاي معتبر سایر و 

 HVو  HRB ،HRC ،HB هايبه روش سختی سنجی ماکرو .5

  HV (0.01-1 kgf) هايبه روش سختی سنجی ميكرو .6

 سختی رزوه پيچ .7

  ساختار زمينه و آناليز تصویري .8

 (G)ناحيه کربن زدایی شده کامل  عمق تعيين .9

 (E)ی یتعيين عمق ناحيه کربن زدایی شده جز .11

  الیه ناخواسته غنی از فسفر تعيين ضخامت الیه پوشش و .11

  شده سطحی کاري تعيين عمق ناحيه سخت .12

 بررسی عيوب سطحی مانند ترک و حفره .13

 آزمون بارگواه .14

 (Wedge) گوهآزمون  .15

 مقطع کاملبا آزمون کشش  .16

 آزمون کشش با آماده سازي .17
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 آزمون صحت کلگی .18

 آزمون ضربه .19

ن آزمون .21 طابق  هاي خوردگی انواع پيچ و مهره ز نداردنزن م تا            اسییی

ASTM  A262 
  هاي با استحكام باالبررسی تردي هيدروژنی در پيچ .12

 ASTM F1624گيري نقطه آغاز تردي هيدروژنی مطابق استاندارد اندازه .11

 توليد فرایندتعيين  .23

 آزمون ماکروگرافی جهت بررسی فورج سرد یا گرم  .24

 M10آزمون گشتاور تا سایز  .25

 M10آزمون برش تا سایز  .26
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 مکانیکی پژوهشی هایزمونآ - 8

 1000KNتا نيروي  مقطع کاملبا گرد و ت تخت وکشش به صور انجام آزمون .1

 C 800°آزمون کشش گرم تا دماي  .2

 ( Full Sizeبه صورت  )هاي پيچآزمون کشش با فيكسچر نمونه .3

 با طراحی و ساخت فيكسچر مورد نياز پيچيده آزمون کشش .4

با  مقایسییه و دار و سییادههاي آجميلگرد و جوشهاي آزمون خمش نمونه .5

 مربوطه استانداردهاي

تا انرژي ضییربه آماده سییازي و ناچ زنی نمونه ضییربه و انجام آزمون  .6

300J  196-از دماي محيط تا°C 

 C°140-و  C°130-آزمون ضربه فوالدهاي زن  نزن در دماي  .7

 هاي پيچ و مهرهآزمون بارگواه بر روي نمونه .8

خت  .9 نه   شیییید گیو پهن  (Flattening Test) کردنآزمون ت ها د

لهبر روي  ( Flare and Flange Test) داخلی ج هالو  هب هبا تو

 اي مورد نظر مشتريهاستاندارد

اي ههر روي نمونب Nick Break  ،Fractureو  Break Testآزمون  .11

 اي مورد نظر مشتريهاستاندارد هب هجوش با توج

 اي پيچههو صحت کلگی بر روي نمون Wedge Testآزمون  .11

 دورانی -خشمیروش  هخستگی و انجام آزمون ب هسازي نمون هآماد .12

 و محوري
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تا  500Nاي با هرفيت هاز لودسیییل هگيري ثابت فنر با اسیییتفادهانداز .13

300KN 

 رسم منحنی سطح همراه هب اههآزمون صافی سطح بر روي انواع نمون .14

 اي مورد پ یرشهاستانداردمطابقت محصول ارسالی با  .15

 ابزار آالت عملكرد هايآزمونانجام  .16

 مكانيكیآزمون فشار  .17

 اي خزش ههنمون هيهت .18

 1000N.mآزمون گشتاور تا هرفيت  .19

 100tonسل تا هرفيت كسيم ب مقطع کامل آزمون کشش .21

شار دریچآزمون  .21 ستاندارد  ولهمن هف ستاندارد  EN124طبق ا ملی و ا

INSO 14976 

 بر روي Nick Break ،Fracture ،Break خمش،آزمون کشییش،  .22

 Filletو Bult Joint ،T-Joint هاي جوشنمونه
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 (NDT) غیر مخرب پژوهشی ایهآزمون -9

 (UT) به روش تماسی التراسونيکآزمون  .1

  X (RT) هاشع صنعتی با آزمون رادیوگرافی .2

  Yoke (MT) روش هب آزمون ذرات مغناطيسی .3

  (PT)آزمون مایعات ناف   .4

  (VT)آزمون  بازرسی چشمی  .5

 التراسونيکروش  هضخامت سنجی ب .6

 فریت اسكوپ هبا دستگافریت سنجی  .7

 "C-Scan" وريآزمون التراسونيک به روش غوطه .8

        (Immersion Ultrasonic testing) 

   ضخامت سنجی پوشش هاي غيرفلزي .9

        (Coating thickness measurement) 

 (Gauss meter) ميدان مغناطيسی تعيين شدت       .11

                                                                  (Surface roughness testing) آزمون صافی سطح    .11
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 دمای باال هآزمایشگا -11

ستاندارد (Creep)خزش  آزمون انجام .1 تا  ASTM E139-2011بر طبق ا

کرنش و ... -زمان، تنش -منحنی کرنشو رسییم  C 1000° دماي کاري

 (ناچ)بدون  شكاف و بدون (دارناچدار )شكافاي ههبراي نمون

 انجام آزمون تنش گسيختگی .2

تا دماي ASTM E21-2013 بر طبق استاندارد  انجام آزمون کشش گرم .3

 C 980°کاري 

 Slow Strain Rate انجام آزمون کشش گرم با نرخ کرنش کم .4

تا  ASTM E328-2013  بر طبق استانداردRelaxation انجام آزمون  .5

 C 980°دماي کاري 

 C 1000°تا دماي کاري  Indentation Creep انجام آزمون  .6
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 شیمی هآزمایشگا پژوهشی ایهآزمون-11

  شیمیایی هتجزی

ن .1 ناليز نمو لومينيوم، منيزیم و نی )مس، قلع، روي، آهنی و غيرآهي آاههآ

 روش شيميایی هبسرب، آنتيموان، نيكل، کادميم( 

روسییيليكو ف  فروسییيليسییيم، فروکروم، ا )فرومنگنز،هآناليز انواع فرو آلياژ .2

 روش شيميایی هفرو فسفر و ...(ب منيزیم،

 اهگيري کاتيونهانداز .3

و مگنتيت  Fe Total ، Fe metal ،Fe (+2) ،Fe (+3)گيري هانداز .4

 و متاليزاسيون در نمونه آهن اسفنجی نهآ اي سن ههماتيت در نمونهو 

گيري ميزان مواد سیییمی  قابل اسیییتخراج در لوازم مورد مصیییرف هانداز .5

 ها(هاي پایه فلزي، غيرفلزي و اسباب بازي)نمونهداشتی هب

  ،و موادفرار،خاکسیییتر، رطوبت C,Sا ) ها و ککهفيتا، گراهآناليز قير .6

 بندي، ارزش حرارتی و دانسيته(هدان

 اي حلبی هتعيين جنس پوشش در ورق .7

  ه، آلومينایز، فسفاتهاي گالوانيزهتعيين جرم و جنس پوشش ورق .8

 هاي نقرهآناليز سيم جوش .9

 قطعات ، دانسییيته مایعات ،اها و سیین هبراي خاک هري دانسییيتگيهانداز .11

 فلزي )ارشميد (

  C°1300تا باالتر از   C°100سيكل حرارتی از دماي زیر .11
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 هدسیییتگااز  هبا اسیییتفاد  ppbو ppmعنصیییر با دقت  21 مزمان بيش ازه آناليز  .12

ICP-OES 

 هاي مایعدر نمونه GC Massآزمون  .13

 اي معدنیها و خاکهيري عناصر مختلف در سن گهانداز .14

 و... D10 ،D60، AFSبندي و تعيين آزمون دانه .15

 هاي چسب سيليكاتیدر نمونه Ratioتعيين  .16

 تعيين درصد خلوص اسيدها .17

 C ° 200تعيين نقطه جوش مایعات تا  .18

ل، ن، نيكهآلومينيوم، آ ،منيزیمتعيين درصییید خلوص براي فلزات مس،  .19

 ICP-OESبا دستگاه  روي، سرب، قلع و کادميوم

 هتعيين درصد خلوص نقر .21

 هآناليز ذرات نانو نقر .21

، گيري ذراته، اندازگيري عدد یديهي کربن اکتيو )اندازاههآناليز نمون .22

 و...( هدانسيت

 ppmو...( با دقت  As ،Hg ،Seسنگين نظير )گيري فلزات هانداز .23

 مورد مصرف صنایع هتعيين درصد خلوص مواد معدنی و مواد اولي .24

 ppmبا دقت  Pt ،Pd ،Au ،Ag مانند اهبگيري عناصر گرانهانداز .25

سيومههآناليز نمون .26 سيل صري و آناليز  اي کاربيد   𝐶𝑓𝑟𝑒𝑒  ،𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)آناليز عن

 (SiCو ميزان 
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)آناليز  اي حرارتیهاي پشیییم سییین  و عایقههنمون هاي مربوط بهآزمون .27

Cl ،F ،𝑆𝑖𝑜3  ،Na ،Shot content  ید قاومت حرارتی( و تعيين گر و م

 هاآن

 ها در آب و اسيد و...تعيين ميزان حالليت نمونه .28

 تعيين خلوص فرمالين .29

 هاآناليز شوینده .31

 کننده و... آناليز اسيدي براق .31

 ساز و...هاي حبابآناليز نمونه .32

 اي آب شربهتعيين راندمان فيلتر .33
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 و محیط زیستآب  پژوهشیای هآزمون -12

 ISIRI 1053بر اسا  استاندارد  تعيين قابليت شرب آب .1

 اهفلزات سنگين پسابتعيين ميزان  .2

 اي مقطر و بدون یونهتعيين استاندارد آب .3

 عنوان آب ورودي بویلر هب تعيين مناسب بودن آب .4

 اي آب و خاکههگيري فلزات سنگين در نمونهانداز .5

 کل گيري سختیهانداز .6

 IC (No3 ،No2 ،So4 ،Po4 ،Cl ،B، F)ها با آنيونگيري هانداز .7

 و اسيدیته گيري قليایيتهانداز .8

 CODو  BOD گيري هانداز .9

 دایت الكتریكیهگيري هانداز .11

 PHگيري هانداز .11

 و رن  کدورتگيري هانداز .12

 و...IC (Li ،Na ،K ،Mg ،Ca ،NH4 )ها با دستگاه کاتيونگيري هانداز .13

 گيري کلر آزادهانداز .14

 در آب سيليسيومگيري هانداز .15

 TSSو  TDSگيري هانداز .16

 ICPآناليز کامل عناصر موجود در آب با  .17

 هاي آبآناليز ميكروبی و تعيين ميزان کلی فرم در نمونه .18
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 هچسب و ماس پژوهشی ایهآزمون -13

  متيلن آبی .1

  دار بودنهبا تعيين عددریزي و ضریب گوش همراهآناليز الک  .2

 زینتر  هتعيين نقط .3

  اي شدنهاندیس ژل .4

  تقليل وزن حرارتی .5

  تعيين درصد مواد فرار و خاکستر .6

 و...( D10 ،D60 ،AFS) بنديهتعيين دان .7

  هتعيين درصد خاک ر  ماس .8

  اندیس تورم .9

  درصد رطوبت .11

 pHگيري هانداز .11

  هتعيين دانسيت .12

 Clگيري هانداز .13

 رزینیاستحكام گرم کششی ماسه  .14
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 بخش کانی شناسی و شناسایی مواد معدنی پژوهشی ایهآزمون -14

اي از مواد فلزي، لنت، معدنی، هاز طيف گسترد XRDانجام آزمون  .1

 نازک هاي با ساختار نانو و الیههسنتزي، پودري و نمون

اي معدنی و ههوجود یا عدم وجود آزبست در نمونتشخيص  .2

 کالچ( هصنعتی )لنت و صفح

 ایكس هطيف و الگوي پراش اشع هيهت .3

 شناسایی ترکيب و ساختار کریستالين .4

 تعيين آمورف و کریستال بودن ترکيبات .5

 تعيين سطح زیر پيک براي محاسبه درصد کریستالينيته .6

 (fwHM) تعيين پهناي پيک در نصف ماکزیمم .7

 اي ميلر بر روي گرافهتعيين اندیس .8

 اهبر روي نانو ساختار و نانو سایز Low Angle XRDانجام آزمون  .9

نازک با  ها و الیهبر روي پوشش Grazing XRDانجام آزمون  .11

 زولوشن باالر

 اهنازک و پوشش هاي الیههدر نمون Thin Filmانجام آزمون  .11

 درجه 11تا  1.8از زاویه  Smallangleآناليز  .12

 SAXSآناليز  .13

 هدرج 121تا  1 هاز زاوی انجام آزمون .14

 کمی هصورت نيم ها یا ترکيبات بهتعيين درصد فاز .15

 اي رسیهشناسایی کانی .16
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 XRFروش  هآنالیز ب

 عنصر 91گيري کيفی و کمی هانداز .1

 انواع رسوبدر سن  و  اصلی موجود عناصر هتجزی .2

 نعتیاي صهه، انواع رسوب و نمونصر کمياب و سنگين در سن عنا هتجزی .3

 اي صنعتی و سنتزيههعنصري نمون هتجزی .4

 هب هو ... ک  2ZrO ،3O2ALاي دیرگداز نظير هگيري اکسيدهانداز .5

 هب اهگيري آنها امكان اندازهابر حرارت و اسيدعلت مقاومت در بر

 تر وجود ندارد.شيمیروش 

 )فلوئور( Fنظير  11گيري عناصر سبک با عدد اتمی کمتر از هانداز .6

 اي مختلفههاي فلزي با پایههنمون هتجزی .7

ا، ها و ميش متالهگيري عناصر در انواع آميژانهقابليت انداز .8

 فالکس ايها ، پودرهزاهجوان، اههاي فلزي، سربارهي فلزي، پودراهشمش

، اها، دیرگدازهع سيمانانوا  هندهشناسایی عناصر تشكيل د .9

اي ها، سن ههسایند ا،ها، مالتها، آجره،  نسوزاهکامپوزیت

 ،اي سراميكیهه،  گلولاي ترمزهرسوبات، لنت  ،اهت،کرومينهآ

 اي ساختمانیها، سن هها، ماسههاي اسفنجی، شيشهنها، آهکاتاليست

ز قابليت ا هاي بالک با استفادههتعيين الگوي توزیع عناصر در نمون .11

Mapping بعد هدر دو و س 

 (5mmکوچک )حداقل هایی با اندازه بسيارنمونهر در قابليت تعيين عناص .11
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 و پوشش خوردگیپژوهشی  ایهزمونآ  -15 

 NACEمطابق استانداردهاي  SOHIC و HIC، SSCC هايآزمون .1

آزمون تعيين ميزان نفوذ هيدروژن در فوالدها بر اسا  دستورالعمل هاي  .2

 فنی نفت و گاز

  MR0175/NACE MR0103بررسی فنی آزمون هاي مربوط به الزامات .3

NACE در آلياژهاي مورد استفاده در صنعت نفت و گاز 

 در فوالدها و آلياژهاي غيرآهنی  SCCآزمون  .4

 (Salt Spray) نمكی پاشش مه آزمون .5

ماوراي بنفش  .6 عه  مت در برابر اشییی قاو و  (UV Weathering)آزمون م

 UVگيري تغييرات فام رن  نمونه بعد از آزمون اندازه

مقاومت پالریزاسییيون خطی و )  هاي الكترو شییيميایی خوردگیآزمون .7

 (پتانسيودیناميکآزمون پالریزاسيون 

 آزمون ولتامتري )پله پتانسيل، روش خطی، ولتامتري سيكلی( .8

 (EIS)آزمون امپدانس الكتروشيميایی  .9

 با روش الكتروشيميایی خوردگی حفره ايهاي ارزیابی آزمون .11

 ریزاسيون خاکآزمون تعيين مقاومت پال .11

 آزمون تعيين مقاومت ویژه خاک .12

سی .13 شده آزمون برر سكوپی قطعات خورده  شكل و عمق  ميكرو از نظر 

 ها و محصوالت خوردگیحفره

 حفره اي  هاي ارزیابی خوردگی آزمون .14

  گالوانيکآزمون هاي ارزیابی خوردگی  .15
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به روش  .16 کاهش آزمون تعيين نرخ خوردگی در فلزات آهنی و غير آهنی 

 وزن

اي در فوالدهاي زن  نزن آزمون تعيين حسییاسییيت به خوردگی مرزدانه .17

 آستنيتی، فریتی و داپلكس

 دهايدار شدن در فوالشياري و حفرهتعيين مقاومت به خوردگی آزمون  .18

 با استفاده از محلول کلرید آهن زن  نزن و آلياژهاي پایه نيكل

 صوالت پتروشيمیآرمون خوردگی قطعات فوالدي در فراورده هاي نفتی و مح .19

تارآزمون تعيين  .21 يال رف جاورت سییی حاوي ذرات  خوردگی فلزات در م

 ساینده )خوردگی سایشی(

 گالوانيزهبا پوشش هاي آزمون تعيين یكنواختی پوشش در لوله .21

 نيكل فسفرالكترولس هاي آزمون تعيين وجود تخلخل در پوشش .22

 هاي نفتی و محصوالت پتروشيمیفراورده در آزمون خورندگی تسمه مسی  .23

 ( و روغن ترمزآزمون خورندگی خنک کننده موتور )ضد یخ .24

 هاي معدنی فيبري )پشم سن (آزمون خورندگی عایق .25

 براي قطعات پليمري و لكه گ اريآزمون مقاومت در برابر تعریق  .26

 در دما و فشار باال( Fluid Immersion) وري مواد االستومريآزمون غوطه .27

 آزمون مقاومت به خوردگی در قاشق و چنگال  .28

 هادر پوشش رطوبت مقاومت در برابر آزمون .29

 هاي مسآزمون نيترات جيوه براي آلياژ .31

 هاي احيا کننده سولفيدي( در خاک و آب) باکتري SRBآزمون خوردگی  .31

 خاک ، آب و سيال هاي خورنده دیگرpHآزمون اندازه گيري  .32

 آلياژهاي برنجآزمون زدایش روي در  .33

 آزمون ارزیابی آند فدا شونده منيزیمی و آلومينيومی  .34
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 MMOزده آندهاي باعمر و تعيين آزمون  .35

 هاي خوردگیبازدارنده اتمطالعه اثر .36

 هاي فاز بخار خوردگیآزمون ارزیابی بازدارنده .37

 آزمون های ارزیابی پوشش 

 فلزي و رن هاي پوششبازرسی هاي چشمی کيفيت سطحی  .38

 :هاي چسبندگی پیوشش شیامیل آزمیون .39

Tapetest(x cut and cross cut)  وPull Off   

 هاي سختی سنجی مدادي و پرسوز آزمون .41

گریس در اسيدها، بازها، روغن،)ها هاي مقاومت  شيميایی پوششآزمون .41

 بر اسا  الزامات استانداردهاي خودرویی (و ...

 ها آزمون مقاومت حرارتی و مقاومت به شوک حرارتی پوشش .42

 هاي رن آزمون تعيين ميزان براقيت سطوح پوشش .43

 آزمون تعيين فام رن  پوشش نمونه و تعيين گري اسكيل .44

 هاي رن پوشش (Falling) آزمون مقاومت در برابر ضربه .45

 هاآزمون مقاومت در برابر خمش پوشش .46

 وري در آب آزمون مقاومت به غوطه .47

 آزمون ضربه براي پوشش خطوط لوله .48

 ها آزمون مقاومت به بادکردگی پوشش .49

 ارزیابی مقاومت پوشش قطعات در محيط خورنده .51

 آزمون مقاومت شيميایی پوشش هاي محافظ صنعتی با زیرالیه بتن وسيمان .51

 خطوط انتقال  لوله هايخطوط  در پوشش)هاليدي(  یابی تخلخل آزمون .52

( Cathodic disbondment test) آزمون جدایش کاتدي .53

 در پوشش هاي لوله هاي خطوط انتقال
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 مشاوره ای در زمینه: -خدمات پژوهشی

 بررسی علل تخریب و خوردگی قطعات صنعتی و ارایه راهكار .54

   Fitness-For-Service (FFS)ارزیابی شرایط باقی ماندن در سرویس  .55

 دهدر محيط هاي خورنبررسی رفتار خوردگی و تخمين عمر تجهيزات صنعتی  .56

 مهندسی جایگزین مقاوم در برابر خوردگی انتخاب مواد .57

ستم هاي حفاهتی نظير پوشش .58 سي اتدي و دهی، حفاهت کارزیابی کيفی 

 آندي 

 آناليز رسوبات و محصوالت خوردگیتجزیه و تحليل نتایج  .59
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 عملکرد و دوام پژوهشی هایونآزم -16

ها و نهروي نمو برهاي کنترل کيفيت در مورد قطعات صنعتی هرچند با انجام آزمون

توان تا حد بسيار زیادي از کيفيت قطعه اطمينان حاصل مطابقت آن با استانداردها می

هاي عملكرد و دوام در حالت مشابه و یا دشوارتر از شرایط کاري اما آزمون ،نمود

باشد. در معيار اصلی برآورد کيفيت و نحوه عملكرد قطعه در شرایط کاري میقطعه 

هاي عملكرد قطعات صنعتی نمرکز پژوهش متالورژي رازي امكان انجام آزمو

 ،با توجه به شرایط کاري قطعه در شرایط خاص و عالوه بر آن داردمختلفی وجود 

 گردد.فراهم می، دستگاه و شرایط مختلفی آزمون عملكرد براي انجام 

ستردگی نمونه هاي ارجاعی به مرکز پژوهش متالورژي رازي، همچنين با توجه به گ

شگاه عملكرد و دوام با تكيه بر  ستاندارد براي نمونه، آزمای صورت عدم معرفی ا در 

ستاندارد مربوطه، مطالعه و اجراي الزامات  دانش فنی افراد متخصص، توانایی یافتن ا

ها با سییرعت قابل گردد تا انجام آزموناین موضییوع سییبب می آن را دارا اسییت که

 تر صورت پ یرد.قبول انجام و بر این اسا  ترخيص نمونه از گمرک سریع
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 شرح زیر است: هعملکرد ب هدر آزمایشگا هبرخی از خدمات قابل ارائ

 هاي سبک و سنگينهاي خودروآزمون عملكرد و دوام انواع دینام .1

 آزمون عملكرد و دوام شير آالت  .2

 هاي خانگیآزمون عملكرد و دوام شير اجاق گاز .3

 آزمون عملكرد انواع ابزار آالت صنعتی .4

 (BOD) آزمون عملكرد و دوام وسایل و تجهيزات کشاورزي .5

  آزمون عملكرد و دوام انواع شيلن  .6

 آزمون عملكرد و دوام انواع مخازن فلزي و کامپوزیتی .7

 عملكرد شيرهاي برقیآزمون فشار و  .8

 مقاومت به عبور هواآزمون  .9

 آزمون هروف و ليوان یكبار مصرف .11

 آزمون لوازم کودک شامل شيشه شير، پستانک و غيره .11

رها و و سيلند هاآزمون فشار هيدرواستاتيک انواع شيرهاي صنعتی و لوله .12

 ايانجام آزمون فشار چرخه

 پليمريآزمون فشار هيدرواستاتيک لوله، تيوب و اتصاالت  .13

 آزمون فشار پنوماتيک .14

، بطري آب آزمون عملكرد هروف آشیییپزخییانییه، کلمن و فالسییییک .15

 آشاميدنی، کتري

 Pin on diskتست سایش فلزات و مواد کامپوزیتی به روش  .16

 آزمون سایش ورق هاي پلی اتيلنی توليد شده به روش قالب گيري تحت فشار .17

ن  .18 يکآزمون سییییایش سییی ها و هاي طبيعی و مصییینوعی، چرم، پالسیییت

ها و رن ، کاشی و سراميک، پارچه و هر محصول ها، انواع پوششالستيک

 Taberاي شكل به روش صفحه
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 آزمون مقاومت به سایش خراشی مواد فلزي به روش ریزش شن خشک و چرخ الستيكی .19

 ، ذوب، انجماد و...مانند سایش، شوک حرارتی آجرهاي نسوزهاي آزمون .21

 آزمون سایش پوشش هاي رن  با ریزش ذرات ساینده .21

 گيري دبی سياالتاندازه .22

 رطوبت( –برودت/ حرارت  -هاي شرایط محيطی )حرارتاعمال سيكل .23

 طراحی آزمون براي بررسی عملكرد قطعات خاص .42

 هافشاري نئوپرنو کرنش استحكام  مدول برشی، تعيين  .25

 اي از موادروي طيف گسترده هاي شعله و آتش برآزمایش .26

 پ یر کامپوزیتی انتقال سوختهاي انعطافهاي شيلن آزمون .27

 هاي ویلچر، واکر و عصاآزمون .28

 Mohsآزمون سختی به روش  .29

 انجام آزمون صوت مطابق با دستورالعمل داخلی مرکز .31

 تعيين دماي تردي پليمرها .31

 هاي تایر و تيوب خودرو، دوچرخه، موتورسيكلتآزمون .32

گيري مقاومت و هدایت الكتریكی، ولتاژ شییكسییت، مقاومت عایقی و اندازه .33

 الكترواستاتيک

 هاي اتيلنیپالستيک (ESCR) آزمون مقاومت به رشد ترک محيطی .34

 هاي صنعتی و ساختمانی: مانند مقاومت به سطح داغ و هاي عایقآزمون .35

قابل اسیییتفاده، ج ب آب، ارتعاش، احتراق، انتشیییار بو،  .36 ، حداکثر دماي 
Linner shrinkage 

 آزمون نفوذ بخار آب .37

 هاي فلزي و غيرفلزيآزمون تميزي داخل تيوب .38

 هاي لوازم ورزشیآزمون .39
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گاز و  .41 ندي، نفوذ  عایق ب پ یري،  پ یري و برگشییییت  هاي تراکم  آزمون 

 آسودگی خزشی گسكت ها

 و تجهيزات پزشكی آزمون هاي لوازم .41

 آزمون هاي کانكتور خودرو .42

 آزمون اندازه گيري االستيسيته )برجهندگی( مواد پليمري سلولی و انعطاف پ یر .43

 Fiber – cementآزمون هاي ورق هاي تخت  .44

 آزمون هاي کمپرسور .45

 آزمون هاي رگوالتور .46

 IPآرمون  .47

 آزمون هاي درب رادیاتور ماشين .48

 آزمون هاي قطعات پليمري خودرو .49

 مورد استفاده در عبور کابل هاي مخابراتی PVCمون هاي لوله هاي آز .51

 انیو ساختم آزمون هاي شيشه سكوریت مورد استفاده در وسایل گرمایشی .51

 آزمون هاي شيشه هاي دو یا چند داره .52

 آزمون هاي تيغه و بازوي برف پاک کن .53

 ها Rockboltآزمون هاي  .54

 سيستم هاي سينی و نردبان کابل ها .55

 رگوالتور گاز مایعآزمون هاي  .56

 آزمون هاي پرده کرکره اي .57

 آزمون هاي گيره روميزي کارگاهی .58

 آزمون هاي سينک هرفشویی .59

 آزمون هاي رن  نانو عایق .61

 پوشش هاي رن  Chippingآزمون  .61

 آزمون هاي خودکار .62
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 آزمون هاي سيلندرهاي آتش نشانی .63

 آزمون هاي سيلندرهاي گاز استيل بدون درز قابل شارژ مجدد .64

 هاي سيلندر گاز از جنس آلياژ آلومينيوم بدون درز قابل شارژ مجددآزمون  .65

 آزمون هاي سيلندرهاي کامپوزیتی .66

 آزمون هاي سيلندر گاز مایع .67

 آزمون هاي قفل هاي آویز .68

 آزمون هاي کابل هاي قدرت .69

 آزمون هاي آینه هاي خانگی .71

ایی، نرمی، لو  آنجلس، آزمون هاي سیییيمان و بتن )زمان گيرش اوليه و نه .71

 غيره(فوذ آب، نفوذ یون کلر و ن

 Friabilityآزمون  .72

 آزمون اندازه گيري تنش پسماند به روش سوراخكاري .73

 آزمون هاي ميز تلویزیون .74

 آزمون هاي کاشی و سراميک .75

 آزمون تعيين مقاومت خمشی جدول هاي بتنی پيش ساخته  .76

 حرارتی -آزمون هاي نوارهاي انقباضی .77

 آزمون هاي رله .78

 هاي خودروآزمون هاي روغن پاش  .79

 آزمون هاي ترموستات خودرو .81

 آزمون هاي پولی پمپ آب خودرو .81

 آزمون هاي پمپ سوخت خودرو .82

 آزمون سياليت رن  پودري .83

 آزمون هاي اسباب بازي ها .84

 آزمون هاي شيلن  ترمز خودرو .85
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 آزمون هاي غربيلک فرمان خودرو .86

 آزمون هاي بازوي درب بازکن، درب پارکين  .87

 PVCلوله هاي ساعته  24آزمون سفتی حلقوي  .88

 آزمون آسودگی از تنش در فشردگی درزگيرهاي الستيكی .89

 مواد جامد عایق الكتریكی Arcآزمون مقاومت به  .91

 آزمون تعيين ارزش ماسه .91

 آزمون هاي ژئوممبران و ژئوتكستایل .92

 آزمون هاي نوار نقاله .93

به روش  .94 خل  و تعيين توزیع  BETآزمون تعيين سیییطح ویژه و حجم تخل

 اندازه حفره ها

 آزمون هاي فشفشه و مواد آتش بازي .95

 کابل ها Halogen freeو   Smoke densityآزمون  .96

 هاآزمون زمان خشک شدن ماستيک .97

 هاي فاضالبآزمون خمش، ضربه و مقاومت گرمایی دریچه .98

 گيري ضریب اصطكاکاندازه .99

 گيري ثابت فنر پيچشیاندازه .111

 Open Cupبه روش  Flash Pointآزمون  .111

 هاي قيرآزمون .112

 هاي قيري و غيرهن گيرش و زمان خشک شدن رن ، ماستيک ، پوششزما .113

 هاي کپسول و پودر آتش خاموش کنآزمون .114

 هاي رین  خودروآزمون .115

 آزمون عملكرد کارتریج پرینتر .116

 هاآزمون ژل تایم و حداکثر دماي گرمازایی رزین .117

 هاي چسب کاشیآزمون .118
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 هاي پليمريآزمون ضربه به روش ساعتگرد لوله .119

 روانی خاک آزمون حد .111

 ج ب آب تحت خالء .111

 هاي خمش و استحكام فشاري چوبآزمون .112

هاي کاغ  و مقوا شامل مقاومت به نفوذ آب، سفتی خمشی، مقاومت آزمون .113

 به ترکيدن، ج ب آب به روش مویينگی

 هاي شير اتوماتيک قطع جریان گازآزمون .114

 حساسيت به شكست تاخيري واشرهاي مخروطی .115

 روش لو  آنجلس ها بهآزمون سایش سنگدانه .116

 )از طریق پيمانكارها( BETآزمون  .117

 هاي تزریق پزشكیکارپول Gliding forceو  Leakageآزمون  .118

 هاي عملكرد قاشق، کارد و چنگالآزمون .119

 هاي پوششی گلخانهآزمون خزش و درصد عبور نور فيلم .121

 هاي کاتاليستها و حمل کنندهآزمون سایش کاتاليست .121

 هاي انبر قفلیآزمون .122

 هاي نردبان آلومينيومیآزمون .123

 هاي آچار پيچ گوشتی و آچار تختآزمون .124

 آزمون تيمكن روغن .125

 هاي تایر ولوآزمون .126

 هاي دستكش عایق الكتریسيتهآزمون .127

شستآزمون .128 شامل رهش در برابر  شو و رهش در برابر عرق هاي جوراب  و

 بدن
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 یپلیمر مواد و محصوالت پژوهشی ایهزمونآ -17

 -C111°)از دماي   FTIR، DSCهاي هاي پليمري با دستگاهآناليز نمونه .1

و XRF ، XRD  ( C° 1111)از دماي محيط تا  C511،) TGA°تا دماي 

SEM  ناسایی و ش) همراه با پوشش طال ( به منظور تعيين نوع و درصد فيلر

 نوع دقيق پليمر

هاي مواد و محصوالت پالستيكی و کامپوزیتی نظير: آزمونجمع شدگی  .2

کشییش، خمش، فشییار، چسییبندگی، ضییربه چارپی و آیزود )در حالت 

، ضیییریب اصیییطكاک، (Falling Weightضیییربه)دار و بدون ناچ(، ناچ

تی  ف قويسیییی ل تی ح خ حراف   Shore D، سیییی ن کول، دمییاي ا و بییار

لقاء اکسيداسيونی ، زمان ا(Vicat)، نقطه نرم شدگی ویكت HDT))گرمایی

(OIT) دانسییيته، شییاخص جریان م اب ،(MFR or MFI ،)  انواع فشییار

اط ، ضریب انبسهيدروستاتيک، بازگشت حرارتی، درصد دوده، پخش دوده

، افت روان کننده، اسیییتخراج تسیییریع یافته )در مورد واتراسیییتاپ(، حرارتی

اسییيد، قليا، انواع روغن ها،  ميزان ج ب و تغيير خواص در انواع سییياالت )

 و ... شدگی، سوراخو شرایط جوي سایر مواد شيميایی(آب و 

هاي مواد و محصیییوالت السیییتيكی در شیییرایط مختلف محيطی آزمون .3

یختی   شیامیل: کشش ،  پارگیی ، یش ،  س یدگی ، سای  Shoreفشار ،  برجهن

Aی، گ، مانایی فشییار، مانایی کشییش، خسییتگی، ازن، رئومتري، چسییبند

سيد ، قليا، انواع  سياالت )ا سيته، ميزان ج ب و تغيير خواص در انواع  دان

 و شرایط جوي و ... سایر مواد شيميایی(روغن ها، آب و 

لب و آزمون .4 با سیییاختار سیییلولی )فوم( صییی هاي مواد و محصیییوالت 

پ یر نظير:کشش، پارگی،  فشار، خمش، چسبندگی، برجهندگی، انعطاف
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ایت حرارتی، دانسیییيته، ميزان ج ب و تغيير مانایی فشیییار، ضیییریب هد

سیییایر مواد ها،آب وخواص در انواع سیییياالت)اسیییيد، قليا، انواع روغن

 و شرایط جوي و ... شيميایی(

پارگی  ( ، Falling dartنظير کشییش،  ضییربه ) هاي پالسییتيكیهاي فيلمآزمون .5

 المندورف، سوراخ شدگی و ...

هاي مختلف توسییط دسییتگاه ها مطابق اسییتانداردسییازي انواع نمونهآماده .6

CNCام هاي خهاي پالسیییتيكی و پخت آميزه، پانچ و ...، تزریق گرانول

 الستيكی

شرایط محيطی بر خواص مختلف محصوالت پليمري  .7 بررسی تاثير انواع 

كل حرارتی،  -هاي برودتینظير: شیییرایط حرارتی، برودتی، انواع سیییي

يایی، انواع UVحرارتی، شیییوک يدي، قل ياالت مختلف)اسییی تاثير سییی  ،

 شرایط رطوبتی و جوي و... سایر مواد شيميایی(،ها،آب، روغن

ها و بررسیییی و تعيين اسیییتاندارد انواع محصیییوالت پليمري انجام آزمون .8

هاي پالستيكی هاي الستيكی و پالستيكی،  لولهنظير انواع شيلن  صنعتی

کامپوزیتی  ماي ت (،(GRPو  یت ن کامپوز پل )نئوپرن(، مه، درزگير  سییی

اي فاضییالبی، واتراسییتاپ، ژئوممبران، ژئوتكسییتایل، سییاختمان، دریچه ه

و انواع محصوالت پليمري ژئو گرید، گاید پليت، قطعات ریل و راه آهن 

 خانگی نظير کيسه زباله،کيسه فریزر، شيشه شير، پستانک و ...

، فشار، مقاومت کشش، خمشهاي مواد و محصوالت چوبی نظير آزمون .9

بت ج ب و تغيير خواص در انواع در برابر رطو ندگی، ميزان  ، چسیییب

 و شرایط جوي و... سایر مواد شيميایی(سياالت )اسيد، قليا، آب و

هاي آن نظير آناليز عنصیییري، نقطه ریزش، ها و آزمونآناليز انواع روغن .11

سيته، عدد با سكوزیته، دان سته، وی شتعال باز و ب سينقطه ا کل،  ديزي کل، عدد ا
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به روش  بت موجود  ، ارزش حرارتی، Karl Fischerتعيين ميزان رطو

کربن بییاقی مییانییده، مواد نییامحلول در پنتییان و تولوئن، آزمون کف 

(Foaming( نده و درجه یه غليظ کن پا  ،)NLGI)  گریس، قطره شیییدن

گریس، نقطه ابري شییدن، تعيين رن ، تعيين درصیید خاکسییتر سییولفاته، 

شیمارنده ذرات، درصید خاکسیتر، شیكل شیناسیی ذرات، تراکم ذرات، 

يت تفكيک  قابل یداري برشیییی،  پا عایقی،  قدرت  پ یري گریس،  نفوذ

پ یري آب از روغن، پایداري اکسییيداسییيون، قابليت جدا شییدن هوا از 

، کشییش بين GCگيري گازهاي محلول در روغن به روش هروغن، انداز

سییطحی، نوع و ميزان آنتی اکسییيدانت در روغن ترانسییفورماتور، تعيين 

، تعداد ذرات C°80ميزان گوگرد، مقاومت در برابر شیییسیییتشیییو با آب 

 سخت.

هاي مواد پارافينی نظير :درصیید روغن، نقطه ذوب، دانسییيته، عدد آزمون .11

 ریزش. نفوذ و خاکستر ورن  و 

هاي رن  و رزین )در حالت مایع( شییامل دانسییيته، ویسییكوزیته آزمون .12

 بروکفيلد، ویسكوزیته فوردکاپ، درصد جامد حجمی، پوشش تئوري و...

 بررسی علل تخریب انواع قطعات پليمري .13
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 بدون تخریبو پرتابل  پژوهشی ایهآزمون -18

 پرتابل( XRFبه روش )آناليز شيميایی  .1

یی  .2 ميییا ي کيییب شیییی تر ين  ي ع  Optical  Emissionبییه روش ت

Spectroscopy  بل تا حل مورد نظر مشیییتري )کوانتومتري پر در م

PMI))  )پایه آهن، آلومينيوم، مس، نيكل و تيتانيوم 

بدون  .3 به روش کوانتومتري   هايپایه تخریبتعيين ترکيب شیییيميایی 

آهن، آلومينيوم، مس، روي، نيكییل و تيتییانيوم )براي نمونییه هییاي 

 EDSحسا  یا حجيم( و ميكروسكوپ الكترونی 

 سختی سنجی پرتابل و بدون تخریب  .4

 متالوگرافی پرتابل و بدون تخریب )همراه با تهيه رپليكا( .5

 گيري ثابت فنر بدون تخریباندازه .6

  اولتراسونيک  .7

 پرتابلX-Ray رادیوگرافی .8

 مایعات ناف   آزمون .9

 آزمون ذرات مغناطيسی .11

 آزمون ضخامت سنجی .11

 آزمون فریت سنجی .12

 تعيين ضخامت پوشش به روش پرتابل .13
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 کنترل ابعادی پژوهشی ایهآزمون  -19

 VMMگيري و کنترل ابعادي با استفاده از اندازه .1

 CMMگيري و کنترل ابعادي با استفاده از اندازه .2

ندازه .3 هاي ا فاده از ابزار با اسیییت عادي  تداولگيري و کنترل اب ند م  مان

 کوليس، ریزسنج و...
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 ندسیهخدمات طراحی و م -21

 گریهریخت

 ريگطراحی روش توليد و تدوین تكنولوژي ساخت قطعات ریخته .1

گ اري سییازي و بررسییی عملكرد سییيسییتم راهگاهی و تغ یهشییبيه .2

 طراحی شده توسط مشتري

 گ اري به کمک شبيه سازيسيستم راهگاهی و تغ یهطراحی  .3

 ریزي وکنترل فرایند توليدتهيه دستورالعمل ذوب .4

نظییارت بر توليیید و کنترل کيفيییت قطعییات ریختگی از طریق  .5

 هاي مخرب و غير مخربآزمون

 گريسازي فرایند ریختههاي آموزشی شبيهبرگزاري دوره .6

 مختلف ریختگیتهيه بانک اطالعاتی براي آلياژها و مواد  .7

هاي مكانيكی، مدل، ماهيچه، هاي سییاخت شییامل نقشییهتهيه نقشییه .8

 و ...هاي راهگاهی و تغ یه گ اري سيستم

 طراحی و ساخت فيكسچرهاي مورد استفاده آزمایشگاهی .9
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 ندسی معکوسهسازی و مهشبی

مشیییاوره مهندسیییی در زمينه طراحی و توليد قطعات مختلف صییینعتی و  .1

 نظارت بر ساخت

هاي مكانيكی و ها و مخازن تحت بارگ اريسییازي شییكسییت لولهشییبيه .2

 حرارتی 

هاي سیییازي انتقال حرارت و تنشسیییازي عمليات حرارتی )شیییبيهشیییبيه .3

سيكل شكيل حرارتی در  سنجی ت هاي مختلف عمليات حرارتی و امكان 

 فازهاي مختلف(

 سازي توزیع حرارت و تنش درون قطعه درکاري )شبيهسازي جوششبيه .4

 کاري(حين فرایند جوش

هاي اسییتاتيكی و سییازي شییكسییت قطعات صیینعتی و بارگ اريشییبيه .5

 دیناميكی

 G-Codeهاي ماشين کاري و توليد شبيه سازي فرایند .6

 گيري و کنترل ابعادي قطعات اندازه .7

 CMM ,VMMهاي سه بعدي با استفاده از داده تهيه نقشه و مدل سازي .8

 سازي به روش المان محدودشبيه .9

 یا دیناميک سياالت محاسباتی CFDسازي شبيه .11

 گريسازي فرایند ریختهشبيه .11
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 آزمایشگاه مواد مرجع و ریخته گری -21

دسیتگاه هاي اسیپكترومتري  (RM,CRM)توليد نمونه هاي مرجع  .1

 نشري)کوانتومتر(

سیییوپر آلياژهاي  (VIM) ذوب و ریخته گري در کوره تحت خال .2

 ،آهن و...پایه نيكل،کبالت

ریخته گري در کوره القایی براي پروژه هاي پژوهشیییی در  ذوب و .3

ياژهاي صییینعتی نظير انواع فوالدهاي کربنی و زن  نزن،  نه آل زمي

فوالد هاي منگنزي، چدن هاي خاکسیییتري و نشیییكن، چدن هاي 

هاي آلومينيوم،  ياژ ها، آل ها و برنز ناي رزیسییییت، برنج  هارد و  نای

 آلياژهاي پایه رویو ...

عمليات حرارتی نمونه ها در مقيا  آزمایشییگاهی و نيمه صیینعتی با  .4

با قابليت برنامه ریزي سرعت گرمایش  Cm 21*21* 21ابعاد کوره 

تا دماي  گاز خنثی  درجه  1211و حرارت دهی سیییيكلی و تزریق 

 تيگراد.نسا
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 خدمات اطالع رسانی و هکتابخان -22

 امکانات :

 British libraryعضویت در  .5

 AFSعضویت در  .6

 اي )طرح امين(عضویت در طرح امانت بين کتابخانه .7

 کتابخانه تحت وب .8

 هاي فارسی و غير فارسیکتاب .9
  هاي الكترونيککتاب .11

 فارسی( )غير پژوهشی -مقاالت علمی  .11

 مقاالت الكترونيک  .12

  (patent)پروانه ثبت اختراع  .13
 المللیاستانداردهاي بين .14
 ابمجهز به دستگاه پيشرفته اسكنر کت .15

 و قابل جستجو( pdf صورت هاي الكترونيكی به)قابليت ایجاد کتاب      
 

  خدمات:

 پژوهشی -ا و مقاالت علمیهکتاب هيهت  
 المللیاي بينهاستاندارد هيهت  
 اهاي آنها و جایگزینهاعالم تغييرات استاندارد  
 اهاي استانداردهتعيين معادل  
 ثبت اختراع  هپروان هيهت(patent) 
 اینترنت تحت موضوعات درخواستی در جستجو  
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 دفاتر نمایندگی -23

 ش متالورژی رازی )ساختمان اصلی(همرکز پژو

شییهر ار ، ورودي پنفت  هجنب پاالیشییگا، مخصییوص کرج هجاد 21ران، کيلومتر هتآدر : 

 8خيابان فرنان، پالک  بلوار حاج قاسم اصغري، ،(سرخه حصار) قد 

 (121) 6317 ،(121) 46831571-7 : لفنت

 (121) 46831597 ،(121) 46843371فكس: 

 19127991871: و واتس اپ شماره تلگرام

 info@razi-center.netپست الكترونيكی :  
 

 ران: هت میدان آزادیدفتر نمایندگی 

 عليرضا باباییجناب آقاي   :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 ی،ران، ميدان آزادي، ابتداي خيابان آزادي، جنب پمپ بنزین، بن بست نورانهتآدر : 

 3، طبقه 7پالک 

 (121) 66112375 ،( 121) 66143997 ،( 121) 66124917تلفن:  

      (121) 66122915 تلفكس:

 19128696686 : همراهتلفن  

   19911217124شماره تلگرام:  

 azadi_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  

 

 

 

 

 
 

mailto:info@razi-center.net;h.ghaneei1@razi-center.net&subject=تماس%20با%20ما
mailto:Azadi_Agency@razi-center.net
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 ران: هغرب تدفتر نمایندگی جنوب 

 وحيد پناهیجناب آقاي   :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

ي ، مجتمع تجارهشیییير پاسیییتوریز ما بين پار  غدیر و ، بزرگراه فتح 3کيلومتر ران، هتآدر  : 

 116فوقانی، واحد  هطبق ،رانهت

 (121) 66811651 تلفن :

،(121) 66811649فكس:   

19911217125:  ه و تلگراممراهتلفن    

 tehran3_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  

 

 :  میدان فاطمینمایندگی دفتر 

 حسن باباییجناب آقاي   ر:نام و نام خانوادگی مسئول دفت

 بییزرگییراه شیییییهییيیید گییمیینییام، مییيییدان گییلییهییا،خییيییابییان کییاج جیینییوبیییآدر : 

  9، واحد 5، طبقه 12خيابان شهيد فكوري، پالک 

 (  121) 88965371 ،( 121) 88924811: لفنت

        (121) 88965644فكس: 

 19123125325: همراهتلفن 

 19911217126شماره تلگرام: 

 tehran1_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Tehran3_Agency@razi-center.net
mailto:Tehran1_Agency@razi-center.net
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 ران: هدفتر نمایندگی شرق ت

 آقاي محمد اميري محمودحقجناب   ر:نام و نام خانوادگی مسئول دفت

پنجم  خيابان (،، بزرگراه شیییهيد زین الدین، حكيميه، خيابان بابائيان )سیییازمان آبتهرانآدر :

 314شيدایی، جنب بانک صادرات، مجتمع شيدایی، طبقه سوم، واحد 

 (121) 77963237: تلفكس

19911217127:  ه و تلگراممراهتلفن   

 tehran2_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  

 فرودگاه مهرآباد تهراندفتر نمایندگی 

 عبدالوند پریوش خانم :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 تعاونی جنب 3 شماره پارکين  داخل 6و 4 ترمينال از قبل - آباد مهر فرودگاه :آدرس

 پارادایس  غ اخوري سالن و کشوري هواپيمایی کارکنان مصرف

                                                     19128688718تلفن همراه :  121- 66172354:  تلفن   
 

 ش متالورژی رازی در بندر عباس:همرکز پژو هآزمایشگا

 سهراب مظفريآقاي جناب  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 ینیريهتل فروغ، جنب ش يو سه،روبرو کیبندرعبا ،بلوار دانشگاه،حد فاصل دانشگاه آدر : 

                                     2واحد  ،1 یمنف ،طبقهيمرکز يد یساختمان اطالعات ملك ن،يگلچ

 19945611893تلفن:   

 hormozgan_lab@razi-center.netپست الكترونيكی :  

 

 

 

 
 

mailto:Tehran2_Agency@razi-center.net
mailto:Hormozgan_lab@razi-center.net
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 ر: هشهدفتر نمایندگی بندر ما

 خانم پریوش عبدالوندسرکار  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

يابان بانک ملی، نبش خ هب هنرسییيد، خيابان صیینایع پتروشییيمیصیینعتی،  هر، ناحيهشییهماآدر : 

 1عيوضی، پالک 

(161) 52344817 تلفن:   

( 161) 52342778تلفكس:   

19128688718:  همراهتلفن   

 mahshahr_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  

 

  اهواز :دفتر نمایندگی 
 

 خانم پریوش عبدالوندسرکار  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 ،يارحف یعباسپور ، جنب شرکت مل ابانينبش خ ،يجواهر ياهواز ،بلوار پاسدارن، کوآدر : 

 شرکت شادکس ییبخش خدمات بار هوا

 (161) 34448181تلفن: 

 19168161511 ،19128688718: همراهتلفن 
 

 :و کنگان هدفتر نمایندگی عسلوی

 زهرا قهرمانیخانم سرکار  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

  بليغاتت گروه روبروي ،فرهن  خيابان ،انتظامی نيروي جنب ،سیاحلی خيابان، هعسیلویآدر : 

 نایبند

   (177) 37264615تلفن: 

 (177) 37264616تلفكس: 

  3خيابان دارایی، اميرکبير، فرعی  آدر  دفتر کنگان :

(177) 37227263تلفكس:   

mailto:mahshahr_agency@razi-center.net
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 19125519257 ،19127933948: همراهتلفن 

 asalouyeh_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  
 

 :انهاصفدفتر نمایندگی 

 نغمه غفاریانخانم سرکار  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 ساحل، تجاري مجتمع ،16 کوچه نبش بزرگمهر، خيابان اصفهان،آدر : 

  21 واحد همكف، طبقه 

 ( 131) 32673181 تلفن:

 (131) 32663973: فكس

 19131158375 ، 19387111559: همراهتلفن 

 19911217128شماره تلگرام: 

 esfahan_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  
 

 :خراساندفتر نمایندگی 

 آقاي مهند  پورعلیجناب  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر
 16، پالک ملی بانک جنب ، 4و  2استقالل  بين استقالل، بلوار مشهد،آدر : 

 (151) 36165281، (151) 36141241:  تلفن
 (151) 36171494:  فكس

 khorasan_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  
 

 دفتر نمایندگی یزد:

 زادهجناب آقاي مهند  محمدتقی بحري :مسئول دفترنام و نام خانوادگی 

 ري، روبروي صنعت یدک هحكيميان، ابتداي خيابان مط هرا هس خيابان یزد،آدر : 

 (1353) 5246432تلفكس: 

 yazd_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  

mailto:asalouyeh_agency@razi-center.net
mailto:Esfahan_Agency@razi-center.net
mailto:khorasan_agency@razi-center.net
mailto:Yazd_Agency@razi-center.net
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 :تبریزدفتر نمایندگی 

 خانم رخشنده عباسیسرکار  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 5تبریز، خيابان آزادي، چهارراه شهيد منتظري، روبه روي شهيد نانوایی، کاشی آدر : 

 (141) 35458369تلفكس: 

 19318996621تلفن همراه: 

 center.net-tabriz_agency@razi پست الكترونيكی :  

 
 

 :  شیرازدفتر نمایندگی 

 جناب آقاي دکتر محمود شيخ عطار :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

، 7شیییيراز، بلوار مدر ، حد فاصیییل درب دوم پایگاه و فلكه گل سیییرخ، جنب کوچه آدر : 

 سراميک، شرکت پار  فكور 319پالک 

 (171) 37232374 و (171) 37214556تلفن: 

 (171) 37222315تلفكس : 

 shiraz_agency@razi-center.netپست الكترونيكی :  
 
 

 :  قمدفتر نمایندگی 

 مهرآرا مجيد آقايجناب  :نام و نام خانوادگی مسئول دفتر

 211 پالک ناشران، مجتمع قم،آدر : 

 37156-99981کدپستی : 

 (125) 37832692تلفن: 

 19122539726، تلفن همراه: (125) 36654968: فكس

 center.net-Qom_agency@raziپست الكترونيكی :   

mailto:tabriz_agency@razi-center.net
mailto:shiraz_Agency@razi-center.net
mailto:Qom_agency@razi-center.net
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 19122539726 شماره تلگرام و واتس اپ :


