
  چاپ يعلوم و فناورگروه پژوهشي 

  تلفن  كارشناس  نام آزمايشگاه

  شگاه چاپيآزما

  تاليجيچاپ د
  مهري نوروزي تيسه

22969771  

  318و  219داخلي

خودروسازي و ساختمان و مسكن چهارمين صنعت كشور به  ،نفت،گاز و پتروشيمي عيصناصنعت چاپ پس از  

يكي از مهمترين صنايع در كشورهاي توسعه يافته و در حال رشد است كه ارزش افزوده  لحاظ گردش مالي بوده و

به طوري كه ساليانه  است.بااليي دارد. در اين كشورها صنعت چاپ بر اساس تحقيقات و پژوهشهاي علمي استوار 

يي برخوردار است. آنچه در شود و در نتيجه از بازدهي باالهاي تحقيقاتي هزينه ميميليونها دالر جهت انجام پروژه

  .ادامه بيان شده است به خوبي بيانگر نقش و اهميت صنعت چاپ است

 صنايع هدف و مرتبطصنايع هدف و مرتبطصنايع هدف و مرتبطصنايع هدف و مرتبط �

  چاپ ونشر ....١١١١

  چاپ و بسته بندي ....٢٢٢٢

  چاپ و تبليغات ....٣٣٣٣

  ينانرژي هاي نو ....٤٤٤٤

  نفت ، گاز و پتروشيمي ....٥٥٥٥

 کاغذ و چوب ....٦٦٦٦

 زيست محيط ....٧٧٧٧

 يو پزشک يزات پزشکيع تجهيصنا ....٨٨٨٨

 ييع غذايصنا ....٩٩٩٩

 يع نظاميصنا ....١٠١٠١٠١٠

 و مونتاژ يخودروساز عيصنا ....١١١١١١١١

 يو دولتيچاپ و نشر اسناد و مدارک بانک ....١٢١٢١٢١٢

 ع چاپ هوشمند و جعل اسناديصنا ....١٣١٣١٣١٣

  

  



  مركببر اساس نوع تال يجيد چاپ و تعرفه آزمايشگاه چاپ

  مشخصه آزمون  فرآوردهنام   آزمايشگاه

  UV يورن  چاپ

 يالهيكش ملميف اعمال توسط •

 نمونهپخت  •

 يمداد يسخت •

 يكشش سطح •

 يرئولوژ •

  يسنجرنگ •

  نيلك اسكريمركب چاپ س چاپ

 يبنددانه يريگاندازه •

 يرئولوژ •

 ت اعماليقابل •

 بعد از خشك شدن  يچسبندگ •

 تهيدانس •

 يرنگ يهامشخصه •

  )ي، مالشيرنگ (نور يهاثبات •

  رنگين بيلك اسكريمركب  س چاپ

 يرئولوژ •

 ت اعماليقابل •

 بعد از خشك شدن يچسبندگ •

  تهيدانس •

  مركب چاپ افست چاپ

 يبنددانه يريگاندازه •

 يرئولوژ •

 ت اعماليقابل •

 بعد از خشك شدن  يچسبندگ •

 تهيدانس •

 يرنگ يهامشخصه •

 )ي، مالشيرنگ (نور يهاثبات •

  برداشت آب •

  يمركب چاپ فلكسوگراف چاپ

 يبنددانه يريگاندازه •

 يرئولوژ •

 ت اعماليقابل •

 بعد از خشك شدن  يچسبندگ •

 تهيدانس •

 يرنگ يهامشخصه •

 )ي، مالشيرنگ (نور يهاثبات •

  كاپته با زانيسكوزيو •



  وگراووريمركب چاپ هل چاپ

 يبنددانه يريگاندازه •

 يرئولوژ •

 ت اعماليقابل •

 )Tackبعد از خشك شدن ( يچسبندگ •

 تهيدانس •

 يرنگ يهامشخصه •

 )ي، مالشيرنگ (نور يهاثبات •

  كاپته با زانيسكوزيو •

 در پيگمنت خمير بردن كار به چاپ

 مركب

 درجه ثبات رنگ در برابر شستشو •

 درجه ثبات رنگ در برابر نور •

 سرطانزايي •

 رئولوژي •

 اعمال فيلم •

 جامددرصد  •

 ثبات مالشي •

 رنگ سنجي •

 چاپ

 ديجيتال
  هاي جوهرافشانمركب

 (بر پايه رنگدانه) اندازه ذرات •

 يرئولوژ •

 ت اعمال (توسط چاپگر)يقابل •

 چاپگر جوهرافشان مناسب جهت اعمال •

 يرنگ يهامشخصه •

 ژه (هوشمند، موظف)يات ويخصوص يبررس •

 و ...) ييايمي، ثبات در برابر مواد شي(ثبات در برابر آب، ثبات نور يثبات رنگ •

 يكشش سطح •

 ند)يرآي(با توجه به ز يچسبندگ •

  ند مناسب جهت اعماليرآيز •

چاپ 

 ديجيتال
  تونر

 ) پودرCIE L*a*b( يرنگ يمشخصه ها •

• PSA خشک (در محيط( 

 ميكروسكوپ نوري •

 نقطه ذوب •

  DSC)٣٠٠تا دما درجه ، ١٠( •

چاپ 

 ديجيتال
تعين زمان امضا به منظور جلوگيري از جعل سند ( تقدم وتاخر  امضا در برابر زمان چاپ  •  

  سند)

 مهندسي معكوس و فرموالسيون با هزينه توافقي صورت ميگيرد. �



  

  زاتيتجهبر اساس تال يجيد چاپ وشگاه چاپ يخدمات آزما

  واحد  مشخصه آزمون  ا ابزاريدستگاه نام   آزمايشگاه

 نمونه پخت توسط كابين UVپخت   چاپ

 دستگاه چاپ فلكسو آزمايشگاهي  چاپ
اعمال نمونه توسط دستگاه 

 چاپ فلكسو آزمايشگاهي
 نمونه

چاپ گراور آزمايشگاهي دستگاه  چاپ  
اعمال نمونه توسط دستگاه 

 چاپ گراور آزمايشگاهي

 نمونه

 دستگاه چاپ افست آزمايشگاهي  چاپ
اعمال نمونه توسط دستگاه 

 چاپ افست آزمايشگاهي

 نمونه

نيلك اسكريچاپ س  چاپ  
اعمال نمونه توسط روش چاپ 

نيلك اسكريس  

 نمونه

نيلك اسكريس  چاپ  
و ظهور شابلون چاپ  يعكاس

نيلك اسكريس  

 نمونه

 چاپگر جوهرافشان  تاليجيد چاپ
اعمال نمونه توسط چاپگر 

 جوهرافشان

 نمونه

يزريچاپگر ل  تاليجيد چاپ  
اعمال نمونه توسط چاپگر 

يزريل  

 نمونه

ياولتراسونيك پروب  چاپ  
اندازه ذرات و  كاهش

ونيسپرسيد  
 ساعت

  ياولتراسونيك حمام چاپ
كاهش اندازه ذرات و 

  ونيسپرسيد

  ساعت

  استنتر آزمايشگاهي چاپ

  

داغ و بخار اشباع،  ياعمال هوا

  ت چاپ پارچهيتثب يبرا

 نمونه

 چاپ
، 25، 15، 8، 4اي (كش ميلهفيلم

  كرون)يم 40

 يرهايچاپ و خم ياعمال مركبها

  ن و پوششيچاپ و انواع رز

 نمونه

 نمونه pH يرياندازه گ  متر pH چاپ

  اسپكترودنسيتومتر  چاپ

 يهامحاسبه مقادير محرك

 )XYZ( نمونه يگانه رنگسه

-)
*** baL(   

 نمونه



)
ohcL **

(-)Dot Gain(  

 چاپ
Zhan Cup  

ب بر حس تهيسكوزيو يريگاندازه

  هيثان

  نمونه

 چاپ
Ford Cup  

ب بر حس تهيسكوزيو يريگاندازه

  هيثان

  نمونه

  ساعت  همگن كردن نمونه ها  زريهموژنا چاپ

  Scotchچسب  چاپ
چاپ كب رم ين چسبندگييتع

  نديرآيز يبررو

  نمونه

 چاپ

  كنومتريپ

چاپ ،  يرهاي، خمته مركبيدانس

 يو محلولها يساختمان يرنگها

  نيرز

 نمونه

 چاپ

  ندومتريگر
 يمركبها يبنددانه يريگاندازه

  چاپ

 نمونه

 چاپ
  يثبات مالش يرياندازه گ  يثبات مالش دستگاه 

 نمونه

 چاپ
  يمقاومت سطح يرياندازه گ  پروب 4دستگاه 

 نمونه

 چاپ
  دوراني يشانهيال

اليه نشاني روي سطوح در حال 

  دوران

 نمونه

 چاپ
  آون

خشك كردن نمونه و تعيين درصد 

  جامد

  ساعت

 چاپ

  اب نمونهيآس  Mini Fer آسياب دستگاه
نيم  

  ساعت 

 چاپ
  ساعت  اب نمونهيآس  ليجارم آسياب دستگاه

 چاپ
  نمونه   ت چاپ پارچه و تونريتثب (Ink Transfer( يپرس حرارت

 چاپ
  نمونه  اندازه گيري كشش سطحي  كشش سطحي

  گردد.توجه به نوع آزمون و تعداد نمونه تعيين ميهاي فوق امكان پذير است و هزينه آن با آزمونكليه تحليل نتايج  �

  

  

  



  

  

  آزمونبر اساس تال يجيد چاپ وشگاه چاپ يخدمات آزما

  مشخصه آزمون  آزمون  آزمايشگاه

يثبات نور چاپ  
سطوح  چاپ  يثبات نور يريگاندازه

  شده

يثبات مالش چاپ  
سطوح چاپ  يثبات مالش يريگاندازه

  شده

ييثبات شستشو چاپ  
ح سطو ييثبات شستشو يريگاندازه

  چاپ شده

 چاپ
 ثبات در برابر آب

سطوح  ثبات در برابر آب يريگاندازه

  چاپ شده

 چاپ
 ثبات در برابر روغن

ح سطو ثبات در برابر روغن يريگاندازه

  چاپ شده

 چاپ
ديثبات در برابر اس  

وح سط ديثبات در برابر اس يريگآندازه

  چاپ شده

 چاپ
ايثبات در برابر قل  

وح سط ايثبات در برابر قل يريگاندازه

  چاپ شده

 چاپ
جذب روغن يريگاندازه   گمنتهايپ جذب روغن يريگاندازه 

 چاپ
Water pick up  

توسط مركب  برداشت آب يريگاندازه

  چاپ افست

 چاپ
يقدرت رنگ ده  

پيگمنت  دهي رنگ قدرت گيرياندازه

  ها و  رنگزاها

  يزان عبور دهيت و ميشفاف چاپ

 transparency 

  ميزان عبور نور مركب ها گيرياندازه

  گردد.هاي فوق امكان پذير است و هزينه آن با توجه به نوع آزمون و تعداد نمونه تعيين ميآزمونكليه تحليل نتايج  �

  

  

  

  



  

  تاليجيو چاپ د شگاه چاپيآزما يتوافقخدمات 

  آزمون  آزمايشگاه

تاليجيد چاپچاپ،   
  چاپ جوهرهاي و مركب انواع مهندسي معكوس

تاليجيد چاپچاپ،   
چاپ يانواع مركب و جوهرها فرموالسيون  

تاليجيد چاپچاپ،   
چاپ يت انواع مركب و جوهرهايفيكنترل ك  

چاپ افستساخت مركب  چاپ  

 چاپ
 ساخت مركب چاپ افست خشك

 چاپ
هيپاساخت مركب چاپ فلكسو آب  

 چاپ
يه حالليساخت مركب چاپ فلكسو پا  

 چاپ
وگراووريساخت مركب چاپ هل  

 چاپ
ن يلك اسكريساخت مركب چاپ س  

تاليجيد چاپ  
چاپ جوهرافشان يساخت جوهرها  

تاليجيچاپ د  
يساخت تونر الكتروفتوگراف  

 چاپ
 ساخت مركب چاپ منسوجات

 چاپ
ر چاپ منسوجاتيساخت خم  

تاليجيد چاپ  به مربوط استاندارد يها¬آزمون و تيفيك كنترل 

چاپ يتونرها  

تاليجيد چاپ  به مربوط استاندارد يها¬آزمون و تيفيك كنترل 

  آنها يها-جيكارتر و جوهرافشان يجوهرها

  


