
خدمات آزمايشگاهي پژوهشگاه رنگ 

 آزمايشگاهي خدمات

آزمايشگاه مركزي 

واحدمشخصه آزموننام آزمونآزمايشگاه

ي
ج

سن
ف 

 FTIRطي

نمونه طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه

نمونه طيف سنجي بازتابشي كلي تضعيف شده

نمونه سنجي  نفوذي  مادون قرمزطيف

 UVپخت با  real timeي طيف سنجي بازتابش
هر 

 ساعت

ي
ارت

حر
ز 

الي
آن

DSC

  (گرمايش) C° 10سرعت حرارت دهي

افزايش هزينه % 20هر نيم ساعت افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) 
نمونه

  گرمايش)–(سرمايش C° 10 سرعت حرارت دهي

 افزايش هزينه % 20هر نيم ساعت افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) 
نمونه

  گرمايش)-سرمايش- (گرمايشC° 10 سرعت حرارت دهي 

 افزايش هزينه % 20هر نيم ساعت افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) 
نمونه

به ازاي هر يك ساعت آزمون ايزوترمال
نمونه

TMA

 10) سرعت حرارت دهي 1300(mN)  محدوده نيرو( 30- 600 محدوده دمايينفوذپذيري 

 افزايش هزينه % 20افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي)  هر نيم ساعت
نمونه



 واحد مشخصه آزمون نام آزمون آزمايشگاه

  

  

  نمونه  به ازاي يك ساعت آزمون ايزوترمال

TG –DTA 

 

 

  

  10 (C/min°)محيط با سرعت حرارت دهي- 600 (C°)محدوده دمايي

 افزايش هزينه % 20هر نيم ساعت افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) 
 نمونه

  

  10 (C/min°)با سرعت حرارت دهي  600  -1100 (C°)باالي  محدوده دمايي

 افزايش هزينه % 20هر نيم ساعت افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) 
 نمونه

  

 نمونه به ازاي هر يك ساعت آزمون ايزوترمال

ي
ارت

حر
ز 

الي
آن

-
ي

يك
كان

م
  

DMTA  

ماكزيمم  دماي قابل 

  C 1400° اندازه گيري:

 

 5 (C/min°)ساعت) با سرعت حرارت دهي  1اندازه گيري از دماي محيط (مدت آزمون : 

  افزايش هزينه % 20هر نيم ساعت افزايش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) 
 نمونه

ساعت) با سرعت حرارت دهي باالي  1محيط (مدت آزمون :  كمتر از  اندازه گيري از دماي

°C/min) 5  

  افزايش هزينه % 20ش زمان(كاهش سرعت حرارت دهي) هر نيم ساعت افزاي

 نمونه

   

   

   

    

ي
كپ

وس
كر

مي
 

SEM ساعت به ازاي هر ساعت 

 نمونه   هزينه پوشش طال

AFM 

 نمونه به ازاي هر نمونه

 مونت كردن تيپ
هر 

 سوزن

ي
وژ

ول
رئ

  

(CSR) تغييرات   

 گرانروي  برحسب سرعت

 برشي

  نمونه مد چرخشي رئومتر

  نمونه مد نوساني رئومترتعيين دامنه خطي  به 



 واحد مشخصه آزمون نام آزمون آزمايشگاه

همراه آزمون جاروب 

  (FS)فركانس 

  نمونه مد چرخشي رئومتر  تغييرات گرانروي با دما

  نمونه مد نوساني رئومتر  تغييرات گرانروي با دما

  نمونه حالت عمومي  آناليز نرم افزار رئومتر

آزمون هاي رئولوژيكي در 

  C° 80دماي باالي
  نمونه 

ه 
داز

 ان
يع

وز
ن ت

يي
تع

ت
ذرا

  

PSA نمونه ديسپرس در آب  

PSA نمونه ديسپرس در الكل  

PSA نمونه خشك  

X
en

ot
es

t
  

 15مدت يك ساعت براي 

  نمونه با شرايط يكسان
  ساعت  

  تخفيف اعمال مي شود . %20ساعت  1000* براي  آزمونهاي باالتر از 

ن 
آو

الء
خ

  

  ساعت  به ازاي هر ساعت

ن 
آو مع

ي
ول

م
  

  ساعت  به ازاي هر ساعت

وژ
في

ري
انت

س
  

  ساعت  دقيقه 5به ازاي هر 

ت
س

شك
ب 

ري
ض

  

  نمونه  به ازاي هر نمونه

 



 خدمات آزمايشگاهي  

  ( آزمايشگاه سنتز گروه پژوهشي مواد رنگزاي آلي)

 

  واحد عنوان رديف

  پانزده دقيقه  حمام اولتراسونيك 1

  ساعت  ميكسر 2

مونهن  اسپكتروفتومتر لومينسانس 3  

  ساعت  آون معمولي 4

 ليتر آب ديونيزه 5

 نمونه اسپكتروفتومتر 6

 نمونه نقطه ذوب 7

8 pHنمونه متر 

 نمونه هدايت سنج 9

 ساعت فريزدراير 10

 ساعت روتاري 11

 ساعت آون خأل 12

 پانزده دقيقه پمپ خأل 13

 پنج دقيقه UVكابينت  14

15 HPLC  
 

 نمونه

 پروژه

 هنمون رنگرزي  16

 نمونه  ثبات شستشويي  17

 نمونه  ثبات نوري  18

 نمونه  ثبات مالشي(خشك و تر)  19

 نمونه 7729آزمون استاندارد ثبات و سرطانزايي  20

 نمونه  7728آزمون استاندارد سرطانزايي   21

  نمونه  آزمون استاندارد تعيين ماهيت  22

  ساعت  اسپري دراير  23

  پانزده دقيقه  هموژنايزر  24

  نمونه  سپين كوترا  25

  

 
 

 



  

  خدمات آزمايشگاهي

  (گروه پژوهشي نانو فناوري رنگ) 

  نام دستگاه  رديف

  دقيقه 5تا   3000سانتريفيوژ تا دور   1

  دقيقه 5تا  4500سانتريفيوژ تا دور   2

  دقيقه 5تا  10000سانتريفيوژ تا دور   3

  دقيقه 5تا  14000سانتريفيوژ تا دور   4

  ون) تا يك ساعتكوره (كلسيناسي  5

  كوره (كلسيناسيون) تا دو ساعت  6

  كوره (كلسيناسيون) تا سه ساعت  7

  كوره (كلسيناسيون) تا چهار ساعت  8

  درصد افزايش هزينه 10درجه  1000(سنتز) تا يكساعت بيش از  كوره  9

  درصد افزايش هزينه 10درجه  1000(سنتز) تا دو ساعت بيش از  كوره  10

  درصد افزايش هزينه 10درجه  1000ساعت بيش از  3تا  (سنتز) كوره  11

  درصد افزايش هزينه 10درجه  1000ساعت بيش از  4(سنتز) تا  كوره  12

  كوره (با اتمسفر قابل كنترل) تا يكساعت  13

  كوره (با اتمسفر قابل كنترل) تا دو ساعت  14

  ساعت 3كوره (با اتمسفر قابل كنترل) تا   15

  ساعت 4سفر قابل كنترل) تا كوره (با اتم  16

  دقيقه 5اولتراسوند تا   17

  دقيقه 10اولتراسوند تا   18

  دقيقه 15اولتراسوند تا   19

  دقيقه 20اولتراسوند تا   20

  همزن مكانيكي و هموژنايزر (دور باال) تا نيم ساعت  21

  همزن مكانيكي و هموژنايزر (دور باال) تا يكساعت  22

  وژنايزر (دور باال) تا دو ساعتهمزن مكانيكي و هم  23

  همزن مكانيكي و هموژنايزر (دور باال) از دو ساعت به باال هر ساعتي  24

25   pH  ساعت در هر آزمايش 1متر پرتابل و پيوسته تا  

26  pH  ساعت در هر آزمايش2متر پرتابل و پيوسته تا 

27  pH  ساعت در هر آزمايش 3متر پرتابل و پيوسته تا 

28   pHساعت در هر آزمايش 4تر پرتابل و پيوسته تا م 

29  
  آسياب ماهواره اي دور پائين تا نيم ساعت

  ريال اضافه مي شود) 000/50(پس از يكساعت، به ازاي هر ساعت 

  آسياب ماهواره اي دور باال تا نيم ساعت  30

  آسياب ماهواره اي دور پائين تا يك ساعت  31

  تا يك ساعتآسياب ماهواره اي دور باال   32

  پوشش دهنده چرخشي به ازاي هر نمونه  33

 
 



  خدمات آزمايشگاهي 

 )رزين و مواد افزودني (گروه پژوهشي 

  استاندارد  آزمايش  رديف

    ليتري) 10استفاده از راكتور دوجداره فلزي(پايلوت   

    اي آزمايشگاهاستفاده از راكتور شيشه  

  5229ارد ملي استاند  هاي آليتعيين عدد اسيدي پوشش  3

ASTM D1639     
DIN 53402         
ISO 3682  

 هيدروكسيلعدد   4

   

ASTM D1957-86  

  ASTM D1652  تعيين عدد اپوكسي   5

  ASTM D 1541  عدد يدي  6

  ISO 9702  عدد آميني   7

 ASTM D1962  اندازه گيري عدد صابوني   8

     بوكفيلد تعيين ويسكوزيته  9

    حرارت تحت خالء  10

    آون   11

    حمام التراسونيك  12

    التراسونيك پراب دار  13

    هموژنايزر  14

15 pH متر    

   هدايت سنجي  16

  ASTM D1259  حاللي درصد جامد  17

  آب پايه درصد جامد

  5845استاندارد ملي   تعيين پايداري دمايي و پايداري رقيق شوندگي رزينهاي اكريليك  18

  5847استاندارد ملي   در رزينهاي اكريليكتعيين درصد منومر آزاد   19

  5227استاندارد ملي   روش آزمون مواد صابوني نشدني  20

  2782استاندارد ملي   تعيين درصد پالستي سايزر  21

  2782استاندارد ملي   آزمون تعيين درصد جذب آب  22

  2783استاندارد ملي   تعيين روغن پايه   23

  2783 استاندارد ملي  تعيين درصد روغن  24

قابليت انحالل در -GPC(  1تعيين جرم مولكولي(  25

  THFحالل 

عاري از نانو ذرات -2

  معدني و تركيبات كلردار

  -  اسپكتروفتومتر  26



  خدمات آزمايشگاهي 

  )گروه پژوهشي رنگ و محيط زيست (

 

 واحد آزمون رديف

 نمونه UV-Visاسپكتروفوتومتري  1

 نمونه BODاندازه گيري  2

 نمونه CODزه گيري اندا 3

 نمونه TOCاندازه گيري  4

 نمونه دقيقه) 10(هر   سانتريفوژ 5

 نمونه/ساعت جارتست 6

 نمونه كدورت محلول 7

8 pH نمونه محلول 

 نمونه هدايت الكتريكي محلول  9

 ,Ni, Cu, Pb, Cr, Sn)جذب اتمي 10

B, Fe, Mn, Co, Cd, Hg, Eu) 

 عنصر

ونهنم يون كروماتوگرافي 11  

 ساعت وريدستگاه غوطه 12

 ساعت ازناسيون 13

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  خدمات آزمايشگاهي 



  ي معدني و لعاب (آزمايشگاه آماده سازي و خردايش)هاگروه رنگدانه

  وآناليز دستگاه نام  رديف

  نمونه هر پوليش و برش  1

  موهس) 7 نمونه سختي ماكزيمم ساعت (تا هر اي ماهواره آسياب  2

  ميل (هر ساعت) جار  3

  ) معدني و آلي پودرهاي دانه بندي (تعيين شيكر و الك  4

  ساعت) فستميل (هر  5

  اتوكالو) (دار   لعاب هايكاشي رطوبتي و حرارتي انبساط برابر در مقاومت تعيين  6

 ساعت) براش (هر سوسپانسيون اير پوشش اعمال  7

  ASTM C283 )  (اسيد برابر در فلز لعاب شيميايي مقاومت تعيين  8

  گازي پيكنومتر با پودر دانسيته تعيين – پيكنومتر هليم  9

  ارشميدوس روش به تخلخل و آب ذبج دانسيته، گيري اندازه  10

  اولتراسوند (هر ساعت)  11

  ميكروسكوپ نوري  12



  خدمات آزمايشگاهي  

  )هاآزمايشگاه كوره –هاي معدني و لعاب گروه رنگدانه(
  

  ها تابعي از ساعت و دماي كاربردهزينه كوره

  )Cمحدوده دماي كوره ( رديف

1  1000-0  

2  1100-1000  

3  1200-1100  

4  1300-1200  

5  1400-1300  

6  1500-1400  

7  1550-1500  

  هزينه بوته تابعي از نوع و حجم آن

  (CC)نوع بوته در حجم  رديف

  50شاموتي حجم   1

  50مواليتي حجم   2

  50آلومينا حجم   3

  50سيليكون كاربايد حجم   4

  100شاموتي حجم   5

  100مواليتي حجم   6

  100آلومينا حجم   7

  100ربايد حجم سيليكون كا  8

  150شاموتي حجم   9

  150مواليتي حجم   10

  150آلومينا حجم   11

  150سيليكون كاربايد حجم   12

  200شاموتي حجم   13

  200مواليتي حجم   14

  200آلومينا حجم   15

  200سيليكون كاربايد حجم   16

  250شاموتي حجم   17

  250مواليتي حجم   18

  250آلومينا حجم   19

  250ن كاربايد حجم سيليكو  20

  300شاموتي حجم   21

  300مواليتي حجم   22

  300آلومينا حجم   23

  300سيليكون كاربايد حجم   24

  هزينه گاز خلوص باال تابعي از نوع گاز و شارژ هر كپسول

  نوع گاز رديف

  هيدروژن  1

  آرگون  2

  نيتروژن  3

  اكسيژن  4



  خدمات آزمايشگاهي 

   ) تصوير (گروه نمايش رنگ و پردازش

  

  آزمايشگاه: نمايش رنگ و پردازش تصوير    

 نوع و شكل نمونه  توضيحات واحد  نام دستگاه يا آناليز

 MiniScanاسپكتروفوتومتر 

Hunterlab (apertures 
32,25,12.5 mm , 
geometry 45/0) 

 نمونه

گزارش مقادير انعكاس طيفي و همچنين مشخصه 

ع مختلف ) براي انوا*CIE L*a*bهاي رنگي (

نمونه ههاي آزمايشگاهي و صنعتي شامل سطوح 

مسطح از انواع پارچه، پالستيك، مواد غذايي، 

  گرانول، پودر و ...(بجز سطوح متاليك و براق)

نمونه هاي مسطح با 

ابعاد بزرگتر از دايره 

 اينچ  0,5اي به قطر 

 Eye-Oneاسپكتروفوتومتر 

(aperture 4mm 
geometry 45/0) 

 نمونه

ش مقادير انعكاس طيفي و همچنين مشخصه گزار

) (براي نمونه هاي *CIE L*a*bهاي رنگي (

  يكنواخت از نظر رنگي و مسطح)

نمونه هاي يكنواخت 

و بدون بافتار با ابعاد 

 4mmبزرگتر از قطر 

  Eye-oneاسپكتروفوتومتر 

 profileبه همراه نرم افزار 

maker 

 دستگاه

ير اسكنر، كاليبراسيون دستگاههاي مختلف نظ

 ويديو پروژكتور، دوربين ديجيتال و نمايشگر
 

 كاليبراسيون چاپگر
تمام پرينتر هاي 

RGB , CMYK 
ميكروسكوپ ديجيتالي 

Dino Lite  با بزرگنمايي  

 X 200متغير تا  •

 X 500ثابت  •

عكس 

 (نمونه)
 عكس ميكروسكوپي ديجيتال

محدوديت خاصي 

 وجود ندارد.  

  فيلم

 (دقيقه)
 وسكوپي  ديجيتالفيلم ميكر

محدوديت خاصي 

 وجود ندارد.  

  دوربين تحقيقاتي

Scientific CCD 
Thorlabs 224 DCU 

- 
تهيه تصوير و فيلم در بازه هاي طول موج مرئي و 

NIR 

محدوديت خاصي 

 وجود ندارد.  

تصوير پردازي و پردازش 

  تصاوير
- 

تصوير پردازش حرفه اي و  تهيه تصوير با ابزار

پردازش خاص روي تصاوير نظير سنجش رنگ، 

  بافت و ...

محدوديت خاصي 

 وجود ندارد.  

  نمونه  TES 133فالكس متر 

براي انواع  Luminous fluxتعيين مقدار 

-3-2ها (با قطرهاي (  LEDالمپهاي كوچك و 

  ميليمتر) 8-10-24- 4-5

براي المپها و منابع 

ر نوري كوچك به قط

هاي 

  و 10و8و5و4و3و2

  24ميلي متر

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



  

  

  خدمات آزمايشگاهي 

  )گروه پژوهشي پوشش هاي سطح و خوردگي(

  
حداكثر   آزمون  رديف

مدت زمان 

  انجام

  مشخصات نمونه

  15*10عدد پليت  1  روز3  سختي كونيگ  1

  15*10عدد پليت  1  هفته pull off 2چسبندگي   2

  15*10عدد پليت  2  هفته cross cut 1چسبندگي   3

  5*5عدد پليت  2  هفته 1  ميكرو هاردنس  4

  15*10عدد پليت  1  هفته 1  سختي مدادي (خراش)  5

  15*10عدد پليت  3  هفته 1  مندرل استوانه اي و مخروطي  6

  15*10عدد پليت  1  هفته 1  ته سنجاقي  7

  15*10عدد پليت  1  هفته 1  ضخامت فيلم خشك  8

  محلول  cc 40  هفته 1  كدورت سنجي  9

  15*10عدد پليت  1  هفته 1  زبري سنجي  10

11  EIS   بسته به

زمان غوطه 

  وري نمونه

  3*7عدد پليت  1

  15*10عدد پليت  2  هفته 1  جامي شدن  12

  15*30عدد پليت  3  هفته 1  پوست پرتقالي  13

  10*10عدد پليت  3  هفته 1  مقاومت سايشي  14

  15*10عدد پليت  1  هفته 1  براقيت  15

  15*10عدد پليت  3  هفته 1  ضربه  16

  45*10عدد پليت  3  هفته 1  دور)2000ثبات شستشويي (تا   17

  15*10عدد پليت  3  هفته 1  مقاومت در برابر سنگريزه  18

  2*12عدد فيلم ازاد  5  هفته 1  كشش  19

  7*10عدد پليت  2  هفته SCRATCH 1خراش   20

  كشش سطحي محلول  21

  كشش سطحي پودر

  زاويه تماس

  

  محلول cc 40  هفته 1

  گرم 1

  1*2عدد پليت  1

بسته به   پالريزاسيون  22

زمان غوطه 

  وري نمونه

  3*7عدد پليت  1

    هفته EIS 1آماده سازي نمونه   23

 گرم رنگ مايع ٣٠٠  هفته 1  تعيين مقاومت حرارتي  24

 گرم ٢٠  هفته 1  تعيين ميزان جذب روغن  25

 رمگ ٢٠  هفته 1  تعيين درصد جامد وزني  26



حداكثر   آزمون  رديف

مدت زمان 

  انجام

  مشخصات نمونه

 گرم ٥٠  هفته 1  ضخامت فيلم تر  27

 گرم ٢٠٠  هفته 1  دانسيته  28

 گرم ٥٠٠  هفته cup 1ويسكوزيته با   29

 گرم ٥٠٠  هفته 1  گريندومتر  30

 گرم ٢٠٠  هفته 1  پشت پوشي  31

بسته به   مقاومت در برابر تغييرات دما  32

  استاندارد

 گرم ٢٠٠

بسته به   كابين رطوبت هر ساعت  33

  استاندارد

  15*10عدد پليت  3

   روز3  گراف كوره  34

بسته به   مه نمكي هر ساعت  35

  استاندارد

  15*10عدد پليت  3

 گرم ٥٠٠  روز3  پاشش يك جزئي  36

 گرم ٥٠٠  روز3  پاشش دو جزئي  37

 گرم ٥٠٠  روز3  اعمال رنگ يك جزئي با فيلم كش  38

 گرم ٥٠٠  روز3  اعمال رنگ دو جزئي با فيلم كش  39

بسته به   برابر نور هر ساعت مقاومت در  40

  استاندارد

  15*10عدد پليت  3

   روز3  ساخت پوشرنگ  41

 گرم ٢٠٠  روز3  وضع ظاهري رنگ در قوطي  42

 گرم ٢٠٠  روز3  قابليت اعمال باقلمو  43

 گرم ٢٠٠  روز3  قابليت اعمال با رنگ پاش  44

 گرم ٢٠٠  روز3  پوشش مجدد  45

   روز3  بسته بندي و نشانه گذاري  46

 گرم ٢٠٠    پايداري انجماد  47

 گرم ٢٠٠  روز3  قابليت رقيق كردن  48

 گرم ١٠٠٠  روز3  ويسكوزيته كربس  49

 گرم ٢٠٠  روز3  زمان خشك شدن ترافيكي  70

 گرم ٢٠٠  روز3  مقاومت الكتريكي پوشش  71

     آسياب سه غلطكي  72

     ميكسر پايلوت  73

     پرل ميل  74

 محاسبه ميزان روي در فيلم پوشش  75

  خشك و تر

   هفته 1

بسته به   آزمون چرخه اي خوردگي  76

  استاندارد

 

    UVپخت   77

  



  خدمات آزمايشگاهي

                                                        )سنجش و كنترل رنگگروه.(

 فيزيك رنگ آزمايشگاه:

 

  واحد  دستگاه يا آناليزنام   رديف

  

حداكثر مدت 

  زمان انجام

سين نام تكني

  اول

  توضيحات

هاي پشت پوش و گيري انعكاس و انتقال طيفي نمونهاندازه  1

شفاف نظير سطوح، پارچه، الياف، مايعات و پودرهاي رنگي در 

  روز 3  جامد پشت پوشنمونه   نانومتر 360-750محدوده طول موج 
خانم مهندس 

  نجمه خليلي

حداقل قطر نمونه 

  ميليمتر 4

2  
، XYZ( نهرنگي نمو مختصاتمحاسبه 

*** baL ،

ohcL **
 (  

مايعات يا پودر و نمونه 

  رنگي
    

  گرم پودر 2حداقل 

گيري اختالف رنگ با استفاده از معادالت اختالف رنگ اندازه  3

CIE،2000∆Ε
, 1994∆Ε

, 1976∆Ε
, cmc∆Ε

) (  

  

4  
  روز Transmission Haze(    3(انتقالي تعيين ميزان كدري

خانم مهندس 

  نجمه خليلي
 

5  

  هاها ( زردي، سفيدي و...) براي انواع نمونهمحاسبه انديس

  جامد پشت پوشنمونه 

  روز 3
خانم مهندس  .

 نجمه خليلي
پودرها و مايعات نمونه   

  يرنگ
6  

  روز 3  نمونه  )Contrast Ratio(گيري ميزان پشت پوشياندازه
خانم مهندس 

  نجمه خليلي
 

و  75 ،45 ،20گيـري انعكـاس طيفـي تحـت چهـار زاويـه       اندازه  7

درجه جهت ارزيابي تغييـرات رنـگ درك شـده در زاوايـاي     110

  هايي نظير سطوح متاليك و .... مشاهده مختلف براي نمونه

  روز 3  نمونه
خانم مهندس 

  نجمه خليلي

حداقل قطر نمونه 

 ميليمتر20

  منابع نوري   (SPD)گيري توزيع انرژي طيفي نسبياندازه  8

 روز 3  نمونه
خانم مهندس 

  نجمه خليلي
 

  گيري ميزان روشنايي منابع نورياندازه  9

  منابع نوريCCT) گيري دماي رنگ همبسته (اندازه  10

  (XYZ, LUV)هاي رنگي كحاسبه مقادير محرم  11

) Color Rendering Indexمحاسبه ضـريب تفسـير رنـگ (     12

  منابع نوري

هـا تحـت منـابع نـوري     ارزيابي بصري رنگ و اختالف رنگ نمونه  13

  همان روز  نمونه  D65،UV ،TL84،Aاستاندارد 
خانم مهندس 

  نجمه خليلي
 

  نمونه  درجه   60و  20) در دو زاويه gloss value(سنجي براقيت   14

  روز1

  

خانم مهندس 

 نجمه خليلي

 

 
 haze or log(يـا شـيري شـدن انعكاسـي     گيري كدري اندازه  15

haze value نمونه  هاي براقبراي نمونهدرجه  60و  20) در دو زاويه  

 60و  20) در دو زاويـه  DOI value( وضوح تصويرگيري اندازه  16

  هاي براقبراي نمونه درجه 
  ونهنم



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   گردد.توجه: هزينه تحليل نتايج بصورت جداگانه احتساب مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حداكثر   واحد  دستگاه يا آناليزنام   رديف

مدت زمان 

  انجام

نام تكنيسين 

  اول

  توضيحات

گيــري شــده و  ارزيــابي صــحت مقــادير انعكاســي انــدازه      17

بـا   d/8°كاليبراسيون دستگاههاي اسپكتروفتومتر بـا هندسـه   

  سراميك رنگي استاندارد   14استفاده از 

  يك هفته  نمونه
خانم مهندس 

   ليلينجمه خ

به روش مانسل براي هر  تشخيص عيوب بينايي رنگي اشخاص  18

  نفر

 نمونه
  همان روز

خانم مهندس 

 نجمه خليلي
  

 190-1100گيري انتقال طيفي در محدوده طـول مـوج   اندازه  19

هـاي جامـد و مـايع و امكـان     نانومتر براي انواع مختلف نمونـه 

  ميكرو ليتر7/0گيري براي حداقل حجم نمونه مايع از اندازه

 نمونه
 روز 3

خانم مهندس 

   نجمه خليلي

-1100گيري انعكاس طيفي در در محدوده طول موج اندازه  20

پوش هاي جامد پشتنانومتر براي انواع مختلف نمونه 190

و  mm 13نظير سطوح، پارچه، الياف (حداقل قطر نمونه 

  ) و پودرهاي رنگيmm20با ضخامت حداقل  mm50حداكثر

 نمونه

 روز 3

خانم مهندس 

   نجمه خليلي

21  
 7اي تحـت زاويـه تـابش و بازتـابش     گيري انعكاس آيينهاندازه

هاي جامد بـا سـطحي كـامال    براي نمونه v/wدرجه با هندسه 

تخت، يكنواخت و بـراق و داراي ضـخامت ثابـت (ابعـاد نمونـه      

mm40×40  ياmm 70×70(  

 نمونه

 روز 3

خانم مهندس 

 نجمه خليلي
  

گيـري انعكـاس طيفـي در زوايـاي بازتـابش متفـاوت در       هانداز  22

درجه  1درجه و قابليت تغيير زوايه با فواصل  11-60محدوده 

ــه ــراي نمون ــه  ب ــاد نمون ــداقل ابع ــت (ح ــد و تخ ــاي جام  ه

mm10×mm 12(  

 نمونه

 روز 3

خانم مهندس 

   نجمه خليلي

23  

  )tinting strengthاندازه گيري قدرت رنگي(

  نمونه

  يك هفته

مهندس  خانم

 نجمه خليلي

ارائه نمونه 

مرجع ضروري 

  است



  (گروه علوم چاپ و تجهيزات فناوري)

  
  مالحظات  نام آزمون - نام دستگاه

 �ساعت    �نمونه   انواع مركب و جوهرهاي چاپ فرموالسيون

 �ساعت    �نمونه   كيفيت انواع مركب و جوهرهاي چاپ كنترل

 �ساعت    �نمونه   ساخت مركب چاپ افست

 �ساعت    �نمونه   ساخت مركب چاپ افست خشك

 �ساعت    �نمونه   پايهساخت مركب چاپ فلكسو آب

 �ساعت    �نمونه   ساخت مركب چاپ فلكسو پايه حاللي

 �ساعت    �نمونه   ساخت مركب چاپ هليوگراوور

 �ساعت    �نمونه   ساخت مركب چاپ سيلك اسكرين

 �ساعت    �نمونه   ساخت جوهرهاي چاپ جوهرافشان

 �ساعت    �نمونه   ساخت تونر الكتروفتوگرافي

 �ساعت    �نمونه   ساخت مركب چاپ منسوجات

 �ساعت    �نمونه   ساخت خمير چاپ منسوجات

 �ساعت    �نمونه   آزمايشگاهياعمال نمونه توسط دستگاه چاپ فلكسو 

 �ساعت    �نمونه   اعمال نمونه توسط دستگاه چاپ گراور آزمايشگاهي

 �ساعت    �نمونه   اعمال نمونه توسط دستگاه چاپ افست آزمايشگاهي

 �ساعت    �نمونه   اعمال نمونه توسط روش چاپ سيلك اسكرين

 �اعت س   �نمونه   عكاسي و ظهور شابلون چاپ سيلك اسكرين

 �ساعت    �نمونه   اعمال نمونه توسط چاپگر جوهر افشان

 �ساعت    �نمونه   اعمال نمونه توسط چاپگر ليزري

 �ساعت    �نمونه   اولتراسونيك پروبي

  �ساعت    �ونه   اولتراسونيك حمامي

  استنتر آزمايشگاهي

  اعمال هواي داغ و بخار اشباع، براي تثبيت چاپ پارچه
 �عت سا   �نمونه 

  �ساعت    �نمونه   اعمال فيلم توسط فيلم كش

  �ساعت    �نمونه   ميكرون) 40، 25، 15، 8، 4اي (كش ميلهفيلم

pH ساعت    �نمونه  متر� 

 �ساعت    �نمونه   )XYZ( گانه رنگي نمونههاي سهمحاسبه مقادير محركاسپكترودنسيتومتر (

 گانه رنگي نمونههاي سهحاسبه مقادير محركماسپكترودنسيتومتر (

)
*** baL(  

 �ساعت    �نمونه 

 گانه رنگي نمونههاي سهمحاسبه مقادير محركاسپكترودنسيتومتر (

)
ohcL **

(  
 �ساعت    �نمونه 

 �ساعت    �نمونه   )Dot Gainاسپكترودنسيتومتر (

 �ساعت    �نمونه  Zhan Cupبا  گيري ويسكوزيتهاندازه

 �ساعت    �ونه نم Ford Cupگيري ويسكوزيته با اندازه

 �ساعت    �نمونه   هموژنايزر

  �ساعت    �نمونه  Scotchچسبندگي با چسب 

  �ساعت    �نمونه   تعيين درصد جامد

 �ساعت    �نمونه   دانسيته مركب



  

  

  

  

  �ساعت    � نمونه  اندازه گيري دانه بندي با گريندومتر

 �ساعت    �نمونه   گيري ثبات نورياندازه

 �ساعت    �نمونه   گيري ثبات شستشويياندازه

 �ساعت    �نمونه   گيري ثبات در برابر آباندازه

    اندازه گيري ثبات مالشي

 �ساعت    �نمونه   گيري ثبات در برابر روغناندازه

 �ساعت    �نمونه   گيري ثبات در برابر اسيدآندازه

 �ساعت    �نمونه   گيري ثبات در برابر قليااندازه

 �ساعت    �نمونه   گيري جذب روغناندازه

 �ساعت    �نمونه   اندازه كيري برداشت آب توسط مركب چاپ(افست)

 �ساعت    �نمونه   هدايت سنج

 �ساعت    �نمونه   اليه نشاني چرخشي

 �ت ساع   �نمونه   تعيين خلوص مواد رنگزا

 �ساعت    �نمونه   آون

 �ساعت    �نمونه  mini ferاسياب نمونه توسط دستگاه 

 �ساعت    �نمونه   اسياب توسط دستگاه جارميل

 �ساعت    �نمونه   تثبيت چاپ توسط پرس حرارتي(پارچه و تونر)

كنترل كيفيت و آزمون هاي استاندارد مربوط به جوهرهاي جوهر افشان 

  نها و تونرهاي چاپو كارتريج هاي ا

 �ساعت    �نمونه 


