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 سـامـانـه هـای

Laboratory

نـویــن افــرا 
آزمـایشــــگـاه

آزمایشگاه ســـامانه های نوین افرا، در ســـال ۱۳۹۲ بـــا هدف ایجاد یک 
آزمایشگاه مرجع، مجهز به دستگاه های پیشرفته، جهت انجام انواع آزمون های 
مقـــره و کات اوت و دیگر محصوالت پلیمری و عایق های الکتریکی بر اســـاس 

استانداردهای بین المللی روز پایه گذاری شده است.



آزمایشـــگاه خـــواص
فیزیکی و شیمیایی

خـــواص  آزمایشـــگاه 
مکانیکی

آزمایشـــــگاه
(HV)فشار قوی 

آزمایشــــــگاه
شرایط محیطی

بزرگترین تولیدکننده انواع مقره های سـیلیکونی، انواع اسپیسـرهای خطوط، مقره های جمپر و فیوز 
کات اوت بـرای خطـوط توزیع و انتقال در خاورمیانه می باشـد؛ که سـایت اصلـی آن در منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز واقع شده است. آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت این شرکت در سال ۱۳۹۲ افتتاح شد. 
این آزمایشگاه با هدف تسهیل دسترسی به توان مشاوره ای افراد متخصص و خدمات آزمایشگاهی 
پیشـرفته منطبق با اسـتانداردهای بین المللی و ملی پایه گذاری شده است. آزمایشگاه سامانه های 
نوین افرا متشکل از چهار آزمایشگاه می باشد که عالوه بر کنترل کیفیت محصوالت تولید شده در این 
مجموعه شامل انواع مقره و کات اوت سیلیکونی، کاور و کامپاند سیلیکون، رزین و راد (میله) کامپوزیتی و کف پوش های عایق 

الکتریکی؛ قابلیت خدمات دهی به دیگر مشتریان خارجی مطابق با استانداردهای بین المللی روز را دارا می باشد.

کت  شــــــــر
بنیان  دانش 
های  سامانه 
افـرا نویــــن 

۱



محفظه آزمون مه نمکی در حالتی که 
نمونـه تحـت اعمـال ولتـاژ اسـت، با 
شـبیه سـازی شـرایط آب و هوایـی 
صاعقـه همـراه بـا وجود مـه نمک با 
غلظت مشـخص، در مدت زمان ۱۰۰۰
سـاعت، تغييـرات عایقی مقـره را در 
بررسـی          فرسایشـی  عوامـل  مقابـل 

می کند.

مه  آزمون 
۱۰۰۰  نمکی 

ساعته

دسـتگاه ترکینـگ و سـایش صفحـه 
شـیبدار، صفحـه پلیمری و یـا چترک 
مقـره هـا را در معرض محلـول آلوده 
کننده ای با دبی مشـخص و عبور برق 
فشـار قـوی در ولتاژ تعيين شـده قرار 
مـی دهـد. در ایـن آزمـون مقاومـت 
نمونه در برابر شـعله ور شـدن و عمق 

خوردگی، بررسی می شود.

 آزمـــــــون
کینـــــگ  تر
ســـایـش  و 
صفحه شیبدار

دسـتگاه محفظـه آزمون خورشـیدی 
مجهـز به المـپ UV، قادر به بررسـی 
رفتـار پلیمـر و چترک مقره در شـرایط 
وجـود  و  خورشـیدی  اشـعه  تابـش 
رطوبت و همچنین شبیه سازی حالت 
تغييـرات  باشـد.  مـی  بـاران  بـارش 
ظاهری و زبری نمونه ها پس از پایان 

آزمون بررسی می گردد.

و آب   آزمون 
یـــی ا  هو
شده  تسریع 

UV

 آزمایشـــگاه
 شـــــــــرایط
محیطـــــــی

۲

با توجه به کاربرد عمده محصوالت سـیلیکونی در فضای باز و اثر مخرب شـرایط آب و هوایی بر روی 
آن هـا، نیاز به شـبیه سـازی شـرایط محیطی تسـریع شـده در آزمایشـگاه بـه منظور بررسـی رفتار 
محصوالت در شرایط پیرشدگی ایجاد شده است. امروزه برخی از این شبیه سازی ها با کمک گرفتن 
از اصـل انطبـاق دمـا و زمـان در پلیمرها تحقق یافته اسـت. با قرار دادن پلیمرهـا در معرض جریان 
مداوم عوامل فرسایشی مانند نمک، می توان میزان مقاومت آن ها را در برابر شرایط جوی مختلف 

و در حالتی که همزمان تحت شرایط اعمال برق نیز می باشد، تخمین زد.



آزمون های مقاومت عایقی که با استفاده از دستگاه 
مگر و دستگاه سنجش مقاومت سطحی و حجمی 
انجـام می گیرد، جهت بررسـی صحت یک جسـم 
عایق و اندازه گیری میزان مقاومت عایقی آن کاربرد 
دارد. عایق مطلوب، جریانی را از خود عبور نمی دهد. 
بنابراین وجود عیب در جسم عایق با اعمال ولتاژ باال 
بیـن دو سـطح از آن جسـم و در نتیجـه افزایـش 
اختالف پتانسـیل، بصورت یک مسیر جریان ایجاد 
شـده، شناسـایی می شـود. در ایـن آزمـون مقدار 
مقاومت اندازه گیری شـده، تعيين کننده سـالمت 

عایق است.

بـه منظور بررسـی یکنواختی سـاخت و پیوسـتگی 
مولکولی در مواد عایق کامپوزیتی مانند الستیک ها، 
مـی تـوان از آزمـون تعييـن ظرفیـت سـنجش 
الکتریکـی و tan δ کـمــک گرفـت. کـم بـودن               
مقدار tan δ نشـان دهنده یکنواختی محصول و 
پایین بودن ظرفیت الکتریکی، نشان دهنده رفتار 

عایقی بهتر نمونه می باشد.

۳

این آزمایشـگاه با هدف تایید رفتار عایقی محصوالت و تطابق مشـخصات الکتریکی تعریف شده با 
اسـتانداردهای مربوطه، احداث شـده اسـت. ارزیابی عملکرد محصوالت در شبکه قدرت امری الزم و 
ضروری اما به دالیل ایمنی و هزینه، غیر قابل انجام است. آزمایشگاه سامانه های نوین افرا، قادر به 

بررسی رفتار محصوالت عایقی در فشار ضعیف و فشار متوسط می باشد.

 آزمایشـــگاه
قوی فشـــار 

(HV) 



عالوه بر موارد ذکر شده، آزمون دیگری که در این 
آزمایشگاه انجام می شود، آزمون نفوذ آب است 
کـه می توانـد تعيين کننده وجـود یا عدم وجود 
تـرک در راد مقـره و کات اوت و همچنیـن عـدم 
چسـبندگی مقطعـی سـیلیکون بـه راد باشـد. 
همچنیـن میـزان ولتـاژ پایداری و شکسـت دی 
الکتریـک نمونه ها در محفظـه روغن نیز در این 

آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

 آزمایشـــگاه
قوی فشـــار 

(HV) 

۴

وجود آلودگی، رطوبت و گرد و غبار سـبب افزایش رسـانایی در سـطح عایق ها می شود. از این رو با 
توجـه بـه ولتاژ باالی مورد اسـتفاده در خطوط هوایی، عایق ها و مقره هـا تحت آزمون هایی جهت 
بررسـی اسـتقامت الکتریکی و تعيين آستانه شکسـت الکتریکی قرار می گیرند. آزمون ولتاژ فرکانس 
قدرت در دو حالت AC و DC (در شـرایط مرطوب و خشـک)، آزمون ضربه صاعقه در شـرایط خشک 
و دستگاه سنجش مقاومت در برابر قوس خشک با ولتاژ زیاد و جریان کم از جمله آزمون هایی است 

که در این مجموعه قابل انجام است.



واکنش مواد در برابر اعمال نیرو یا تنش را رفتار مکانیکی یا خواص مکانیکی مواد می گویند. منشاء 
اعمال نیرو یا تنش ممکن است مکانیکی یا حرارتی و همچنین نحوه اعمال آن ها نیز می تواند حالت 
اسـتاتیکی، دینامیکی و یا نوسـانی داشـته باشـد. عالوه بر این، جهت اعمال نیرو نیز ممکن است در 
حالت های مختلفی چون کششـی، فشـاری، پیچشـی، خمشـی و یـا ترکیبی از آن ها صـورت گیرد. 
آزمایشـگاه سـامانه های نوین افرا مجهز به تجهیزاتی اسـت که می تواند به بررسـی رفتار و خواص 
مکانیکی مواد بپردازد. از آنجاییکه شـرایط محیطی تأثیر قابل توجهی بر روی رفتار مواد و در نتیجه 

 آزمایشـــگاه
ص ا  خــــــــو
نیکـــــی مکـا

میزان مقاومت مکانیکی آنها دارد، این آزمایشـگاه 
بـا بهـره گیـری از تجهیـزات پیشـرفته و مرتبـط و 
براسـاس اسـتانداردهای مربوطه قادر است آزمون 
هایی را جهت بررسـی خـواص مکانیکی مورد نظر، 
در شـرایط محیطی مختلف و پیرسازی شده انجام 

دهد.

۵



آزمون کشش مقره

دسـتگاه تسـت کشـش مقره با ظرفیت  KN ۲۰۰ جهت انجام انواع آزمون کشش مقره برای حصول 
اطمینـان از اتصـال مناسـب یراق آالت به مقره مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. همچنین این دسـتگاه 

قابلیت انجام آزمون ارزیابی بار مکانیکی مشخص شده را نیز دارا می باشد.

آزمون خمش مقره

جهـت بررسـی مقاومـت مکانیکـی راد و فیتینـگ 
انتهایی و همچنین اطمینان از اتصال مناسـب راد و 
یراق آالت در مقره های سوزنی و پست، آزمون های 
مرتبـط بـا تعييـن مقاومت خمشـی شـامل آزمون 
ارزیابی بار مکانیکی مشـخص شـده، آزمون ارزیابی 
حداکثر بار خمشی طراحی شده و آزمون بار خمشی 
تخریبی در این آزمایشـگاه و با اسـتفاده از دسـتگاه 

تست خمش صورت می گیرد.

 آزمایشـــگاه
ص ا  خــــــــو
نیکـــــی مکـا

۶



آزمون کشش یونیورسال

از دستگاه تست کشش  با اســـتفاده  این آزمایشگاه 
یونیورسال با ظرفیت KN ۵ و فک های قابل تعویض 
متناســـب با نوع نمونه و آزمون، به بررســـی خواص 
مکانیکی نظیر استحکام کششی، مقاومت به پارگی و 
درصد ازدیاد طول مواد الســـتیکی، پالستیک و الیاف 
بررسی خواص مکانیکی کف پوش  پردازد.  شیشه می 
های الســـتیکی نظیر مقاومت به لغزش و مقامت به 
سوراخ شـــدن نیز در این آزمایشـــگاه و با استناد به 

استاندارد مربوطه قابل انجام است.

 آزمایشـــگاه
ص ا  خــــــــو
نیکـــــی مکـا

۷

آزمون کشش ۹۶ ساعته

 دستگاه تست کشش با ظرفیت KN ۲۰۰ جهت انجام آزمون های کشش ۹۶ ساعته بر روی مقره و
استاندارد توسط  تست  نوع  براساس  شـده  مشخص  بــارهای  تحـت   ،FRP مانند  هسته   مواد 
 مربوطه، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این دستگاه قابلیت این را دارد که در شرایط محیط

خورنده، مقاومت اجزای مقره، ماده ی هسته و یراق آالت را مورد بررسی قرار دهد.



 آزمایشـــگاه
ص ا  خــــــــو
نیکـــــی مکـا

آزمون پیچش

از آنجایـی کـه مقـره هـای کامپوزیتی سـوزنی و 
پسـت در زمـان قرارگیـری در سـرویس بصـورت 
یکسـر درگیـر می باشـند؛ احتمـال اعمـال نیروی 
پیچشـی بر روی آنها بسیار باال است و بایستی با 
انجـام آزمـون، میزان تحمـل آنهـا در برابر نیروی 
پیچشـی بررسـی گردد. این آزمون با اسـتفاده از 
دسـتگاه پیچـش، در ایـن آزمایشـگاه انجام می 
گیرد و بدین ترتیب استحکام پیچشی مقره و بار 

پیچشی مشخص شده آن، تعيين می گردد.

۸

آزمون سختی

تعيين سـختی مواد السـتیکی با اسـتفاده از سختی سنج Shore A و مواد ترموست تقویت شده با 
الیاف یا ترموپالسـت های سـخت، با اسـتفاده از دسـتگاه سختی سـنج بارکول قابل انجام است. در 
ارتباط با ارزیابی و کنترل کیفیت مقره ها، انجام آزمون سـختی بر روی سـیلیکون و چترک مقره می 
توانـد مشـخص کننـده میزان عمـر مفید مواد روکـش و مقاومـت آن در برابر ترک خوردگی باشـد. 
همچنین سـختی بارکول نشـان دهنده ی میزان استحکام مکانیکی راد و اطمینان از پیوند صحیح و 

کامل رزین و الیاف شیشه می باشد.



بررسی دقیق خواص فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه پیش از ورود به چرخه تولید، جهت دهی و کنترل فرایند 

حین تولید و همچنین کنترل کیفیت کلیه محصوالت خروجی از کارخانه، از وظایف این آزمایشگاه است. در 

ادامه به گزیده ای از این آزمون ها اشاره می شود.

میزان گیری  اندازه  تیتراســـیون همچون  انواع   انجام 
 اکســـیژن فعال در پروکساید، اندازه گیری عدد اسیدی،
تعيين عدد اپوکسی رزین مطابق با استاندارد و دقت باال

 آزمون های قابل انجام بر روی انواع رزین مانند تعيين
رزین، واکنش اگزوترم   زمان ژل شـــدن، تعيين پیک 

۸۰°C ۲۵ و°C پذیری در دماهای  

 آزمون های قابل انجام بر روی منومر اســـتایرن مانند
 تعيين مقدار TBC و بررسی وجود زنجیره های پلیمری

احتمالی ایجاد شده در منومر استایرن

 آزمایشـــگاه
ص ا  خــــــــو
 فیـــــزيکی و
شــــیـمیایی

۹



 آزمایشـــگاه
ص ا  خــــــــو
 فیـــــزيکی و
شــــیـمیایی

۱۰

تعيين pH با استفاده از دستگاه pH متر دیجیتال 

تعيين ویسکوزیته با استفاده از دستگاه ویسکومتر بروکفیلد

اندازه گیری شوری، مقاومت ویژه، هدایت الکتریکی و TDS (Total Dissolved Solid) محلول 

آزمون های تعيين درصد جامد، درصد رطوبت، درصد جذب آب و درصد جذب روغن در رزین و پودرها

الک و سیستم ویبره آزمایشگاهی با قابلیت مش بندی مختلف

آزمون های غیر مخرب (NDT) آکوستیک امیژن و عیب یابی فراصوت جهت بررسی عیوب در قطعات 

آزمون اندازه گیری ضخامت گالوانیزه و عایق های چندالیه، عیب یابی با استفاده از امواج اولتراسونیک، سنجش زبری سطح

تعيين دانسیته جامدات و مایعات با روش ارشمیدس و با استفاده از کیت تعيين دانسیته با رزولوشن ۰٫۰۰۰۰۰۱ و تعيين چگالی خطی الیاف

آزمون های قابل انجام بر روی انواع GRP مانند بررسـی وجود تخلخل یا ترک سـطح و مرکز با اسـتفاده از آزمون نفوذ رنگ، کنترل ابعادی، 

انحراف از راستی با استفاده از فیلر و همچنین بررسی دقیق تختی، گردی، توازی و تعامد قطعه با استفاده از ساعت اندازه گیری

بررسی میزان آب دوستی، آبگریزی و خواص خود تمیز شوندگی سطح با استفاده از سیستم اندازه گیری زاویه تماس



 آون فن دار و دسیکاتور برای گرم کردن و خشک کردن نمونه ها

 دستگاه برش مجهز به تیغه برش الماسه تحت آب جاری

ترازوی دیجیتال حساس با رزولوشن ۰٫۰۰۰۱ گرم

هیتر استیرر و انواع ظروف آزمایشگاهی کالیبره مورد نیاز

قالب گیری نمونه های سیلیکونی و رزینی

دستگاه های بنبوری، پخت و غلطک آزمایشگاهی

سازی  آمـاده 
نـــه نـمــــــو
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مجموعه آزمایشگاه سامانه های نوین 
دسـتگاه هـای  از  اسـتفاده  بـا  افـرا 
پیشـرفته قـادر بـه انجام آزمـون های 
متنوع و همچنین آماده سـازی نمونه 

ها مطابق با نیاز هر آزمون می باشد.

آزمون کشش یونیورسال

از دستگاه تست کشش  با اســـتفاده  این آزمایشگاه 
یونیورسال با ظرفیت KN ۵ و فک های قابل تعویض 
متناســـب با نوع نمونه و آزمون، به بررســـی خواص 
مکانیکی نظیر استحکام کششی، مقاومت به پارگی و 
درصد ازدیاد طول مواد الســـتیکی، پالستیک و الیاف 
بررسی خواص مکانیکی کف پوش  پردازد.  شیشه می 
های الســـتیکی نظیر مقاومت به لغزش و مقامت به 
سوراخ شـــدن نیز در این آزمایشـــگاه و با استناد به 

استاندارد مربوطه قابل انجام است.



های  آزمــون 
بـی يــــــا ز ر  ا
و مقـــــــــره 
کــــــات اوت

آزمون های قابل انجام در بازه های زمانی متفاوت و مراحل مختلف تولید به چهار دسته آزمون های 
طراحی، نوعی، نمونه ای و روتین تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشد:

آزمـون های طراحی: آزمون های طراحی به منظور بررسـی تناسـب طراحی، مواد مورد اسـتفاده و 
روش تولید انجام می گیرد. آزمون های سـختی، آب و هوایی تسـریع شـده، ۱۰۰۰ سـاعته مه نمکی، 
اشـتعال پذیری، نفوذ رنگ، نفوذ آب، بار زمان هسـته مونتاژ شده (مقره کششی) و بار هسته مونتاژ 
شـده مخصوص (مقره سـوزنی) که در این دسـته جای می گیرند در آزمایشگاه سامانه های نوین افرا 

قابل انجام است.

آزمون های نوعی: این آزمون ها به منظور تعيين ویژگی های اصلی مقره های پلیمری که کالس طراحی آنها تأیید شده است 
انجام می شود و عمدتًا به شکل و سایز مقره بستگی دارد. آزمون های ضربه صاعقه در شرایط خشک، ولتاژ فرکانس قدرت در 
شرایط مرطوب و ارزیابی بار خمشی تخریبی (مقره سوزنی)که مربوط به این دسته بندی هستند، در این آزمایشگاه انجام می 

شود.

آزمون های نمونه ای: آزمون های نمونه ای یا تصادفی به منظور ارزیابی آن دسته از ویژگی های پلیمری که به کیفیت ساخت 
و همچنین کیفیت مواد مورد استفاده بستگی دارد، انجام می شوند. این آزمایشگاه قادر به انجام آزمون های ارزیابی ابعادی، 
گالوانیزه، ارزیابی بار مکانیکی مشـخص شـده (مقره کششـی) و ارزیابی بار خمشی تعيين شده (مقره سوزنی) که در این دسته 

بندی جای می گیرند، می باشد.

آزمون های روتین: آزمون های روتین یا جاری آزمون هایی می باشند که به منظور حذف مقره های پلیمری دارای نقص تولید، 
به کار می روند و بر روی کلیه مقره های تولیدی انجام می شوند. این آزمون ها شامل ارزیابی چشمی و آزمون مکانیکی کششی 

جاری می باشد.
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آزمون مه نمکی ۱۰۰۰ ساعته

آزمون کشش روتین مقره

آزمون خمش مقره

آزمون پیچش مقره

آزمون حداکثر بار خمشی طراحی شده

آزمون جوشش (پیش تنش حرارتی)

آزمون ولتاژ ضربه صاعقه در شرایط خشک

آزمون سختی بارکول

آزمون نفوذ رنگ

آزمون نفوذ آب

آزمون آبگریزی و بررسی زاویه تماس

آزمون سختی سیلیکون (شور آ)

آزمون مقاومت در برابر تخلیه های قوسی با ولتاژ زیاد و جریان کم

آزمون تعيين ضخامت پوشش یراق آالت

آزمون کشش ۹۶ ساعته مقره

آزمون بار زمان هسته مونتاژ شده

آزمون ارزیابی بار مکانیکی مشخص شده

آزمون بار خمشی تخریبی

آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در شرایط خشک

آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در شرایط مرطوب

آزمون های مکانیکی کشش، خمش

آزمون اندازه گیری ابعادی و انحراف از راستی

آزمون مقاومت عایقی تر

آزمون اشتعال پذیری عمودی و افقی

آزمون ترکینگ و سایش صفحه شیبدار

UVآزمون فرسایش آب و هوایی تسریع شده 

آزمون های مقره و کات اوت و اجزای سازنده

مقــره

 مشتـرک مقره

و کـــات اوت

 هســــته
 کامپوزیتی

شش پــــو
سیلیکــونی

یراق آالت

های  آزمــون 
بـی يــــــا ز ر  ا
و مقـــــــــره 
کــــــات اوت

ارزیابـی کیفی انـــواع مقــره  و کات 
اوت، نیازمند آزمــــون هــای مختلف 
الکتریکـی و مکانیکی می باشـد که در 
اسـتانداردهای بیـن المللی و سـازمان 
توانیـر ارائـه شـده اسـت. آزمایشـگاه 
سـامانه های نوین افرا ایـن توانایی را 
دارا می باشد که بسیاری از این آزمون 

ها را انجام دهد .
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ویسکوزیته

درصد جامد

زمان ژل شدن

۸۰°C واکنش پذیری در   

پیک اگزوترم

A به B تعيين نسبت عدد 

استحکام کششی

درصد ازدیاد طول

(Shrinkage)جمع شدگی خطی و کلی  

جذب آب

سختی سنجی بارکول

آزمون های رزین

شیمیایی

مکانیکی

های  آزمــون 
 رزيــــــــــــن

امـروزه به رزین ها به عنوان بسـتری خـاص  برای کامپوزیت 
های تقویت شـده با الیاف شیشـه توجه ویژه ای می شـود. 
ایـن مواد به علت خواص مکانیکی و حرارتی مطلوب، کاربرد 
گسـترده ای پیـدا کرده انـد. اما ارزیابی کیفـی رزین همچون 
بررسی سینتیک پخت، خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی 
به علت نقش حیاتی آن ها در فرآیند تولید کامپوزیت، بسیار 
حائز اهمیت است. از این رو، آزمون های ذکر شده در جدول، 
آزمون هایی هسـتند که در این آزمایشـگاه جهت بررسـی و 

کنترل کیفیت رزین انجام می شود.
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مقاومت مکانیکی در برابر سوراخ شدن

مقاومت به لغزش

(proof) دی الکتریک  

(Withstand) دی الکتریک 

خاموش کنندگی شعله

تاشدگی در دمای پایین

مقاومت به اسید

مقاومت به روغن

بررسی تاثیر پیرشدگی بر مقاومت مکانیکی آن  

آزمون های کف پوش

مکانیکی

الکتریکی

حرارتی

تعيين اثر
مایعات

پیرسازی

های  آزمــون 
کـــف پــوش
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با توجه به گسترش روزافزون مکان های صنعتی، نیاز فزاینده 
به جلوگیری از بروز حوادث نظیر آتش سـوزی و برق گرفتگی 
در حال شـکل گیری اسـت. کف پوش های صنعتی با قابلیت 
خودخاموش شوندگی و غیرهادی گزینه ی مطلوبی برای این 
نوع محیط ها می باشند. این آزمایشگاه قادر به انجام آزمون 
های مکانیکی، حرارتی و الکتریکی و ارزیابی کیفی کف پوش 

های صنعتی می باشد.



های  آزمــون 
و  کــــــــــاور 
 کـــــامپــانـد
ن سـیلیکـــو

 استحکام کششی

درصد ازدیاد طول

مقاومت به پارگی

سختی سنجی (شور آ)

اندازه گیری ظرفیت خازنی و فاکتور اتالف دی الکتریک

آزمون اندازه گیری مقاومت سطحی - حجمی

آزمون مقاومت در برابر تخلیه های قوسی با ولتاژ زیاد و جریان کم

ترکینگ و سایش صفحه شیب دار

UV فرسایش آب و هوایی تسریع شده

اشتعال پذیری افقی و عمودی

آبگریزی و بررسی زاویه تماس

تعيين دانسیته

بنبوری آزمایشگاهی و غلطک

دستگاه پرس پخت و قالب گیری نمونه

آزمون های کاور و کامپاند سیلیکون

مکانیکی

الکتریکی

شرایط
محیطی

حرارتی

تجهیزات
جانبی

فیزیکی
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امروزه کامپاندهای سـیلیکونی به دلیل مقاومت باالی آن ها 
در مقابل انتشـار شـعله، عدم خوردگی در تماس با اسـیدها، 
محلـول های نمکـی و انواع روغـن و انعطاف پذیری بسـیار 
مورد توجه قرار گرفته اند. انواع کاورهای سـیم سـیلیکونی در 
سیسـتم های ضدحریق و محیط های پزشـکی و اداری مورد 
استفاده قرار می گیرند. مجموعه آزمایشگاه های سامانه های 
نویـن افرا با اسـتفاده از تجهیزات پیشـرفته قابلیـت ارزیابی 

کیفی دقیق این محصوالت را داراست.



 فارس، شـــیراز، منطقه ویژه اقتصادی،
 بلوار تجارت شرقی . نرسیده به خیابان
برق، آزمایشگاه سامانه های نوین  افرا
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