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آسام روف : شرکت 

 با سالم

به *   شماره 14/10/1389       احتراما، بازگشت به درخواست مورخ 

 بر روی ومووه های 29213 برگ وتایج آزمون به شماره قرارداد 1پیوست 

  .ارسالی تقدیم می گردد

الزم به ذکر است که گسارش ارایه شده از طریق سیستم مکاویسه ارسال فاکس 

و پست الکتروویک ارسال شده است و به همیه دلیل فاقد امضاء، مهر و 

 .هولوگرام بوده و صرفاً جهت اطالع می باشد

 

                                              با تشکر و تقدیم احترام مجدد

                                                     کیانوش عسگری 

 ها                                            قائم مقام مدیر عامل در آزمایشگاه



 25/10/1389 :تاریخ  گسارش نتایج آزمون (سهامی خاص)مرکس پصوهش متالورشی رازی 

  :شماره مرجع  14/10/1389 :تاریخ دریافت نمونه آسام روف :درخواست کننده

 29213-1 :شماره قرارداد 14/10/1389 :تاریخ تایید مالی 16 -5ط  -جنب تاالر اندیشو  -خ نظر سراقی -اصفهان :نشانی 
  :پیوست 14/10/1389 :تاریخ انجام آزمون نمىنو الستیکی :نام قطعه یا نمونه 

نمىنو گیری تىسط مشتری انجام   %50 : رطوبت  C° 23  : دما  :شرایط محیطی آزمایشگاه  * :شماره مرجع  مشتری

 .گرفتو است
 0 :شماره ویرایش   

 1 از 1 :شماره صفحه  

 

 رئیس آزمایشگاه: بازبینی

 

 

 : تائید 
مدیربخش 

 تحقیقات شیمی
 .ثبلیوبًذُ ًوًَِ ّبی هَرد آزهَى حذاوثر ثِ هذت یه هبُ ًگْذاری خَاّذ ضذ. هروس پصٍّص هتبلَرشی رازی ّیچگًَِ هسئَلیتی در هَرد تطبثك ًبم ًوًَِ ثب ًتبیح ارائِ ضذُ ًذارد. تٌْب اصل گسارش ثب ثرچست َّلَگرام هَرد تبییذ ایي هروس است

 .لطفبً در صَرت ٍخَد ّرگًَِ اثْبم در هحتَای گسارش ٍ یب ًیبز ثِ وست اطالعبت ثیطتر، هراتت را ثِ صَرت هىتَة ثِ هذیر آزهبیطگبُ ّب اعالم فرهبییذ. ًتبیح فَق تٌْب ثرای ًوًَِ ّبی هَرد آزهَى لبثل استٌبد است
 .  هی ثبضذEmail: Pdavami@razi-center.net   یب 021-46815533:  تلفيًحَُ ارتجبط هستمین ثب هذیر عبهل،

 Website: www.razi-center.net         021-46843371  ٍ 021-46831597: دٍرًگبر     ( خط 10) 021-46831570: تلفي .    8، پالن(فرًــبى) خبدُ هخصَظ ورج، ٍرٍدی سرخِ حصبر، خیبثبى هرخبى 21 ویلَهتر ،تْراى: ًطبًی

 سپیده علی اصغری

 
 

 

 

 

 

 آزمون مقاومت در برابر ازن

      ASTM D 1149-99 :استاندارد مرجع آزمون

 

 نتیجه آزمایش

38 ساعت و در دمای 70در مدت زمان  -
o
C 200 و غلظت pphm در نمونه ترك مشاهده نگرديدکشش%  20 و تحت ،.  

 

 

 

 

 

 


