
 1/10/1389 :تاريخ  گزارش نتايج آزمون )سهامي خاص(مركز پژوهش متالورژي رازي 

 25754-1 :شماره قرارداد 11/09/1389 :تاريخ دريافت نمونه آسام روف :درخواست كننده
  :پيوست 20/09/1389 :تاريخ تاييد مالي 16 -5ط  -جنب تاالر انديشه  -خ نظر سراقی -اصفهان :نشاني 

 0 :شماره ويرايش  20/09/1389 :تاريخ انجام آزمون قطعه درز انبساط با نام سفارش دهنده شرکت داتيس :نام قطعه يا نمونه 
نمونه گيری توسط مشتری انجام   %50 : رطوبت  C° 23  : دما  :شرايط محيطي آزمايشگاه  267/1/89 :شماره مرجع  مشتري

 4 از1  :شماره صفحه    .گرفته است
 . قرار داردISO/IEC-17025آزمايش انجام شده در محدوده دامنه گواهينامه استاندارد 

  

 

 رئيس آزمايشگاه: بازبيني

 

 

مديربخش : تائيد 
 تحقيقات شيمی

 .باقيمانده نمونه هاي مورد آزمون حداكثر به مدت يك ماه نگهداري خواهد شد. مركز پژوهش متالورژي رازي هيچگونه مسئوليتي در مورد تطابق نام نمونه با نتايج ارائه شده ندارد. تنها اصل گزارش با برچسب هولوگرام مورد تاييد اين مركز است
 .لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتواي گزارش و يا نياز به كسب اطالعات بيشتر، مراتب را به صورت مكتوب به مدير آزمايشگاه ها اعالم فرماييد. نتايج فوق تنها براي نمونه هاي مورد آزمون قابل استناد است

 .  مي باشدEmail: Pdavami@razi-center.net   يا 021-46815533:  تلفننحوه ارتباط مستقيم با مدير عامل،
اننشان لت ان21ك ان ا خ ا خ ك خ ان(ا ن :46831597214684337121Websiteنگا)خط1(468315721تلف8الك)ف ra i center net

 سپيده علی اصغری
 

 

   

  سختي سنجي آزمون
   ASTM D 2240-05 (2010) :استاندارد مرجع آزمون

 
 

 نتيجه آزمايش
Shore A 65ميزان سختي نمونه،   -  .  مي باشد3

 
 توضيحات

 . اندازه گيري شده استmm 13ميزان سختي بر روي نمونه به ضخامت حدود  -
 . شد(Condition)نگهداري   )%5±50  و رطوبت C°2±23دماي ( ساعت در شرايط استاندارد محيط آزمايشگاه 24نمونه به مدت پيش از انجام آزمون،  -

 
 
 



 1/10/1389 :تاريخ  گزارش نتايج آزمون )سهامي خاص(مركز پژوهش متالورژي رازي 

 25754-1 :شماره قرارداد 11/09/1389 :تاريخ دريافت نمونه آسام روف :درخواست كننده
  :پيوست 20/09/1389 :تاريخ تاييد مالي 16 -5ط  -جنب تاالر انديشه  -خ نظر سراقی -اصفهان :نشاني 

 0 :شماره ويرايش  20/09/1389 :تاريخ انجام آزمون قطعه درز انبساط با نام سفارش دهنده شرکت داتيس :نام قطعه يا نمونه 
نمونه گيری توسط مشتری انجام   %50 : رطوبت  C° 23  : دما  :شرايط محيطي آزمايشگاه  267/1/89 :شماره مرجع  مشتري

 4 از1  :شماره صفحه    .گرفته است
 . قرار داردISO/IEC-17025آزمايش انجام شده در محدوده دامنه گواهينامه استاندارد 

  

 

 رئيس آزمايشگاه: بازبيني

 

 

مديربخش : تائيد 
 تحقيقات شيمی

 .باقيمانده نمونه هاي مورد آزمون حداكثر به مدت يك ماه نگهداري خواهد شد. مركز پژوهش متالورژي رازي هيچگونه مسئوليتي در مورد تطابق نام نمونه با نتايج ارائه شده ندارد. تنها اصل گزارش با برچسب هولوگرام مورد تاييد اين مركز است
 .لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتواي گزارش و يا نياز به كسب اطالعات بيشتر، مراتب را به صورت مكتوب به مدير آزمايشگاه ها اعالم فرماييد. نتايج فوق تنها براي نمونه هاي مورد آزمون قابل استناد است

 .  مي باشدEmail: Pdavami@razi-center.net   يا 021-46815533:  تلفننحوه ارتباط مستقيم با مدير عامل،
اننشان لت ان21ك ان ا خ ا خ ك خ ان(ا ن :46831597214684337121Websiteنگا)خط1(468315721تلف8الك)ف ra i center net

 سپيده علی اصغری
 

 

   

 كششي و تأثير دمااندازه گيري استحكام آزمون 
    ASTM D 412-06a2     :استاندارد مرجع آزمون

 
 نتيجه آزمايش

 :به شرح جدول زير مي باشد )تحت شرايط دمايي محيط(نتايج تست كشش نمونه  -
استحكام كششي در نقطه پارگي

(MPa) 
 ازدياد طول نسبي

(%) 
 نيروي كشش ماكزيمم

(N) 
 سرعت كشش
(mm/min) 

 طول گيج
(mm) 

 سطح مقطع اوليه
(mm2) 

 ابعاد
(mm*mm) 

 رديف

14.11 267.54 187.22 500 25 13.27 6.41*2.07 1 
15.75 337.31 197.44 500 25 12.53 6.33*1.98 2 
16.02 351.44 196.13 500 25 12.24 6.41*1.91 3 
 ميانگين 318.76 15.29

 
 :به شرح جدول زير مي باشد )ASTM D 573-04 مطابق استاندارد C°100 ساعت در دماي 70 به مدت Heat Agingپس از (نتايج تست كشش نمونه  -

استحكام كششي در نقطه پارگي
(MPa) 

 ازدياد طول نسبي
(%) 

 نيروي كشش ماكزيمم
(N) 

 سرعت كشش
(mm/min) 

 طول گيج
(mm) 

 سطح مقطع اوليه
(mm2) 

 ابعاد
(mm*mm) 

 رديف

12.55 232.56 177.37 500 25 14.14 6.70*2.11 1 
13.25 249.60 192.41 500 25 14.52 6.85*2.12 2 
10.95 212.01 155.32 500 25 14.18 6.72*2.11 3 
 ميانگين 231.39 12.25

 
 توضيحات

)  %5±50  و رطوبت C°2±23دماي ( ساعت در شرايط استاندارد محيط آزمايشگاه 24 استاندارد آماده سازي شده و پيش از انجام آزمون به مدت Die Cنمونه مطابق  -
 . شد(Condition)نگهداري 

 . كاهش يافت27.41 % و ازدياد طول آنها به ميزان%19.88،  استحكام كششي نمونه هاي تحت آزمون در نقطه پارگي به ميزان Agingپس از  -



 1/10/1389 :تاريخ  گزارش نتايج آزمون )سهامي خاص(مركز پژوهش متالورژي رازي 

  :شماره مرجع  11/09/1389 :تاريخ دريافت نمونه آسام روف :درخواست كننده
25754-1 :شماره قرارداد 20/09/1389 :تاريخ تاييد مالي 16 -5ط  -جنب تاالر انديشه  -خ نظر سراقی -اصفهان :نشاني 

  :پيوست 20/09/1389 :تاريخ انجام آزمون قطعه درز انبساط با نام سفارش دهنده شرکت داتيس :نام قطعه يا نمونه 

نمونه گيری توسط مشتری انجام   %50 : رطوبت  C° 23  : دما  :شرايط محيطي آزمايشگاه  267/1/89 :شماره مرجع  مشتري
 0:شماره ويرايش    .گرفته است

4 از 1 :شماره صفحه  

 

 رئيس آزمايشگاه: بازبيني

 

 

مديربخش : تائيد 
 تحقيقات شيمی

 .باقيمانده نمونه هاي مورد آزمون حداكثر به مدت يك ماه نگهداري خواهد شد. مركز پژوهش متالورژي رازي هيچگونه مسئوليتي در مورد تطابق نام نمونه با نتايج ارائه شده ندارد. تنها اصل گزارش با برچسب هولوگرام مورد تاييد اين مركز است

 .لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام در محتواي گزارش و يا نياز به كسب اطالعات بيشتر، مراتب را به صورت مكتوب به مدير آزمايشگاه ها اعالم فرماييد. نتايج فوق تنها براي نمونه هاي مورد آزمون قابل استناد است
 .  مي باشدEmail: Pdavami@razi-center.net   يا 021-46815533:  تلفننحوه ارتباط مستقيم با مدير عامل،

 Website: www.razi-center.net         021-46843371  و 021-46831597: دورنگار     ) خط 10 (021-46831570: تلفن .    8، پالك)فرنــان( جاده مخصوص كرج، ورودي سرخه حصار، خيابان مرجان 21 كيلومتر ،تهران: نشاني

 سپيده علی اصغری
 
 

 

 

 

 فشارمانايي آزمون 

  ASTM D 395- 03 (Method B) :استاندارد مرجع آزمون
 
 

 آزمايششرح 
 .  قرار داده شدند%24 ثابت به ميزان حدود Deflection  استاندارد تحت B روش مطابق با 70oC ساعت در دماي 70نمونه هاي تحت آزمون به مدت  -
 

 نتيجه آزمايش
 :نتايج تست مانايي فشار نمونه به شرح جدول زير مي باشد -

رديف (mm)ضخامت اوليه  Spacer (mm)ضخامت  (mm)ضخامت ثانويه (%)ميزان مانايي فشار 
17.30 11.91 9.52 12.41 1 
17.39 11.80 9.52 12.28 2 
 ميانگين 17.35

 
 

 توضيحات
 .نگهداري شد )%5±50 و رطوبت نسبي C°2±23دماي ( ساعت در شرايط استاندارد محيط آزمايشگاه 24نمونه پيش از آزمون به مدت  -


