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 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 ºC 27-15 ایجاد شرایط محیطی در آزمایشگاهدستگاه  1

0-100 %h 

 نخ و پارچه

2 
تعیین مقاومت سایشی و پرزدهی منسوجات دستگاه 

 )مارتیندل(

تعیین مقاومت سایشی 

 و پرزدهی منسوجات

 نخ و پارچه

 (pilling Box)تعیین پرزدهی منسوجات حلقویدستگاه  3
تعیین پرزدهی 

 منسوجات حلقوی

 نخ و پارچه

 Pillingارزیابی دستگاه  4
 پرزدهیتعیین 

 منسوجات
 فیزیک الیاف

 تعیین میزان قابلیت اشتعال منسوجاتدستگاه  5
قابلیت تعیین میزان 

 اشتعال منسوجات

 نخ و پارچه

6 
 تعیین مقاومت و ازدیاد طول نخ و پارچهدو دستگاه 

 )اینسترون(

 10 و 5های با ظرفیت

 کیلو نیوتن

 نخ و پارچه

کیلو نیوتن 20تا  )گوتک( تعیین مقاومت و ازدیاد طول نخ و پارچهدستگاه  7  
 نخ و پارچه

 اندازه گیری افت پارچهدستگاه  8
گیری افت  اندازه

 پارچه

 نخ و پارچه

 تعیین چروک پذیری پارچه دستگاه  9
 زاویه:

20-180 

 نخ و پارچه

دستگاهاسپری تست  10  
تعیین مقاومت تكمیل 

 ضد آب

 نخ و پارچه
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 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 30mm-0 منسوجات سنجضخامتدستگاه  11
 نخ و پارچه

12 
تعیین مقاومت منسوجات در برابر جذب و عبور دستگاه 

 آب )باران سنجی( 
- 

 نخ و پارچه

 نخ و پارچه - یدگیتعیین مقاومت منسوجات حلقوی به ترکدستگاه  13

 گردبر 14

تعیین وزن متر مربع 

 منسوجات
100cm

2
 

 نخ و پارچه

 اوستردستگاه  15
تعیین نایكنواختی نخ 

 های پنبه ای
 نخ و پارچه

16 
)مقاومت نخ تا حد پارگی به طور  تنسورپیددستگاه 

 خودکار(

تعیین مقاومت و 

 ازدیاد طول نخ
 نخ و پارچه

 شناسایی الیاف میكروسكوپ 17
 نخ و پارچه

 کالف پیچ 18
 تعیین نمره نخ

متر 999  

 نخ و پارچه

 نختاب سنج دستگاه  19
0-5 cm 

10-50 cm 
 نخ و پارچه

 100m-1 فتیلهچگالی خطی دستگاه تعیین  20
 نخ و پارچه
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 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 تعیین نمره نخ کالف پیچ 21
 نخ و پارچه

 نخ و پارچه تعیین نایكنواختی نخ تابلو پیچ 22

 دستگاه اندازه گیری مقاومت الكتریكی منسوجات 23
اهم الی 107از 

 اهم1013

 نخ و پارچه

 میكرونردستگاه  24

تعیین ظرافت الیاف 

 پشم و پنبه

 میكرون 8پنبه: تا 

 میكرون 41پشم: تا 

 الیاف

 پروژکتینا+ اسالید و عكسمیكروسكوپ  25
شناسایی و تعیین قطر 

 الیاف

 الیاف دامی

 میكروسكوپ پروژکتینا 26
شناسایی و تعیین قطر 

 الیاف
 فیزیک الیاف

 فیزیک الیاف mg 10-0.02 ترازوی بسیار حساس 27

 فیزیک الیاف تعیین طول الیاف پنبه الیاف پنبه شانهدستگاه  28

 تعیین میزان خارو خاشاک پنبهدستگاه  29
تعیین میزان خارو 

 خاشاک پنبه
 نخ و پارچه

 فیزیک الیافتعیین نپ و دیگر  Tops testerدستگاه  30



 

ف
ردي

 

 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 عیوب تاپس

31 
 تک لیف -تعیین چگالی خطی الیاف  دستگاهدستگاه 

 (ویبرومت)

تعیین نمره الیاف تا 

 دنیر 20
 فیزیک الیاف

 (فافوگراف تعیین مقاومت تک لیف ) دستگاهدستگاه  32
تعیین مقاومت لیف تا 

 سانتی نیوتن 210
 فیزیک الیاف

 الیاف به صورت سریعچربی  دستگاه تعیین میزان 33
تعیین میزان چربی 

 پشم

و الیاف  فیزیک الیاف

 دامی

34 
ن نور زنورنگ در برابر بات گیری ثدستگاه اندازه
(Megasol) 

تعیین ثبات رنگ 

کاالهای نساجی در 

مصنوعیبرابر نور   

 ثبات رنگ

35 
)المپ  نوررنگ در برابر بات گیری ثدستگاه اندازه

 تنگستن(

تعیین ثبات رنگ 

کاالهای نساجی در 

مصنوعیبرابر نور   

 ثبات رنگ

36 
ثبات رنگ کاالهای نساجی در برابر گیری دستگاه اندازه

 شستشو

تعیین ثبات رنگ 

کاالهای نساجی در 

 برابر شستشو
0-100 ºC 

 ثبات رنگ

 ثبات رنگ در برابر مالش گیریدستگاه اندازه 37
تعیین ثبات رنگ نخ و 

 پارچه در برابر مالش

 ثبات رنگ
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 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 عرق بدن ثبات رنگ در برابر گیریدستگاه اندازه 38

تعیین ثبات رنگ 

کاالهای نساجی در 

عرق بدن برابر  

 ثبات رنگ

 طوادر برابر رنگ بات گیری ثاندازه دستگاه 39

تعیین ثبات رنگ 

کاالهای نساجی در 

اطوبرابر   

 ثبات رنگ

 کابینت نور 40

-تعیین درجه لكه

گذاری و تغییر رنگ 

 تحت نور استاندارد

 ثبات رنگ

 ºC 300-0 درجه سلسیوس 250آون تا دمای دستگاه  41
 ثبات رنگ

 نوار و پوشک - لباسشوییدستگاه  42

 - توری سیمی 43
 نوار و پوشک

 14-0 متر pHدستگاه  44
 نوار و پوشک

 -  دستگاه اندازه گیری ظرفیت جذب نوار بهداشتی 45
 نوار و پوشک

 10000g-0 ترازو 46
 نوار و پوشک
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 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 - ماشین لباسشویی پاکشوما 47
 نوار و پوشک

 (UVواکنش در مقابل نور ماورای بنفش ) المپ دستگاه  48
کاربرد تعیین 

 سفیدکننده نوری
 فیزیک الیاف

 نوار و پوشک - دستگاه تعیین ضخامت نوار و پوشک بچه 49

 آهیبا ) بوبین رنگ کنی ( رنگرزی دستگاه 50
رنگرزی کاالهای 

 نساجی
 رنگرزی

 آهیبا توربومترنگرزی دستگاه  51
رنگرزی کاالهای 

 نساجی
 رنگرزی

 آهیبا کالرمت رنگرزی دستگاه 52
کاالهای رنگرزی 

 نساجی
 رنگرزی

 1000آهیبا رنگرزی دستگاه  53
رنگرزی کاالهای 

 نساجی
 رنگرزی

54 
ضخامت کاهش اندازه گیری بار دینامیكی و  دستگاه اعمال

 فرش 
 اعمال بار متحرک

 هاکفپوش

55 
ضخامت کاهش اندازه گیری  و اعمال بار ثابتدستگاه 

 فرش 
ثابتعمال بار ا  

 هاکفپوش

 inch 20-0 اندازه گیری ضخامت فرشدستگاه  56
 هاکفپوش
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کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 kg 5-0 نیروی بیرون کشیدن پرزدستگاه  57
 هاکفپوش

 ویسكومتر بروکفیلد 58
تعیین ویسكوزیته آهار 

 فرش

 هاکفپوش

 کاالی خواب - دستگاه آزمون دوام و کارایی لبه تشک خواب ماشینی 59

 - دستگاه آزمون دوام و کارایی تشک خواب ماشینی 60
 کاالی خواب 

 - دستگاه آزمون سفتی و سختی تشک خواب ماشینی 61
 کاالی خواب

 - دستگاه آزمون پایداری تشک خواب ماشینی در برابر ضربه 62
 کاالی خواب

63 
و  تعیین مقاومت به ضربه پایپوش های ایمنی و محافظتی

 پنجه های فوالدی ایمنی و محافظتی
20kg 

 چرم و پایپوش

 2000kgf-0 تعیین میزان فشردگی پنجه های ایمنیدستگاه  64
 چرم و پایپوش

 kgf 100-0 دستگاه اندازه گیری قدرت چسبندگی رویه به زیره 65
 چرم و پایپوش

ساعت 24تا  دستگاه تعیین میزان عبور بخار آب از انواع چرم و آستر 66  چرم و پایپوش 

 دستگاه تعیین میزان جذب بخار آب چرم 67
میزان جذب تعیین 

 بخار آب چرم
 چرم و پایپوش
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 تجهیزنام 
کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 چرم و پایپوش 10kgf-0 دستگاه تعیین میزان جذب آب کفی و زیره چرمی 68

 اتاقک شرایط محیطی 69
-10-100 ºC 

10-90%H 
 چرم و پایپوش

 50mm-0.01 دستگاه تعیین مقاومت به ترک خوردگی رخ چرم 70

1-80kgf 

 چرم و پایپوش

 رنگ در برابر مالش چرمدستگاه تعیین ثبات  71
تعیین ثبات رنگ در 

 برابر مالش چرم
 چرم و پایپوش

 - آسیاب چرمدستگاه  72
 چرم و پایپوش

 چرم و پایپوش ºC 750-0 دستگاه تعیین میزان مقاومت حرارتی الیه تكمیل چرم 73

 دستگاه تعیین مقاومت پایپوش ایمنی به سرما 74

تعیین مقاومت 

پایپوش ایمنی به 

 ºC 20-یسرما

 

 چرم و پایپوش

 دستگاه تعیین مقاومت به سایش بند پایپوش 75
تعیین مقاومت به 

 سایش بند پایپوش
 چرم و پایپوش

 دستگاه تعیین مقاومت پایپوش ایمنی به گرما 76

تعیین مقاومت 

پایپوش ایمنی به 

 ºC 150+یگرما

 چرم و پایپوش
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کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 دستگاه تعیین میزان سایش زیره پایپوش 77
میزان سایش تعیین 

 زیره پایپوش
 چرم و پایپوش

 دستگاه تعیین میزان ضد آب بودن چرم 78
تعیین میزان ضد آب 

 بودن چرم
 چرم و پایپوش

 چرم و پایپوش ساعت 83تا  دستگاه تعیین جذب آب چرم رویه 79

 - تعیین خمش زیره 80
 چرم و پایپوش

 چرم و پایپوش UV-VIS 200-900 nmاسپكتروفتومتر 81

 چرم و پایپوش 14-0 متر pHدستگاه  82

 چرم و پایپوش ºC 1150-0 کوره 83

 دستگاه استخراج چربی 84
دقیقه 999-0  

30-260 ºC 

 چرم و پایپوش

 دستگاه تعیین چسبندگی الیه تكمیل چرم 85
تعیین چسبندگی الیه 

 تكمیل چرم

 چرم و پایپوش

 Taberدستگاه سایش 86
تعیین مقاومت سایشی 

و ... چرم، پارچه  

 چرم و پایپوش

 250N-0 دستگاه کشش 87
0-2.5 KN 

 چرم و پایپوش
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کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 دستگاه تعیین مقاومت خمشی چرم 88
تعیین مقاومت خمشی 

 چرم
 چرم و پایپوش

 همزن محلولهای شیمیایی ) شیكر ( 89
 دقیقه 0-60

 دور 20-500
 چرم و پایپوش

 دستگاه پانچ 90
تهیه نمونه های 

 آزمایشگاهی
 چرم و پایپوش

 ºC 100-0 آون 91
 چرم و پایپوش

 چرم و پایپوش Shore D 0-100سختی سنج  92

 چرم و پایپوش IRHD 0-100سختی سنج  93

 چرم و پایپوش Shore A 0-100سختی سنج  94

 کولیس دیجیتالی 95
0-150mm 

 اندازه گیری ضخامت
 چرم و پایپوش

 g 210-0.5 ترازو 96
 چرم و پایپوش

 bar 6/1-0.05 فشار سنج دستی 97
 چرم و پایپوش

 چرم و پایپوش 30mm-0.5 ضخامت سنج دستی چرم 98
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کاربرد و گستره 

 کاری

 محل استقرار

 )آزمايشگاه(

 گردبر 99
 تعیین وزن متر مربع

100cm
2
 

 چرم و پایپوش

 استریوسكوپدستگاه  100
، 12، 6با بزرگنمایی 

 برابر 50، 25

 چرم و پایپوش

 
 


