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آزمایشگاه بسته بندی ظروف  اندازه گیری فرمالدئید UV-VISاسپکتروفتومتر 

 شیشه ای و نوشت افزار

 

 " واع ظروف بسته بندی شیشه ای برش ان دستگاه برش شیشه 2

 " شوک دمایی انواع ظروف بسته بندی شیشه ای دستگاه شوک حرارتی 3

 " انواع بطری های شیشه ای نوشیدنی های گازدار دستگاه تست فشار داخلی بطری 4

 " توزین ترازو 5

تعیین تنش )نایکنواختی( انواع ظروف بسته  پلاریسکوپ  6

 بندی شیشه ای

" 

 " انواع بطری های شیشه ای ی یا انحراف از محور قائم بطریکج 7

 " انواع خودکار، ماژیک و روان نویس طول نگارشدستگاه  8

 45دستگاه استحکام مغز مداد در زاویه  9

 درجه و اثر تراشیدن

 " انواع مداد

دستگاه مقاومت مغز مداد در طول محور  11

 مداد

 " انواع مداد

 " انواع مدادمخصوص برش  کاتر 11

 " تعیین درجه سختی پاک کن shore Aسختی سنج  12

 " مقاومت در برابر حرارت کبریت اتو  13

اندازه گیری مقاومت در برابر ترکیدن کاغذ و  مقاومت در برابر ترکیدن کاغذ و مقوا 14

 مقوا

" 

 " اندازه گیری گرماژ و .... 1111/1ترازو با دقت  15

 " اندازه گیری گرماژ و ....  11/1ترازو با دقت  16

 " انواع مقوااندازه گیری شقی  شقی مقوا 17

 " اندازه گیری جذب آب کاغذ و مقوا جذب آب به روش کب 18

 " انواع کاغذ دیواری شستشو با آب 19

 " اندازه گیری میزان پارگی انواع کاغذ مقاومت در برابر پارگی  21

 " ت انواع کاغذ و مقوااندازه گیری درصد رطوب آون 21

 " برش در ابعاد مختلف انواع کاغذ و مقوا عدد( 4انواع کاتر ) 22

 "برش گرد کاغذ و مقوا مخصوص اندازه گیری  کاتر گردبر 23
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 گرماژ

 " تعیین مقاومت در برابر فشار عمودی دستگاه تست لهیدگی 24

  شناسایی لکه و تراشه میز نور 25

 " م آزمونانجا حمام بن ماری 26

 " شناسایی الیاف بازکننده الیاف 27

 " انجام آزمون کشش دستگاه کشش کاغذ و مقوا 28

 " انجام تست نرمی دستگاه نرمی 29

 " توزین ترازو 31

 " انجام آزمون تاخوردگی 31

 " تست روشنی روشنی سنج 32

 " تست رطوبت آون 33

 " تست ترکیدن مقاومت به ترکیدن 34

 " تست سفید کننده های نوری ماوراء بنفش لامپ 35

 " تست روانی دستگاه روانی خمیر 36

 " مشروط سازی انواع نمونه کاغذ و مقوا اتاقک مشروط سازی 37

 " آزمون خاکستر کوره  38

 " تست عبور هوا دستگاه عبور هوا گرلی 39

 " آزمون تعیین ضخامت ضخامت سنج 41

 " هدایتآزمون تعیین  هدایت سنج 41

 " آزمون کاغذ کاربن زدودن جوهر 42

 " آزمون دوباره تری  دوباره تری منسوجات نبافته 43

 " شناسایی الیاف میکروسکوپ نوری 44

 " زبری کاغذ و مقوا زبری )روش بنتزن( 45

 " صافی سطح کاغذ و مقوا صافی )روش بک( 46

 " مقاومت خمشی کاغذ و مقوا (taberمقاومت خمشی )روش  47
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آزمایشگاه بسته بندی ظروف  فیلم های پلاستیکی و چندلایه ها دستگاه کشش 48

 پلاستیکی و چندلایه ها

 " فیلم های پلاستیکی و چندلایه ها دستگاه دوخت 49

 " توزین گرم 1111/1با دقت  Sartoriusترازو  51

 " چندلایه ها فیلم های پلاستیکی و دستگاه ضریب اصطکاک 51

 " PETدرب بطری  دستگاه ترکمتر 52

 111/1ضخامت سنج دیجیتال با دقت  53

 گرم

 " فیلم های پلاستیکی و چندلایه ها

 " --- آون 54

 " فیلم های پلاستیکی و چندلایه ها دستگاه عبور گاز 55

 " --- آون خلاء 56

57 pH متر --- " 

 " --- حمام ویسکوزیته 58

 " --- ه روتاریدستگا 59

 " فیلم های پلاستیکی و چندلایه ها براقیت سنج 61

 " --- هیتر 61

  PETبطری  ویسکومتر آبلهود 62

تجهیزات آزمون مهاجرت )سل فلزی و  63

 شیشه ای و...(

--- " 

  --- حمام اولتراسونیک 64

  فیلم های پلاستیکی و چندلایه ها عبور بخار آب سل 65

آزمایشگاه چوب و فراورده های  مشروط سازی نمونه ها ط سازیاتاقک مشرو 66

 چوبی

 " تعیین رطوبت عدد( 2آون حرارتی ) 67
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 " تعیین مقاومت خمشی چوب دستگاه مقاومت خمشی چوب 68

دستگاه تعیین جذب آب و واکشیدگی  69

 ضخامت چوب

 " تعیین جذب آب و واکشیدگی ضخامت

 " وبت سریع چوبتعیین رط رطوبت سنج الکتریکی 71

 " ابعاد دوخت قوطی فلزی اندازه گیری  دستگاه پروژکتور 71

 " برش نمونه برای تشخیص عدد( 2میکروتوم ) 72

 " تعیین وزن نمونه ها ترازوی دیجیتال 73

 " گرم کردن نمونه ها هیتر 74

 " تیزکردن تیغه ها تیغه تیزکن میکروتوم 75

 " ها تثبیت رطوبت نمونه دسیکاتور 76

 " تعیین طول و عرض نمونه ها کولیس دیجیتالی 77

 " تعیین ضخامت نمونه ها ریزسنج 78

جهت رویت سطح پوشش های لاک اندودشده  بزرگنما 79

 روی ورق فلزی

" 

 " توزین  ترازو 81

 " فنجانی نمودن ورق فلزی دستگاه آزمون فنجانی شدن 81

 " خاکستر گیری کوره الکتریکی 82

 " خم کن ورق فلزی ستگاه خم کند 83

 " مربوط به پوشش ها اتوکلاو 84

 " قوطی فلزی پر آون 85

 " آزمون نشتی محفظه خلاء 86

 " آزمون نشتی کمپرسور خلاء 87

 " خشک کردن نمونه ها آون 88

 " بررسی سختی لاک سختی سنج لاک 89

 " اندازه گیری ضخامت ورق فلزی ضخامت سنج نوک سوزنی 91
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 " اندازه گیری دوخت قوطی میکرومتر دوخت 91

 " اندازه گیری ضخامت ضخامت سنج لاک 92

 " اندازه گیری دانه بندی پوشش گریندومتر 93

 " ارزیابی چسبندگی لاک خراش سطح لاک 94

 " جهت وزن پوشش لاک جداکننده لاک 95

 " جهت ارزیابی سختی لاک دستگاه گوه ای شدن 96

 " م آزمونانجا هیتر 97

 " تعیین خلل و فرج لاک دستگاه تعیین خلل و فرج 98

 

 


