
 مکانیک و فلزشناسی پژوهشی گروه   -ساختمان و مکانیک ، برق پژوهشکده تجهیزات فهرست

 کار برد تجهیزات نام تجهیز نام آزمایشگاه ردیف

 تعیین لبه تیز در اسبا ب بازیها تعیین لبه تیزتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 1

 نوك تیز در اسبا ب بازیهاتعیین  تعیین نوك تیزتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 2

 سطح شیبدار و وزنه پایداري سوارشدنيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 3

 حركت اسبا ب بازي و بر خورد به مانع ضربه در حال حركتتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 4

 بازياعمال نیرو در نشیمنگاه اسبا ب  بارگذاري سوارشدنيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 5

 بررسي دوام لوال و دمپر در جعبه جعبه اسباب بازيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 6

 برخورد گلوله به ماسک و عدم شکست آن پوشاننده صورتتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 7

 تعیین سرعت حركت پرتابه انرژي جنبشي پرتابهتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 8

 تعیین آزادي حركت چرخها بر اثر ترمز سهولت حركتتجهیز آزمون  بازیایمنی اسباب  9

 km/h   8تعیین سرعت حداكثر   تعیین سرعتتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 11

 بار گذاري سوزني روي اسباب بازي مایع و عدم نشتي تعیین نشتي مایعتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 11

 مکش و دمش روي صوت ها دوام اسباب بازي دهانيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 12

 بر اثر سقوط pvcسطح بتن و رویه  سقوطتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 13

 N.m 2.5پیچش اجزا اسباب بازي تا  گشتاورتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 14

 N 70 كشش اجزا تا  كششتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 15

 N 133 بار گذاري روي سطح داخل تا  فشردگيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 16

 درجه 021خمش قطعات فلزي در زاویه  خمیدگيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 17

 روي روروك  Kg 02سقوط وزنه  ضربه به روروكتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 18

 حركت و برخورد به مانع با روروك آزمون روروك سکويتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 19

 درجه و  عدم و اژگوني 01سطح شیبدار  پایداري روروكتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 21

  اشتعال پذیريتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 21

 سرمایش و گرمایش و رطوبت سردخانه آماده سازيتجهیز آزمون  ایمنی اسباب بازی 22

 

 



 کار برد تجهیزات نام تجهیز نام آزمایشگاه  ردیف

 روي پنج پر صندلي  Kg 0001فشار  پایهتجهیز آزمون  مبلمان اداری وخانگی 1

 حركت صندلي روي مانع حركت چرخهاتجهیز آزمون  مبلمان اداری وخانگی 2

 نشیمنگاهاعمال نیرو روي دسته  دسته ها و نشیمنگاه  تجهیز آزمون مبلمان اداری وخانگی 3

 اعمال نیرو و ضربه به مبل بارگذاري مبل خانگي  تجهیز آزمون مبلمان اداری وخانگی 4

 Kg 001سقوط كیسه تا  سقوط  تجهیز آزمون مبلمان اداری وخانگی 5

  Kg 251سقوط كیسه تا  جرثقیل مبلمان اداری وخانگی 6

 نیرو به پشتي و چرخش صندلياعمال  پشتي و چرخشي تجهیز آزمون مبلمان اداری وخانگی 7

 

 

 

 

 

 

 

 کار برد تجهیزات نام تجهیز نام آزمایشگاه  ردیف

 آنالیز درصد عناصر فلزات كوانتومتر آزمایشگاه متالورژی 1

 آماده سازي نمونه وپولیش مانت  گرم آزمایشگاه متالورژی 2

 ازمون كشش فلزات تني11دستگاه كشش آزمایشگاه متالورژی 3

 mm 30آزمون كشش میلگرد  تني011كشش متالورژیآزمایشگاه  4

 آزمون اعمال ضربه تست ضربه آزمایشگاه متالورژی 5

 تصویر برداري سطوح فلزات)ساختار و ترك( استریومیکروسکوپ آزمایشگاه متالورژی 6

 آماده سازي نمونه برشي اره لنگ آزمایشگاه متالورژی 7

 كششآزمون  تني01كشش آزمایشگاه متالورژی 8

 تست سختي سنجي آزمایشگاه متالورژی 9

 

 

 آزمون سختي فلزات )ضربه(



 

 

 کار برد تجهیزات نام تجهیز نام آزمایشگاه ردیف

 دستگاه آزمون عملکرد شیر كنترل ظرفیت سنج شیرورگوالتور 1

 تست نشتي شیر نشت سنج حجمي  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 2

 تست ترموستات اجاق گاز اجاق گازترموستات  شیرورگوالتور 3

 تست ترموستات آبگرمکن ترموستات آبگرمکن شیرورگوالتور 4

 تست عملکرد ترموستات عملکرد ترموستات  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 5

 تست دوام تر موستات دوام ترموستات  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 6

 تست دوام شیر بخاري دوام شیر بخاري  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 7

 تست عملکرد شیر رگال تور دوام شیر رگوالتور  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 8

 تست شیر تر مو كوپل دوام شیر ترموكوپلدار  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 9

 تست دوام مگنت ترمو كوپل دوام مگنت  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 11

 ترازوي میلي گرم گرم110/1حساس با دقت  ترازو شیرورگوالتور 11

 درجه 251كوره تا دماي  كوره حرارتي شیرورگوالتور 12

 درجه 0111كوره تا دماي  كوره حرارتي دمابال شیرورگوالتور 13

 دستگاه آزمون عملکرد شیر كنترل ظرفیت سنج شیرورگوالتور 14

 عملکرد شیر اجاق گاز تست دوام شیر اجاق گاز  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 15

 تست عملکرد شیر توپي )شیر ربع گرد( دوام شیر توپي  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 16

 تست عملکرد شیر سیلندر گاز دوام شیر سیلندر  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 17

 تست شیر ربع گرد فریزر شیرورگوالتور 18

 تست شیر كنترل گاز كوره وفریزر شیرورگوالتور 19

 تست عملکرد دوام رگوال تور دوام رگوالتور  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 21

 تست استحکام مکانیکي شیر ربع گرد نشت زاویه اي  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 21

  كشش  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 22

 دستگاه آزمون عملکرد شیر كنترل ظرفیت سنج شیرورگوالتور 23

 تست عملکرد شیر ربع گرد در اثر ضربه ضربه  تجهیز آزمون شیرورگوالتور 24



 کار برد تجهیزات نام تجهیز نام آزمایشگاه  ردیف

آزمایشگاه ظروف تحت  1

 فشار

 تست خوردگي فلزات سالت اسپري

آزمایشگاه ظروف تحت  2

 فشار

 مکش دود و بخار هود

آزمایشگاه ظروف تحت  3

 فشار

 به زودپز اعمال فشار و ضربه تست زودپز

آزمایشگاه ظروف تحت  4

 فشار

 جهت باز كردن شیر سیلندر شیربازكن اتوماتیک

آزمایشگاه ظروف تحت  5

 فشار

 ترازوي دقیق ترازوي حساس

آزمایشگاه ظروف تحت  6

 فشار

 ترك یاب فلزات با امواج مافوق صوت ترك یاب اولتراسونیک

آزمایشگاه ظروف تحت  7

 فشار

 اعمال فشار هیدرولیکي دستي هیدرواستاتیک دستي

آزمایشگاه ظروف تحت  8

 فشار

 دما سنج دیجیتالي ترمومتردیجیتال

آزمایشگاه ظروف تحت  9

 فشار

  انبساط حجمي سیلندر

آزمایشگاه ظروف تحت  11

 فشار

كیلوئي211باسکول   باسکول  

آزمایشگاه ظروف تحت  11

 فشار

 مافوق صوتترك یاب فلزات با امواج  ترك یاب اولتراسونیک

آزمایشگاه ظروف تحت  12

 فشار

 اعمال فشار هیدرولیکي دستي هیدرواستاتیک دستي

آزمایشگاه ظروف تحت  13

 فشار

 دما سنج دیجیتالي ترمومتردیجیتال

 

 

 

 

 



 کار برد تجهیزات نام تجهیز نام آزمایشگاه  ردیف

 اندازه گیري گاز مصرفي كنتورگاز آزمایشاه صنایع حرارتی 1

 آزمون قطعات فلزي لوازم گازي كوره الکتریکي آزمایشاه صنایع حرارتی 2

 تست برچسب انرژي بخاري G 21 گاز  آزمایشاه صنایع حرارتی 3

 (O2,CO,CO2اندازه گیري گازهاي خروجي) MRUآناالیزر  آزمایشاه صنایع حرارتی 4

 تست عملکردي بخاري Aاتاق ایزوله  آزمایشاه صنایع حرارتی 5

 تست عملکردي بخاري Bاتاق ایزوله  آزمایشاه صنایع حرارتی 6

 تست عملکردي بخاري Cاتاق ایزوله  آزمایشاه صنایع حرارتی 7

 آنالیز درصد عناصر گاز مصرفي ADCآناالیزر  آزمایشاه صنایع حرارتی 8

 (O2,CO,CO2اندازه گیري گازهاي خروجي) آناالیزر تستو آزمایشاه صنایع حرارتی 9

 اندازه گیري دماي بدنه بخاري كنج آزمون بخاري آزمایشاه صنایع حرارتی 11

 تست بر چسب انرژي بخاري متري5/4دودكش  آزمایشاه صنایع حرارتی 11

 اندازه گیري گاز مصرفي كنتورگاز ریتر آزمایشاه صنایع حرارتی 12

 اندازه گیري ارزش حرارتي گاز كاالریمتر آزمایشاه صنایع حرارتی 13

 تست بر چسب انرژي بخاري و آبگرمکن تجهیزات برچسب آزمایشاه صنایع حرارتی 14

 اندازه گیري دماي بدنه آبگرمکن دیواري كنج آزمون دیواري آزمایشاه صنایع حرارتی 15

 اندازه گیري دماي بدنه آبگرمکن مخزن دار كنج آزمون مخزن دار آزمایشاه صنایع حرارتی 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کار برد تجهیزات نام تجهیز آزمایشگاهنام  ردیف

آزمایشگاه  1

 برودتی)کولرآبی(

  دمنده و مکنده

آزمایشگاه  2

 برودتی)کولرآبی(

 تست آزمون عملکردي و مصرف انرژي اتاقک آزمون عملکردي

آزمایشگاه  3

 برودتی)کولرآبی(

 محاسبه داده هاي عملکردي و بازده خنکي تونل باد

آزمایشگاه  4

 برودتی)کولرآبی(

 آزمون هاي عمومي ایمني برقي ایمني برقي

آزمایشگاه  5

 برودتی)کولرآبی(

 اندازه گیري ضخامت و ابعاد قسمتهاي مختلف كولر تجهیزات آزمون ابعادي

آزمایشگاه برودتی)یخچال  6

 ویخچال فریزر(

اندازه گیري گرفهاي جریان و توان و ضریب قدرت  آناالیزر

  

برودتی)یخچال  آزمایشگاه 7

 ویخچال فریزر(

 تست آزمون عملکردي و مصرف انرژي اتاقک آزمون

آزمایشگاه برودتی)یخچال  8

 ویخچال فریزر(

 داده برداري و رسم گرافهاي دمایي سیستم نرم افزاري

آزمایشگاه برودتی)یخچال  9

 ویخچال فریزر(

 ثابت نگه داشتن ولتاژ ورودي به دستگاه  كنترل و استابلیزر

آزمایشگاه برودتی)یخچال  11

 ویخچال فریزر(

 آزمون هاي عمومي ایمني برقي آزمون ایمني برقي

آزمایشگاه برودتی)یخچال  11

 ویخچال فریزر(

 بار گذاري داخل فریزر براي آزمون عملکردي و مصرف انرژي بار آزمون

 


