
 آزمايشگاه شركت مهندسي و تحقيقات

 صنايع الستيك

 )سهامي خاص(

 فرم گزارش آزمون 

 )بخش قطعات(

 FR-TM-03كد سند: 

 10بازنگري: 

     1از    1صفحه   

 01/10/97تاریخ بازنگري: 
 

 )شرکت کاوش گستر فانیذ( آقای حسین نوریشاد نام مشتري:

 - آدرس:

 - فکس: و  09126133676: تلفن

 22/01/1400اريخ درخواست: ت

 022/1400 شماره ثبت:

 11/02/1400 تاريخ انجام آزمون:

 12/02/1400 تاريخ گزارش آزمون:

 TM-1400-8523 شماره گزارش آزمون:

 (103/99)فرموالسیون مطابق  کربنات کلسیم با روکش کربن د نمونه:ك

 الستیک نوع نمونه:

 (مشکیبه رنگ ) شیت و قرص تعداد و شکل نمونه:

  45 ±% 5رطوبت  C◦2±23شرایط محیطی آزمایشگاه: دما 

 واحد نتيجه آزمون روش آزمون نام آزمون رديف
محدوده 

 پذيرش
 *نتيجه آزمون 

 توضيحات
OK N.OK 

 - - - ASTM D2240 47 Shore A سختی 1
47 – 46 – 47 – 46 – 47 – 47 

 ه ثانیه.قرائت سختی پس از س

 استحکام کششی 2
ASTM D412 

(Die C) 

90/8 MPa - - - 35/8 – 32/7 – 50/9 – 58/10 – 90/8 

 703 – 660 – 560 – 450 – 529 - - - % 560 ازدیاد طول در نقطه پارگی 3

 ASTM D624 استحکام پارگی 4
(Die B) 

57/16 1-N.mm - - - 88/16 – 27/16 

 

 كارشناس آزمايشگاه

 عاطفه سليمی

 آزمايشگاه مدير

 اريانهنريک مارك
 محل مهر آزمايشگاه مدير فنی آزمايشگاه

 

 باشد.نتایج گزارش آزمون فقط در خصوص نمونه ارائه شده می 

 گیری توسط مشتری انجام گرفته است.نمونه 

 شود.مون در آزمایشگاه نگهداری میها حداکثر تا یک ماه پس از انجام آزباقیمانده نمونه 

 .اصل گزارش آزمون با مهر برجسته قابل استناد است و کپی آن فاقد ارزش قانونی است 

 هایی که در استاندارد مربوطه محدوده پذیرش تعریف شده است.تنها برای آزمون   *  

پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، انتهاي كوچه و يا انتهاي اتوبان همت غرب، بلوار پژوهش، جنب پژوهشکده هواشناسی، انتهاي كوچه  كرج، انتهاي بلوار -اتوبان تهران 17تهران، كيلومتر آدرس آزمايشگاه: 

   comrierco.laboratory@gmail.(WWW.RIERCO.NET)                                                                                                                                                44787921-5مركز تلفن:   74458090تلفکس: 

NO.259 
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 آزمايشگاه شركت مهندسي و تحقيقات

 صنايع الستيك

 )سهامي خاص(

 فرم گزارش آزمون 

 )بخش قطعات(

 FR-TM-03كد سند: 

 10بازنگري: 

     1از    1صفحه   

 01/10/97تاریخ بازنگري: 
 

 )شرکت کاوش گستر فانیذ( آقای حسین نوریشاد نام مشتري:

 - آدرس:

 - فکس: و  09126133676: تلفن

 22/01/1400اريخ درخواست: ت

 022/1400 شماره ثبت:

 11/02/1400 تاريخ انجام آزمون:

 12/02/1400 تاريخ گزارش آزمون:

 TM-1400-8523 شماره گزارش آزمون:

 (103/99)فرموالسیون مطابق  کربنات کلسیم با روکش کربن د نمونه:ك

 الستیک نوع نمونه:

 (مشکیبه رنگ ) شیت و قرص تعداد و شکل نمونه:

  45 ±% 5رطوبت  C◦2±23شرایط محیطی آزمایشگاه: دما 

 واحد نتيجه آزمون روش آزمون نام آزمون رديف
محدوده 

 پذيرش
 *نتيجه آزمون 

 توضيحات
OK N.OK 

1 
 دانسیته

 )الستیک(
ASTM D792 158/1 3-g.cm - - - 

157/1 – 158/1 – 158/1 

 C 8/22°: ی آبدما

2 
 سایش آزمون

 )افت حجمی(
ASTM D5963(B) 02/193 3mm - - - 

64/193 – 35/189 – 06/196 
Mr: 216 

 DIN 53512 039/50 % - - - 039/50 – 256/50 – 039/50 جهندگی 3

 مقاومت خستگی 4
ISO 6943 

Freq.: 5.0 Hz 
68408 Cycle - - - 

67135 – 68088 – 100000 

 )پارگی(
 

 كارشناس آزمايشگاه

 عاطفه سليمی

 آزمايشگاه مدير

 اريانهنريک مارك
 محل مهر آزمايشگاه مدير فنی آزمايشگاه

 

 باشد.نتایج گزارش آزمون فقط در خصوص نمونه ارائه شده می 

 گیری توسط مشتری انجام گرفته است.نمونه 

 شود.مون در آزمایشگاه نگهداری میها حداکثر تا یک ماه پس از انجام آزباقیمانده نمونه 

 .اصل گزارش آزمون با مهر برجسته قابل استناد است و کپی آن فاقد ارزش قانونی است 

 هایی که در استاندارد مربوطه محدوده پذیرش تعریف شده است.تنها برای آزمون   *  
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 آزمايشگاه شركت مهندسي و تحقيقات

 صنايع الستيك

 )سهامي خاص(

 فرم گزارش آزمون 

 )بخش قطعات(

 FR-TM-03كد سند: 

 10بازنگري: 

     1از    1صفحه   

 01/10/97تاریخ بازنگري: 
 

 )شرکت کاوش گستر فانیذ( آقای حسین نوریشاد نام مشتري:

 - آدرس:

 - فکس: و  09126133676: تلفن

 22/01/1400اريخ درخواست: ت

 022/1400 شماره ثبت:

 11/02/1400 تاريخ انجام آزمون:

 12/02/1400 تاريخ گزارش آزمون:

 TM-1400-8523 شماره گزارش آزمون:

 کربنات کلسیم با روکش کربن د نمونه:ك

 پودر نوع نمونه:

 (تیرهبه رنگ ) پودر تعداد و شکل نمونه:

  45 ±% 5رطوبت  C◦2±23شرایط محیطی آزمایشگاه: دما 

 واحد نتيجه آزمون روش آزمون نام آزمون رديف
محدوده 

 پذيرش
 *نتيجه آزمون 

 توضيحات
OK N.OK 

1 
 دانسیته

 (پودر)
ASTM D1817 875/1 3-g.cm - - - - 

 

 كارشناس آزمايشگاه

 عاطفه سليمی

 آزمايشگاه مدير

 اريانهنريک مارك
 محل مهر آزمايشگاه مدير فنی آزمايشگاه

 

 باشد.نتایج گزارش آزمون فقط در خصوص نمونه ارائه شده می 

 گیری توسط مشتری انجام گرفته است.نمونه 

 شود.مون در آزمایشگاه نگهداری میها حداکثر تا یک ماه پس از انجام آزباقیمانده نمونه 

 .اصل گزارش آزمون با مهر برجسته قابل استناد است و کپی آن فاقد ارزش قانونی است 

 هایی که در استاندارد مربوطه محدوده پذیرش تعریف شده است.تنها برای آزمون   *  
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Rheometer(MDR)

Test Time
[Minute]

Protective Film
Osc. AmP.

['arc]
c. Freq.
lHzl

Test Standard

Sample Name Sample Code Sample ShaPe Production Date
)uring TemPerature

rcl
Rectangular 170.0 8.509 Yes 0.5 1.667

mr.Nori Shad.00.1'25 1400j.28

Test Date Time Serial No. Test DataPath Operator Name

411712021 19:52:06 361 3 D:\DATA mirzaee

20.

17.5

15

12.5

10

Tor<1rte Iclll.ntl

7.5'

5

2.5

0

300

170
enrF. ["CI

Remark:
Results :
ML=MinimUmTorque/MH=MaximumTorque/Tl=Torquelncrease/t=Tim6/T,c=cureTimeBasedonT|ffc=CureTimeBasedonMH
rs=scorch rims /cnrrc,rs)=c,re il".'il!iJ inl"':['"i'"-J"-7i =r:lf!d',::,':'iX::ltl1:glg"#p:upper Die /PcR=t"'l:''" *"'"
Ts=S icorch

Tc@ 10

IMinute]

T@20
[Minute]

Tc@ 50
lMinutel

Tc@ 90
[Minute]

#1
ML
ldN.ml

MH
IdN.ml

TI
ldN.mI

t@ML
IMinute]

t@MH
lMinutel

T'c@ 10

lMinutel
T'c@20
[Minute]

Tc@ 50

[Minute]

T'c@ 90

IMinute]

T'c@ 95

[Minute]

6.349 0.697 8.359 1.637 1.967 2.491 4.232 4.761 0.0 1.27 2.323
1 1.J4J

Ave.T.@ML
rcl

Ave.T.@MH
rcl

.T.@St
t"cl

Ave.T.@End
rcl

H.U.t.
IMinute]

10%Risel Rev.

lMinutel ] 1aru.m1
#1

i
Tc@ 95
lMinutel

4.465

Tsl
[Minutel

Ts2
IMinute]

Ts5
[Minute]

Ts'10
[Minute]

cRr( e0, 2l

169.817 169.28 169.84't 7.909 1 0.1

1.858 2.173 3.286 0.0 48.564 I 167.351
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4.5
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4.001
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