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 1400 روردینف       اترخی اعتبار : هفهرست خدمات و تعرهف اهی آزمااگشی فراز پلیمراکرودیته آزمااگشیه 

 مالحظات هزينه آزمون )ريال( شرح آزمايش رديف
< 200 ≥ 200 

  400,180 320,465 گیری ابعاد اندازه 1

  101,650 80,250 وضعیت ظاهری ورنگ 2

  68,480 68,480 نشانه گذاری 3

 64,200,000 64,200,000 بر کیفیت آب در سامانه های آبرسانی)بو وطعم( اثر 4

بو، مزه و طعم  رییکه فقط تغ یدر صورت

 الیر 400000 نهیشود هز یآب بررس

 خواهد بود.

  759,165 539,815 تعیین بازگشت حرارتی 5

6 
 

 استحکام هیدرو استاتیک

 

 

100 hr ,  20°C 1,767,105 3,435,770 
 

 
7 165 hr ,  80°C 2,945,175 5,399,220 

8 
 

1000 hr ,  80°C 12,761,355 24,541,520 

 5,885,000 5,082,500 آزمون ترکیدگی 9

 490,595 490,595 بررسی چگونگی پخش و پراکنش دوده 10

 

  500,000 500,000 تعیین چگالی 11

  883,285 883,285 (OIT)اندازه گیری پایداری حرارتی 12

تعیین نرخ جریان جرمی  13

 (MFR)مذاب

  508,250 508,250 (gr/10 minنرخ جریان مذاب مواد اولیه)

 508,250 508,250 رانول اولیه)درصد(لوله با گ MFRانحراف مقدار 14

  1,374,415 785,380 کرنش کششی-تعیین خواص تنش 15

  5mm≥ e 2,140,000 2,942,500 (SCG)مقاومت در برابر رشد آهسته ترک  16

  5mm< e 6,152,500 6,955,000 (SCG)مقاومت در برابر رشد آهسته ترک  17

  686,940 686,940 تعیین درصد دوده 18

19 

 ((ESCR مقاومت در برابر عوامل محیطی 

1hr 392,690 392,690  

20 192hr 1,472,320 1,963,450  

21 1000hr 1,963,450 1,963,450  

22 

لزامات کارایی ا

 سامانه

  hr , 80°C 2,945,175 5,399,220 165ستحکام هیدرو استاتیک ا  - اتصال جوشی

 1,374,415 785,380 استحکام کششی محل اتصال جوش لب به لب – اتصال جوشی 23

24 
فصل مشترک اتصال  یچکش خوار یابیو ارز یناهم چسب نییتع

 یبه روش آزمون  پارگ یجوش
589,035 981,725 

 

  981,725 589,035 ثابت یطول یرویتخت ن یآمدگ رونیمقاومت در برابر ب نییتع 25

 981,725 589,035 آزمون لهیدگی اتصاالت الکتروفیوژن 26
به  )زین(اتصال سدل برای 40،000مبلغ 

 گردد. افزوده میهزینه ها 

http://www.farazpolymer.com/

