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آزمـایـشـگـــــــاه مـتـالـــــــورژی

دارای تاییدیه استاندارد ISO/IEC 17025
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آزمایش ــگاه متال ــورژی حامی ــران ب ــه عن ــوان عض ــوی تفکی ــک ناپذی ــر
در کنـــار مجموعـــه ی فـــوالد حامیـــران و بـــا اخـــذ تاییدیـــه علمـــی و
پژوهشـــی از مجتمـــع فـــوالد آلیـــاژی اصفهـــان تاســـیس گردیـــد.
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بنیـــان گـــذاران ایـــن مرکـــز دارای ســـابقه ای ارزشـــمند و فنـــی در
خدم ــات ده ــی ب ــه مش ــتریان در صنع ــت ف ــوالد و متال ــورژی تح ــت
برنـــد فـــوالد حامیـــران بـــوده و کارکنـــان ایـــن مجموعـــه بـــه عنـــوان
ارزشـــمند تریـــن ســـرمایه هـــای ایـــن مرکـــز عمدتـــا مجموعـــه ای از
کارشناســـان و پژوهشـــگران بـــا تجربـــه و متعهـــد کشـــور در کنـــار
جوانـــان بـــا دانـــش و پرانگیـــزه مـــی باشـــند.
آزمایشگاه متالورژی حامیران مجهز به تجهیزاتی پیشرفته از برند های
معتبــر جهانــی دارای مجموعــه ای از آزمایشــگاه هــا نظیــر کوانتومتــری،
متالوگرافی،مکانیکی،شیمیایی،غیرمخرب،خوردگی،میکروســکوپ
الکترونــی و امکانــات آموزشــی مــی باشــد.
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گواهینامه ISO/IEC 17025
ایـن اسـتاندارد تعییـن کننده الزامـات عمومی برای کیفیـت و احراز صالحیت آزمایشـگاه
هـای آزمـون و کالیبراسـیون مـی باشـد.از این رو آزمایشـگاه متالـورژی حامیـران با توجه
بـه لـزوم کسـب اطمینـان از دقـت و صحـت نتایـج ارائـه شـده و همگام سـازی بـا الزامات
بیـن المللـی موفـق بـه اخـذ گواهینامـه  ISO /IEC 17025از موسسـه ملـی اسـتاندارد و
تحقیقـات صنعتـی ایران ( )NACIبـه شـماره تاییـد صالحیت   845شـده اسـت.
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آزمایشگاه کوانتومتری
ایـن بخـش از آزمایشـگاه متالـورژی حامیـران بـه عنوان اصلـی ترین قسـمت در جهت
شناسـایی و انتخـاب مـواد فلـزی فعالیـت دارد.ایـن مجموعـه مجهـز بـه جدیـد تریـن
دسـتگاه هـای کوانتومتـری در مـدل هـا و توانایـی هـای مختلـف بـوده که تمامـی آنها از
برتریـن برنـد هـای اروپایـی می باشـند.
خدمـات آنالیـز در ایـن مجموعـه شـامل آنالیز نمونه هـای پایه آهن (فـوالد های کربنی
و آلیاژی،چدن،زنگ نزن،سـوپر آلیاژ و )...
و پایه ی غیر آهنی از جمله آلومینیوم  ،مس  ،روی  ،نیکل  ،کبالت و تیتانیوم می باشد.
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آزمایشگاه مکانیکی
آزمایشـگاه مکانیکـی ایـن مجموعـه  ،دارای جدیدتریـن و کامـل تریـن تجهیـزات آزمون های
مکانیکـی بـوده کـه در کنـار پرسـنل آمـوزش دیـده و بـا تجربـه قابلیـت انجـام بسـیاری از
آزمـون هـای مکانیکـی بـا باالتریـن کیفیـت و دقـت را دارا مـی باشـد .
از جمله آزمون های قابل انجام دراین بخش می توان به آزمون سختی سنجی ،کشش مقاطع
مختلف  ،آزمون های تخصصی پیچ و مهره (کشش  ،بارگواه  ،صحت کلگی و  ، )....آزمون
ضربه شارپی  ،فشار مکانیکی  ،خمش  ،آزمون های لوله ها (تخت کردن و )....اشاره نمود.

آزمایشگاه متالوگرافی
باتوجـه بـه اهمیت فـراوان آزمـون متالوگرافی
در جهـت اطلاع از ریـز سـاختار ،انتخـاب مـواد ،
روش هـای تولیـد ،پیش بینی خـواص مکانیکی
و مهندسـی معکـوس قظعـات  ،ایـن واحـد از
مهمتریـن بخـش هـای ایـن مجموعـه می باشـد .
در ایـن مجموعـه آزمـون هایـی همچـون تعییـن
ضخامـت پوشـش  ،عـدد انـدازه دانـه  ،تعییـن
عمـق الیـه دکربـوره و کربـوره  ،تعییـن ریـز
سـاختارچدن ها  ،تعیین سـیکل عملیات حرارتی
،بررسـی ناخالصـی هـا ،پروفیـل سـختی و دیگـر
آزمـون هـای کمـی و کیفـی انجـام مـی پذیـرد.

یکـی از مهمتریـن ابـزار هـای کنتـرل کیفیـت جهت حصـول اطمینان از کیفیـت قطعات تولید شـده و یا
بـرای قطعـات در حـال سـرویس  ،انجام آزمون هـای غیرمخرب ( )NDTمی باشـد.
در این بخش با اسـتفاده از تجهیزات مدرن و همچنین پرسـنل با تجربه و دارای دانش فنی،کلیه آزمون
هـای غیـر مخـرب از جملـه آزمـون (التراسـونیک ( ، )UTمایـع نافـذ ( ، )PTذرات مغناطیـس ( ، )MTرادیـو
گرافـی ( ، )RTبررسـی چشـمی ( ) )VTانجـام شـده ،تـا بتـوان بـا روش های اسـتاندارد  ،با باالتریـن دقت و
بـدون تخریـب قطعـات  ،خدمـات کاملـی را در جهـت عیب یابی و بررسـی خـواص قطعات انجـام داد.
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آزمایشگاه غیر مخرب ()NDT
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آزمون های پرتابل

آزمایشگاه خوردگی
در ایــن آزمایشــگاه امــکان انجــام آزمــون هــای
پژوهشــی متعــددی در خصــوص خوردگــی
فلــزات و بررســی پوشــش در شــرایط مختلــف
وجــود دارد.

آزمایشـگاه متالـورژی حامیـران علاوه بـر
تجهیـزات مسـتقر درمجموعـه آزمایشـگاه ها ،
دارای تجهیـزات پرتابـل نیـز مـی باشـد تـا در
مواقعـی کـه قطعـات غیـر قابـل حمل باشـند و
یـا امـکان نمونـه برداری وجود نداشـته باشـد
 ،بتـوان بـه خـواص شـیمیایی و مکانیکی و ....
آنهـا در محـل پـروژه پـی بـرد.
از مهمتریـن آزمـون هـای پرتابـل قابـل انجـام
در ایـن مجموعـه مـی تـوان بـه آزمـون هـای
سـختی سـنجی پرتابـل  ،کوانتومتـری بـه روش
 ، PMIانـدازه گیـری ضخامت پوشـش  ،رپلیکا و
میکروسـکوپ نـوری پرتابل و کلیـه آزمون های
غیـر مخـرب ( )NDTاشـاره نمـود.
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بررســی و کســب اطمینــان از خــواص عملکــردی قطعــات توســط آزمــون هــای پژوهشــی
گوناگونــی صــورت مــی پذیــرد و بــا تحلیــل نتایــج بدســت آمــده از آزمــون هــای مختلــف،
مــی تــوان قطعــات را بــا اســتاندارد هــای مربوطــه مقایســه نمــود و صحــت عملکــرد آنهــا را
تعییــن نمــود.
بــا توجــه بــه امکانــات و تجهیــزات آزمایشــگاه حامیــران  ،بخــش عملکــرد قــادر بــه انجــام
طیــف وســیعی از آزمــون هــای عملکــردی بــرای قطعــات مختلــف مــی باشــد.

کارگاه های آموزشی
آزمایشــگاه متالــورژی حامیــران در راســتای ارتقــای ســطح علمــی صنعتگــران و پژوهشــگران
اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در زمینــه هــای مختلــف از جملــه پیــاده ســازی الزامــات
اســتاتدارد هــای  ISO 17025 / ISO 9001و  ، ...دوره هــای تخصصــی متالوگرافــی ،تحلیــل شکســت
و  ...مــی نمایــد .کلیــه دوره هــا بــا توجــه بــه امکانــات آزمایشــگاهی در ایــن مجموعــه  ،بصــورت
کارگاهــی و توســط برتریــن اســاتید مجــرب در صنعــت کشــور ،برگزارمــی شــود.
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کیفیــت بــا مــا آغــاز مــی شــود
از ابتــدا درســت انتخــاب کنید
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