
 
 گاه شیمی ومهندسی شیمی ایرانپژوهش

 
 

 
اطالعات تکمیلی نمونهفرم   2از  2صفحه  

 

 

 آنالیز توزین حرارتی   :آزمون نام ِ(DSC) 

 :هانوآزم ويژه شرايط
 باشد؛می هوا گرواكنش اتمسفر نیتروژن و گاز آزمایشگاه این در خنثی اتمسفر 

 دستگاه  تحت هاي آزمون دماي حد ترین پایینo
C 02 دما  و باالترینo

C 382  است؛ شده تعیین 

 شود؛ می گزارش و سنجیده آزمون انجام زمان حسب بر آزمایشگاه این هاي آزموني  كلیه هزینه 

 باشد؛ می مشتري عهده بر سازي نمونه 

 :آزمون اقالم ويژه شرايط

 هاي آزمون براي نمونه میزانDSC باشد؛ گرم میلی 02از  بیشتر بایست می همواره 

 هاي  آزمون براي شده تعیین دمایی حدودDSC٬  o
C 02  الیo

C 382  شد؛ نخواهد انجام آن از غیر به آزمونی هیچ و بوده 

 گردد؛ نمی تست عنوان هیچ به كم میزان به حتی منفجره و اشتعال قابل و فلزي پایه هاي نمونه 

 شد؛ نخواهد انجام مجاز امضاي و آن تكمیلی اطالعات و آزمون خواست در فرم بدون آزمونی گونه هیچ 

 دارد انتظار در نمونه ترافیك هب بستگی ها آزمایشگاه ضوابط طبق آزمون آنجام بندي زمان. 

 

 خیر بلی 

   دارد؟ اشتعال يا انفجاري حالت نمونه آيا

   است؟ اكتيو راديو نمونه آيا

   شود؟ مي ظاهر خاصي دماي در پاشندگي بصورت نمونه آيا

   دارد؟ پالتين يا آلومينيوم با تركيبي خاصيت نمونه آيا

   دارد؟ زايي آلرژي خاصيت نمونه آيا

   است؟ زا سرطان نمونه آيا

   كند؟مي متصاعد خورنده گاز نمونه آيا

   باشد؟مي )،يد برم كلر، فلوئور،( هالوژن عناصر حاوي نمونه آيا

           درجه                                 پاياني دماي درجه                                 آزمون شروع دماي

   آزمون اتمسفر C/min°                             حرارتي سرعت

 

 كامل صورت به را برگه اين در شده ذكر موارد كليه آزمون انجام متقاضي عنوان به ......................................................... اينجانب

 در شوميم متعهد و داده قرار پژوهشگاه اختيار در كامل طور به را خود نمونه ايمني اطالعات كه نمايماظهارمي ضمناً نموده مطالعه

 كامل خسارت ،شود آزمايشگاه كارشناسان به يا و آناليز هايدستگاه به ايصدمه يا بروزخسارت مسبب يا باعث اينجانب نمونه كه صورتي

 .نمايم پرداخت هشگاهپژو كارشناسي با نظر برابر احتمالي كيفري مسووليت و مدني مسووليت بعد از را آن

 

 :متقاضی نام

 :امضاء و تاریخ


