
  

 

 

 

 1398آزمایشگاه نمونه اداره کل استاندارد استان تهران در سال 
 به نام پروردگار مهربان

 

 برگ2پیوست:    07/12/1400تاریخ:  7874/41شماره:                                                                              

 آزمایشگاه/مدیر محترم واحد کنترل کیفیت

 

 1401-1400مقایسات بین آزمایشگاهی سال  گزاري بر :موضوع
  

 با سالم،

طي سنوات  توسط آزمایشگاه آزمون داناپالستیک ، پیرو برگزاري مقایسات بین آزمایشگاهي"احتراما        

بین  مقایساتبه اطالع مي رساند، در حال حاضر دوره جدید  ،نذشته و نتایج مثبت حاصل از آگ

لذا در  .انجام است برنامه ریزي و در حال سطح کشور توانمند و معتبر مایشگاه هايآزبا حضور  آزمایشگاهي

آزمون هاي مورد  1400اسفند  13حداکثر تا تاریخ  براي شرکت در این دوره از مقایسات صورت تمایل

 .دفرمایی اعالمقدیم مي گردد، از فهرست آزمون هایي که به پیوست ترا  خودنظر 

 

دوره مقایسات در زمینه هاي  12از بیش  1394 از سال کیآزمون دانا پالست شگاهیکه آزماالزم به ذکر است 

 ور برگزار نموده است.آزمایشگاه هاي معتبر سطح کشمختلف با حضور 

 

براي هماهنگي و یا نیاز به اطالعات بیشتر با سرکار خانم مهندس نیازي از طریق ایمیل و یا تلفن هااي زیار 

 تماس حاصل فرمایید.

 niazi.danalab@gmail.com :ایمیل    111 داخلي 02146076447تلفن:    02146076448فکس: 

 09201203161شماره همراه: 

 احترام مجدد سپاس و با                                                                            

 ققدرت اله هاشمي مطل                                                                                  

                فنيمدیر                                  
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اعالم 

 آمادگی

هزینه شرکت در 

 )ریال( مقایسات
 نوع محصول

شماره استاندارد 

 روش آزمون
 ردیف نام آزمون 

 INSO 2412 لوله پلي اتیلن 2،500،000 
 لوله ابعاد قطر خارجيمیانگین 

(mm) 
1 

 ضخامت و حداکثر حداقل

 2 (g/mlدانسیته ) INSO 7090-1 لوله پلي اتیلن 1،000،000 

 3 درجه سانتي گراد 210  (min)پایداري حرارتي  INSO 7186- 6 لوله پلي اتیلن 1،000،000 

 1،000،000 

 گرانول پلي اتیلن

INSO 6980-1  شاخص جریان مذاب(g/10min) 4 

 1،500،000 ISO 6964 ( مقدار دوده و فیلرwt%) 5 

 2،500،000 ISO 18553  6 پراکنش دوده پراکنش دودهو نرخ درجه 

 7 بازگشت حرارتي )%( ISO 2505 لوله پلي اتیلن 2،500،000 

 3،000،000 

 ISO 6259-1,3 لوله پلي اتیلن

نمونه سازي توسط آزمون 

 آزمون کشش دمبل( 5داناپالستیک )

 1دمبل نوع 
8 

 مشارکت کنندهنمونه سازي توسط  2،000،000 

 3،000،000 
نمونه سازي توسط آزمون 

 دمبل( 5داناپالستیک )
 آزمون کشش

 2دمبل نوع 
9 

 مشارکت کنندهنمونه سازي توسط  2،000،000 

 12،000،000 
 کیتوسط آزمون داناپالست ينمونه ساز آزمون کشش

 دمبل( 5)
10 

 لوله پلي اتیلن 4،000،000 
ISIRI 12181-

1:3 

 ساعته 100درجه  20
آزمون هیدرواستاتیک  ساعت  100با مشاهده ترکیدگي قبل از  

 آزمونه( 3)
11 

 لوله پلي اتیلن 4،000،000 
 ساعته 165درجه  80

 ساعت  165با مشاهده ترکیدگي قبل از  

 6،000،000 
 ISO 13479 لوله پلي اتیلن

 ساعته SCG 500 ناچ توسط آزمون داناپالستیک 

 )سه آزمونه(
با مشاهده ترکیدگي قبل از 

 ساعت 500

12 
 ناچ توسط شرکت کننده  4،000،000 

لوله آبیاري  4،000،000 

 جانبي

 

 در ياستاندارد مل

حال به روز 

7607يرسان  

به همراه ارسال اگي پال یک 

 لیتري توسط دانا پالستیک
ESCR   شرایط

 تشدید شده 
13 

 بدون ارسال اگي پال 1،500،000 



  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

  

 

 

اعالم 

 آمادگی

هزینه شرکت در 

 )ریال( مقایسات
 نوع محصول

شماره استاندارد 

 روش آزمون
 ردیف نام آزمون 

 INSO 2412 لوله پي وي سي 2،500،000 
 لوله ابعاد میانگین قطر خارجي

(mm) 
14 

 نگین ضخامتحداقل، حداکثر و میا

 15 (g/mlدانسیته ) INSO 7090-1 لوله پي وي سي 1،000،000 

 16 ( °C)  کتیوا ينرم يدما ISIRI 2414 لوله پي وي سي 1،000،000 

سي وي پي لوله 3،500،000   ISIRI 11438 17 )مقاومت در برابر ضربه )سقوط وزنه 

سي وي پي لوله 2،000،000   ISIRI 10237-5 مقدار فیلر (wt%) 18 

سي وي پي لوله 1،500،000   ISIRI 10609 19 مقاومت در برابر دي کلرومتان 

 000،،5002 سي وي پي لوله   INSO 11436 يحلقو يسفت(2KN/m) 20 

سي وي پي لوله 2،500،000   ISIRI 17614 )%( 21 بازگشت حرارتي 

سي وي پي لوله 3،000،000   ISO 6259-1,2  22 توسط مشارکت کننده(آزمون کشش)نمونه سازي 


