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آزمااگشیه قات رفته رکاغذ
دادکشنه فنی کاسپین
رپدیس دادکشنهاهی فنی

دااگشنه تهران

معرفی:

آزمایشگاه پیشرفته خمیر و کاغذ دانشکدة فنی کاسپین در راستای اهداف کلی آزمایشگاههای جامع کشور ،مبنی بر ارائه
خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی ،منطبق بر استانداردهای روز دنیا در سال  1393افتتاح گردید .این آزمایشگاه با دارا بودن
کاملترین مجموعه تجهیزات و دستگاههای تخصصی در زمینة خمیرکاغذ از معدود آزمایشگاههای مجهز و کامل در این
زمینه در سطح کشور می باشد.
بنابراین دانشکدة فنی کاسپین در جهت رفع نیازهای تحقیقاتی اساتید ،دانشجویان ،محققین و صنعتگران آماده ارائه
خدمات با باالترین کیفیت و رضایتمندی مراجعین می باشد.

 عضو شبکه آزمایشگاههای فناوریهای راهبردی با ویژه
برای نخبگان و اعضای هیات تخفیفهای علمی و
دانشجویان
 عضو شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)

سرپرست آزمایشگاه :آقای دکترجمشید محمدی روشنده
کارشناس آزمایشگاه :خانم الهام صابری خواه

وبسایت آزمایشگاهwww.caspianlab.ut.ac.ir :
پست الکترونیکی آزمایشگاهcaspianlab@ut.ac.ir :
کانال تلگرام@CaspianLab :

در ادامه به معرفی دستگاهها و خدمات قابل ارائه در این مرکز پرداخته میشود
آدرس :گیالن-رضوانشهر-شهرک ولیعصر چوکا-دانشکده فنی کاسپین  -صندوق پستی4386156387 :

شماره تماس01344608064:
آدرس اینترنتی http://caspian.ut.ac.ir:

Consistency Determination Apparatus

 دستگاه اندازهگیری غلظت خمیرکاغذ.1

Beating & Freeness Tester

 دستگاه اندازهگیری درجه روانی خمیرکاغذ.2

Laboratory Research Digester

 دایجستر تحقیقاتی آزمایشگاهی.3

Laboratory Beater (PFI Mill Type)

 دستگاه پاالیش خمیرکاغذ.4

Viscosity Meter (Falling Ball Method)

 ویسکوزیمتر.5

Pulp Disintegrator

) فیبرکننده خمیرکاغذ (همگنساز.6

Kappa Number Analyzer (Fully Automatic)
Laboratory Flotation De-Inking Cell

) اندازهگیر عدد کاپا ( تمام اتوماتیک.7
 سلول آزمایشگاهی مرکبزدایی به روش شناورسازی.8

Laboratory Valley Beater

 خمیرکوب(خمیرزن) شیاری آزمایشگاهی.9

High Consistency Pulper (Formax Type Pulper)

 خمیرساز با غلظت باال.10

Laboratory Calendar

 دستگاه اتوزن آزمایشگاهی.11
Cobb  دستگاه اندازه¬گیری مقدار.12

Cobb Sizing Tester

 دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به ترکیدگی.13

Digital Bursting Strength Tester

 دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به پاره گی.14

Electronic Tearing Resistance Tester

 دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به کشیدگی.15

Electronic Universal Tensile Tester (Vertical Model)
Digital Internal Bond Tester(z-direction tensile strength)
Short Span Compression Strength Tester

 دستگاه اندازه¬گیری قدرت پیوستگی.16

) دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به فشردگی(تراکم.17

Folding Endurance Tester

 دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به تا شدن.18

Automatic Digital Thickness Micrometer

 دستگاه اندازه¬گیری اتوماتیک ضخامت.19
 دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به سوراخ شدن.20

Puncture Resistance Tester
Crease Stiffness Tester & Electronic Stiffness Tester
Electronic Lab Crush Tester
Automatic Sheet Press
Electronic Roughness & Permeance Tester

 دستگاه اندازه¬گیری سفتی.21
 دستگاه اندازه¬گیری مقاومت به لهیدگی.22
 دستگاه پرس ورق.23

 دستگاه الکترونی اندازه گیری نفوذپذیری و زبری.24

Computerized Brightness, Opacity & Color Tester  ماتی و رنگ، دستگاه اندازه گیری درجه روشنی.25
Digital Gloss Meter (Photo volt type)
Sheet Dryer
Portable Electronic Moisture Meter
Cutters
Electronic Balance

 دستگاه براقیت سنج دیجیتالی.26
 دستگاه خشک کن ورق کاغذ.27
 رطوبت سنج سیار الکترونی.28
 انواع کاتر.29
 ترازوی دیجیتالی.30

دستگاه اندازهگیری غلظت خمیرکاغذ

TAPPI T-240-om-02, ISO 5267/1, BS 6035/1 and SCAN C19.
دستگاه اندازهگیری درجه روانی خمیرکاغذ

.

TAPPI T 227

دایجستر تحقیقاتی آزمایشگاهی

.
دستگاه پاالیش خمیرکاغذ

TAPPI T 248

ویسکوزیمتر

.

TAPPI T 254
فیبرکننده خمیرکاغذ (همگنساز)

TAPPI T 205

.7اندازهگیری عدد کاپا ( تمام اتوماتیک)

مشخصات دستگاه:

TAPPI T 236
 .8سلول آزمایشگاهی مرکبزدایی به روش شناورسازی

TAPPI T 236

خمیرکوب(خمیرزن) شیاری آزمایشگاهی

TAPPI T200 &T205
.10خمیرساز با غلظت باال

TAPPI T 236

.11دستگاه اتوزن آزمایشگاهی

.12دستگاه اندازهگیری مقدار Cobb

TAPPI T 236

.13دستگاه اندازهگیری مقاومت به ترکیدگی

Kg/cm2

TAPPI T 403

.14دستگاه اندازهگیری مقاومت به پارهگی

mN

TAPPI T 414

.15دستگاه اندازهگیری مقاومت به کشیدگی

N

kgf

index

TAPPI T 494

 .16دستگاه اندازهگیری قدرت پیوستگی
)

TAPPI T 541

.17دستگاه اندازهگیری مقاومت به فشردگی(تراکم)

TAPPI T 826, ISO 9895, SCAN P46,
AS/NZ 1301.4SO RP, BS 7325, DIN 54518
.18دستگاه اندازهگیری مقاومت به تا شدن

.19دستگاه اندازهگیری اتوماتیک ضخامت

TAPPI T 411, EN ISO 12625-3, EN ISO 3034,
PAPTAC D.4, ISO 534, APPITA 1301.426
.20دستگاه اندازهگیری مقاومت به سوراخ شدن

DIN 53142, SCAN P23, ASTM D781, TAPPI T 803

دستگاه اندازهگیری سفتی.21

Electronic Stiffness Tester

Crease Stiffness Tester

gf

ISO 2493, 5629, TAPPI T 489M60, T 556,T 535,T820,T 836, SCAN
P29,P64,P65, DIN 53121, 53123, BS 3748, ASTM D747-61T, JIS P8125

دستگاه اندازهگیری مقاومت به لهیدگی.22

ISO 7263, 3035, 3037, TAPPI T 824,T 809,T 811,T822, T 823, 808, SCAN P42,
P27, P33, P32, P34 FEFCO No.6, 8, 50, CPPA D.24, D.20, D.33

.23دستگاه پرس ورق

TAPPI T 205
 .24دستگاه الکترونی اندازه گیری نفوذپذیری و زبری Electronic Roughness & Permeance Tester

این دستگاه برای تعیین همواری و تخلخل کاغذ و هر چیز صفحه
مانند بر اساس اصل اندازه گیری دبی جرمی و مجهز به سنسور
ورودی و لوازم جانبی درمحدودخ 300 Ml/min

l

SCAN P 21, P 60, BS 4420, and TAPPI UM 535, ISO 2494, 5636/3, APPITA/AS01.440 DIN
53120

دستگاه اندازه گیری درجه روشنی ،ماتی و رنگ & Computerized Brightness, Opacity
Color Tester

این دستگاه با استفاده از نرم افزارمربوطه بر پایه ویندوز
و برنامه از پیش تعیین شده و با انتخاب خودکار فیلتر و
تابنده نور قادر است روشنایی و مقدار رنگ و کدری
کاغذ  ،مقوا  ،پالستیک و مواد مشابه را درطیف  400تا
 700نانومتر و با اتسفاده از تفاوت رنگ و ارائه نمودار و با
استاندارد بین المللی اندازه گیری نماید .

ISO 2469, 2470,2471, 2472, 3680, TAPPI T 519, 525, 527,560, CPPA
E1, E2, DIN
53-140, CIE 1976, SCAN G5,P3,P8,P66,P71,P72

دستگاه براقیت سنج دیجیتالی )Digital Gloss Meter (Photo volt type
این دستگاه قادر است براقیت کاغذ و مقوا را در زاویه  75درجه و
بر اساس استاندارد  TAPPIاندازه گیری نماید .

TAPPI T 480

دستگاه خشک کن ورق کاغذ

Sheet Dryer

برای خشک کردن نمونه کاغذ مرطوب قبل
از تعیین وزن خشک کاغذ ساخته شده با
عرض  250 mmو طول  300 mmبا درجه
حرارت قابل تنظیم تا  180درجه سانتی گراد
از این دستگاه استفاده می شود.

رطوبت سنج سیار الکترونی

این دستگاه با داشتن دو غلتک و سنسور
های حساس قادر است با دقت بسیار باال
رطوبت کاغذ را در هر نقطه ای از سطح آن و
یا بطور متوسط نشان دهد و همچنین معموال
برای تعیین درصد رطوبت در رول کاغذ که در
حال تولید بوده ،مورد استفاده قرار می گیرد.

Portable Electronic Moisture Meter

انواع کاتر

Cutters

این کاتر ها برای برش های مختلف کاغذ و ورق
جهت انجام آزمون های گوناگون کاغذ مورد
استفاده قرار می گیرد.

ترازوی دیجیتالی

ترازوی الکتریکی با دقت  0،001گرم جهت توزین
نمونه ها قابل استفاده است و وزنه های استاندارد
برای کالیبراسیون نیز همراه دارد.

Electronic Balance

