
Mechanical Testing & Material Lab.

آزمایشگاه مواد 

شرکت ایپکو با دارا بودن تجهیزات و 

دستگا ههاي تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی 

مواد فلزي و غیرفلزي، توانایی خدمات رسانی 

گسترده اي را در این زمینه دارد. 

برخی از قابلی تهاي این آزمایشگاه عبارتند از:

v آزمون کشش، فشار و خمش به همراه آماده سازي نمونه

v آزمون تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی قطعات موتور  

     (دسته سنبه، زنجیر، زنجیر سف تکن، تسمه، چرخ طیار و انواع پی چها)

v تعیین ترکیب شیمیایی مواد

v سخت یسنجی به رو شهاي:

A,C راکول w

w برینل از نیروي 62.5 تا 250 کیلوگرم

w ویکرز از نیروي 15 تا 100 کیلوگرم

w ویکرز از نیروي 0.5 تا 10 کیلوگرم

 Shore A,D انداز هگیري سختی به رو شهاي v

براي مواد پلیمري، الستیکی و االستومري

در حال حاضر آزمایشـگاه مواد ایپکو دارنده گواهینامه 

اســـتاندارد ISO 17025  از ســـازمان ملی تعیین 

صلاحیت ایران می باشد.

تمامی آزمونها مطابق با استانده ASTM انجام می شود.
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متالوگرافی به همراه آماد هسازي نمونه v

بررسی ریز ساختار فلزات آهنی و غیر آهنی w

تعیین نوع پوشش w

اندازه گیري ضخامت پوشش w

تحلیل کمی و کیفی ریز ساختار w

بررسی ترك و  اندازه گیري طول ترك  w

تعیین نوع، شکل و تعداد گرافی تها در چد نها w

توانایی انجام عملیات حرارتی مطابق کلید فوالد بر روي فلزات آهنی و غیر آهنی v

آنیل، تمپر، نرماله، کونچ در آب و روغن w

پیرسازي آلیاژهاي آلومینیوم w 

آزمون خوردگی و تجزیه و تحلیل رسوبات و  v

محصوالت خوردگی 

ارزیابی مواد و قطعات توسط میکروسکوپ الکترونی  v

تعیین چگالی مواد فلزي و غیرفلزي  v

تعیین روش ساخت و نوع عملیات حرارتی مواد و  v

قطعات

تعیین استاندارد مواد فلزي و غیرفلزي  v

آزمون کاغذ فوجی بر روي سطوح آ ببندي (بستار،  v

چندراه هها) 

تعیین دماي کاري سمبه و دریچه به سه رو ش منحنی  v

پیرنرمی، کاشتن پیچ اندازه گیري دما و کاشت 

حسگر دما 

اجراي آزمونهاي خستگی مکانیکی پر چرخه (کنترل  v

تنش یا نیرو) و کم چرخه (کنترل کرنش یا جابجایی) 

به صورت کشش و فشار)

اجراي آزمونهاي خستگی کم چرخه حرارتی v

تحلیل خرابی قطعات صنعتی در صنایع مختلف  v

(خودرو، نفت، گاز و پتروشیمی، نظامی، دریایی، 

نیروگاهی و توربینی، ریلی، ماشین آالت راه سازي و 

معدنی و . . .)

عیبیابی با استفاده از تجهیزات انتشــار صوت بمنظور  v

ردیابی نشــــتی در قطعات موتوري (مانند دریچه ها)،  

لوله ها، مخازن پتروشیمی و گاز طبیعی تحت فشار



All of tests and services would 
be  done  accord ing  ASTM 
Standard.
IPCO material lab has ISO 17025 
certificate by IRAN NACI.

th6 km of Karaj Makhsous Road  

IPCO Laboratory & Validation Management

(+9821)44520882-4        (+9821)44520880        1398813711

IRANKHODRO POWERTRAIN CO.

IPCO material laboratory are 
equipped by advanced physical and 
mechanical properties measurement 
devices and test rigs for metal and non-
metal materials standard tests. Some of these 
tests are:

v Standard Tension, Compression and Bending tests 
(Metals and Polymers) 

v Test Rigs for physical and mechanical properties of 
engine parts: Connecting Rod, bolts, chain, chain 
tensioner and belts.

v Fuji paper test on sealing surfaces like as Cylinder head, 
Exhaust manifold.

v Universal Hardness Test:
w Rockwell (A,C)
w Brinell (62.5 to 250 kgf)

w Vickers (0.5 to 10 & 15 to 100 kgf)

v Metallographic Investigation 
w Optical microscope services

w Coating studies
w SEM services

w Stereo services
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Other services in the IPCO material lab:  
v Failure analysis of road and different engine 

application (marine, aircraft, stationary and railway)  

v Heat treatment (Ferrous and 

nonferrous)
v Density determination

v Consulting services on material 

selection
v Age softening of Al Aluminum (piston, 

cylinder head)
v Working temperature determination 

(engine valve, piston, cylinder head)
v Standard determination
v Corrosion testing
v HCF (high cycle fatigue) & LCF (low 

cycle fatigue) tests on Con-rod, valve, 

crankshaft, Piston, valve spring…
v Thermo - mechanical fatigue on 

cylinder head, valve cover…
v Acoustic emission test on valves, CNG 

cylinder…

IRANKHODRO POWERTRAIN CO.
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