
تجهیز  آزما  پاکان )تاپکو(

تجهیزات تست، اندازه گیری، آزمایشگاهی و تحقیقاتی 



ــاکان )تاپکــو( در ســال 1388 تاســیس و تحــت شــماره  ــا پ ــز آزم ــرکت تجهی ش
368123 و شناســه ملــی 10320168820 در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی تهران 
ــا  ــا پشــتوانه ســابقه 20 ســاله مدیــران خــود و ب ــه ثبــت رســیده اســت. ایــن شــرکت ب ب
همــکاری ســازندگان معتبــر خارجــی، در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــي از مراکــز پیشــرو در 
تأمیــن تجهیــزات پیشــرفته تســت، انــدازه گیــری، عیــب یابــی، آموزشــی و آزمایشــگاهی 
بــرای صنایــع، دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور  فعالیــت مــی نمایــد.

کارشناســان ایــن شــرکت بــا حضــور مــداوم در صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، پاالیشــگاه، 
ــی کشــور  ــز آموزشــی و تحقیقات ــز دانشــگاهها، مراک ــازی و نی ــوالد، خودروس ــروگاه، ف نی
ــام ایــن شــرکت را بــه عنــوان نمــادی از تــاش، کیفیــت و پایبنــدی بــه  توانســته انــد ن

تعهــدات معرفــی نماینــد.

ــری از  ــره گی ــا به ــذا ب ــوده، ل ــرکت ب ــن ش ــي ای ــدف اصل ــتریان ه ــل مش ــت کام رضای
متخصصیــن مجــرب و نیــز پشــتیبانی فنــی کمپانــی هــای همــکار،  مشــاوره قبــل از خریــد 
و خدمــات پــس از فــروش شــامل نصــب، راه انــدازي، آمــوزش، کالیبراســیون، تعمیــرات و 

تامیــن قطعــات یدکــي در باالتریــن ســطح ممکــن تضمیــن مــی گــردد.

در ایــن شــرکت مــا بــر آن هســتیم تــا بــا تمام تــوان در جهــت افزایــش ســطح رضایتمندی 
مشــتریان از طریــق برخــورد صادقانــه، ارائــه کاالی بــا کیفیــت و قیمــت رقابتــی، خدمــات 
پــس از فــروش مطلــوب، برگــزاری دوره هــای آموزشــی در داخــل و خــارج کشــور، ترجمــه 
و تالیــف جــزوات و کتابهــای آموزشــی پاســخگوی نیازهــای بخشــی از صنایع، دانشــگاهها، 
مراکــز آموزشــی و تحقیقاتــی کشــور بــوده و ســهمی هرچنــد کوچــک در آینــده ای روشــن 

بــرای کشــور عزیزمان داشــته باشــیم.

مــا مفتخریــم کــه توانســته ایــم بــا همــکاری کمپانــی هــا ی معتبــر بیــن المللــی، ضمــن 
ارائــه بهتریــن تجهیــزات بــا قیمــت هــای رقابتــی و نیــز خدمــات پــس از فــروش مناســب، 

رضایــت مشــتریان خــود را جلــب نماییــم. 

در همیــن راســتا از هــر گونــه نظــر، پیشــنهاد یــا انتقــادی کــه ایــن شــرکت را در جهــت 
ارتقــاء ســطح کیفــی عملکــرد خــود یــاری دهــد، اســتقبال مــی  نماییــم.

تجهیز آزما پاکان )تاپکو(
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Mechanical Properties of Materials (Metals)

: )فلزات(  تست خواص مکانیکی مواد 

دستگاه های تست استاتیک )الکترومکانیکی و سروهیدرولیک(:

 از این دستگاه ها که تا ظرفیت ۵000kN قابل ارائه می باشند، جهت انجام آزمون های کشش، فشار، خمش و ... بر روی فلزات، آلیاژهای 
فلزی و ... در آزمایشگاه های تحقیقاتی و کنترل کیفیت استفاده می گردد.

  

: )Creep( دستگاه های تست خزش

این دستگاه ها جهت طراحی قطعاتی از جنس سوپر آلیاژها، فوالد و سایر فلزات که در  دمای 
باال استفاده می شوند، اهمیت ویژه ای دارد. این آزمون تغییر شکل دائم نمونه در دما های باال 

را وقتی تنش کمتر از حد تسلیم است تعیین می نماید.
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دستگاه های تست ضربه پاندولی:

 )Impact Tensile( و کشش ضربه )Izod( آیزود ،)Charpy( این دستگاه ها تا ظرفیت ۷۵0 ژول جهت انجام آزمون های شارپی
مطابق استاندارهای ASTM ،ISO و EN ارائه می گردند.

Mechanical Properties of Materials (Metals)

: )فلزات(  تست خواص مکانیکی مواد 

: )Torsion( دستگاه های تست پیچش

این دستگاه جهت آزمون پیچش روی نمونه های استاندارد و نیز قطعاتی نظیر َشفت )Shaft(، اَکسل )Axle( و همچنین سازه های 
 ساختمانی نظیر تیر )Beam( استفاده می گردد.

این دستگاهها در دو نوع الکترومکانیکی )رومیزی( و سروهیدرولیک ارائه می گردند.

Izod

Charpy

Impact Tensile

Puncture
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Mechanical Properties of Materials (Metals)

: )فلزات(  تست خواص مکانیکی مواد 

دستگاه های تست دینامیکی )خستگی(:

 این دستگاه ها در دو نوع الکترودینامیکی و سروهیدرولیکی در ظرفیت مختلف و مطابق با نیاز مشتریان جهت استفاده در آزمایشگاه های 
تحقیقاتی وکنترل کیفیت ارائه می گردند.

 مهمترین کاربردهای این سیستم ها به شرح زیر می باشد:

ÓÓ TMF (Thermo-Mechanical Fatigue(
ÓÓ LCF (Low-Cycle Fatigue(
ÓÓ HCF (High-Cycle Fatigue(
ÓÓ Fracture Mechanics

TMF (Thermo-Mechanical Fatigue(

Axial/Torsional Test System

Fatigue Testing Machine 

Rotary Bending Fatigue 
 Testing System
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Mechanical Properties of Materials (Metals)

: )فلزات(  تست خواص مکانیکی مواد 

:Drop Weight Tear Tester )DWTT( دستگاه

 این دستگاه جهت تست و ارزیابی مشخصات شکست نمونه های فوالدی مطابق استاندارهای
 ASTM E436 ،EN10274 ،API-RP-5L3 و در ظرفیت های 30 تا 100 کیلو ژول قابل

 ارائه می باشد.

Fracture surfaces of tested specimensInstrumented Drop Weight Tear Tester
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ÓÓ)Universal Testing Machine( دستگاه تست یونیورسال
ÓÓ)Pendulum Impacat Tester( دستگاه تست ضربه پاندولی
ÓÓ)Drop Weight Impact Tester-Falling Weight Tester( دستگاه تست ضربه سقوط آزاد
ÓÓ)Melt Flow Index( MFI دستگاه تست
ÓÓ)HDT/VICAT( دستگاه اندازه گیری
ÓÓShore A & D دستگاه سختی سنج
ÓÓ)MDR, RPA & Capillary( دستگاه های رئومتر
ÓÓ)Mooney Viscometer( دستگاه های مونی ویسکومتر
ÓÓ)Abrasion Tester( دستگاه تست سایش
ÓÓ)Specimen Preparation( دستگاه آماده سازی نمونه
ÓÓ)DMTA/DMTS( دستگاه های آنالیز حرارتی
ÓÓ...

Mechanical Properties of Materials (Polymer)

تســت خواص مکانیکی مواد )پلیمر شــامل الستیک، پالستیک  و ...( :

U
niversal Testing M

achine

Drop Weight Teste
r

Ca
pi

lla
ry

 R
he

om

ete
r

MFI Tester
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Mechanical Properties of Materials

: تست خواص مکانیکی مواد 

:)Modernization( نوسازی سیستم های قدیمی

 ایــن شــرکت عــاوه بــر ارائــه دســتگاه هــای تســت خــواص مکانیکــی مــواد، امــکان نوســازی دســتگاه هــای ارزشــمند قدیمــی از ســایر 
ســازندگان را نیــز دارا مــی باشــد. بــا ایــن روش مــی تــوان سیســتم هــای قدیمــی را بــا هزینــه کمتــر، بــه سیســتم هــای پیشــرفته بــا 

بهــره وری و ضریــب اطمینــان بــاال تبدیــل نمــود.
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Acoustics

آکوستیک:

تجهیزات اندازه گیری آکوستیک شامل: 
ÓÓ)Sound Intensity probe( انواع میکروفن های اندازه گیری، میکروفن های سطحی، آرایه میکروفن و پروب شدت صدا
ÓÓ )Real Time( آناالیزرهای زمان واقعی
ÓÓ تجهیزات پایش آلودگی نویز شهری، فرودگاهی و صنعتی
ÓÓ ( جهت اندازه گیری خواص آکوســتیکی )ضریب جذب و افت صوتی( مواد جاذب/عایق صداImpedance Tube( سیســتم های لوله امپدانســی

مانند نمد ها، موکت ها، فوم ها، اســفنج ها، آسفالت/ســنگفرش و ...
ÓÓ2 دستگاه های صدا سنج، نویز دوزیمتر حرفه ای و کالیبراتور صدا با کاس دقت 1و
ÓÓ دوربین آکوستیکی جهت مصور سازی صدا در تحلیل های آکوستیکی
ÓÓ)Room Acoustics Modeling Software( نرم افزار حرفه ای طراحی آکوستیکی اتاق ها و سالن ها
ÓÓ تجهیــزات انــدازه گیــری آکوســتیک ســاختمان جهــت تعییــن میــزان صدابنــدی اجــزاء ســاختمانی نظیــر دیــوار و در و پنجــره در مقابــل صــدای

هــوا برد، صدابنــدی ســقف هــا در مقابــل صــدای کوبــه ای )آزمایشــگاهی و میدانــی( طبــق اســتاندارد ISO و همچنیــن تســت زمــان واخنــش 
)Reverberation Time( جهــت انــدازه گیــری ضریــب جــذب صــدا
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انواع تجهیزات و سنسورها ی ارتعاش شامل: 

ÓÓ)سنسورهای شتاب سنج )معمولی، باحساسیت باال، شوک، فرکانس باال، مودال، دما باال، زیر آبی، صنعتی، سه محوره و مرجع
ÓÓ)سنسورهای ارتعاشات انسانی )دست-بازو، تمام بدن و ساختمانی
ÓÓ)دستگاه های اندازه گیری ارتعاشات انسانی )دست-بازو، تمام بدن و ساختمانی
ÓÓ)دستگاه های کالیبراتور ارتعاش )دستی و آزمایشگاهی
ÓÓو سایر لوازم جانبی

تجهیزات آزمایشگاهی NVH شامل:

ÓÓ)Modal Analysis( آنالیز مودال
ÓÓ)Vehicle pass-by noise( نویز عبوری خودرو
ÓÓ)Noise Source Identification( تشخیص منبع نویز
ÓÓ)Interior Noise( نویز داخلی/کابین خودرو
ÓÓ)Sound Power( توان صدا
ÓÓ)Sound Quality( کیفیت صدا
ÓÓ)Acoustic Material Testing( تست آکوستیکی مواد
ÓÓ)Quality Control Assurance( کنترل کیفیت
ÓÓ...

Vibration

ارتعاشات

Acoustic Camera

ارتعاشات:
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ارتعاشات:

 سیستم های تست ارتعاشی )Vibration Test Systems( شامل:

ÓÓShaker

ÓÓPower Amplifier

ÓÓController

ÓÓSlip Table

ÓÓHead Expander

ÓÓ... 

این سیستم ها جهت انجام آزمون های دوام ارتعاشی )سینوسی، تصادفی و شوک(  در ظرفیت های متنوع با قابلیت اعمال سیکل های 
حرارتی، برودتی و رطوبتی، در دو نوع خنک شونده با هوا  )Air Cooled(  و خنک شونده با آب )Water Cooled( قابل ارائه می 

باشند.

Vibration
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وضعیت: پایش 

ارتعاشات: 

بــه کمــک انــدازه گیــری و تحلیــل ارتعاشــات مــی تــوان اختــال و آســیب هــای در حــال گســترش ماشــین آالت دوار را در مراحــل 
اولیــه تشــخیص و اقدامــات اصاحــی را از مــدت هــا قبــل برنامــه ریــزی نمــود. تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه بیشــتر عیــوب ماشــین 
آالت دوار از طریــق انــدازه گیــری و تحلیــل ارتعاشــات قابــل تشــخیص اســت. امــروزه اســتفاده از دســتگاه هــای پیشــرفته انــدازه گیــری 
وآنالیــز ارتعاشــات در صنایــع مختلــف کشــور نظیــر نفــت، گاز، پتروشــیمی، فــوالد، نیــروگاه، ســیمان، چــوب و کاغــذ و... رونــق فراوانــی 

یافتــه اســت.

ÓÓ )off-line( دستگاه های پیشرفته آنالیز ارتعاشات، دیتاکالکتور و باالنسر دستی با قابلیت االینمنت لیزری
ÓÓ )on-line( سیستم های پایش وضعیت دائمی
ÓÓ)Acceleration, Velocity, Displacement( انواع سنسورهای ارتعاشات
ÓÓ ...,SCADA ,PLC 20-4 جهت اتصال به mA  ترنسمیتر های ارتعاشی با خروجی

Condition Monitoring
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Condition Monitoring

وضعیت: پایش 

گرمانگاری: 

گرمانــگاری یکــی از روش هــای پایــش وضعیــت اســت کــه بــه صــورت غیرتماســی و بــا اســتفاده از دوربیــن هــای ســبک و کــم حجــم 
ــزات مکانیکــی، تاسیســات الکتریکــی  ــت و بازرســی از تجهی ــش وضعی ــی در پای ــای فراوان ــرد ه ــگاری کارب ــرد. گرمان ــی پذی انجــام م

)شــامل: فشــار قــوی، توزیــع و فشــارضعیف(، ســاختمانی و...دارد.

ــکاری  ــی از روغن ــکاک ناش ــود اصط ــل وج ــه دلی ــا ب ــکال عمدت ــوب و دارای اش ــزاء معی ــزات دوار، اج در تجهی
نامناســب، نــا هــم محــوری، قطعــات فرســوده، بارهــای مکانیکــی غیرعــادی و... بوجــود مــی آیــد. در تاسیســات 
الکتریکــی نیــز اجــزاء معیــوب و دارای اشــکال عمدتــا بــه دلیــل اتصــاالت سســت و معیــوب، اتصــال کوتــاه، 

ــار، نصــب نادرســت قطعــات و...ایجــاد مــی شــود. ــی ب ــار، نامتعادل اضافــه ب

ÓÓ)انواع دوربین های ترموویژن )گرمانگاری
ÓÓانواع دماسنج های مادون قرمز

صدا سنجی: 

ارتعاشــات صوتــی دارای مشــخصاتی مشــابه ارتعاشــات مکانیکــی اســت، بــا ایــن حــال کمتــر بــه کاربــرده مــی شــود. یکــی از دشــورای 
هــا در تحلیــل هــای آکوســتیکی ایــن اســت کــه موضــوع مــورد مطالعــه، یعنــی صــدا، قابــل دیــدن نیســت. بــه همیــن دلیــل در بســیاری 
از تحلیــل هــای آکوســتیکی ســعی بــر ایــن اســت کــه صــدا، مصــور ســازی شــود تــا از ایــن طریــق درک بهتــری از آن بــه دســت آیــد. 
تکنیــک هــای رایــج شــامل شــکل مــوج، تبدیــل فوریــه، طیــف فرکانســی 1/1 یــا 1/3 اکتــاو و هولوگرافــی صوتــی اســت کــه مــی توانــد 

توســط تجهیــزات زیــر انجــام پذیــرد:

ÓÓ)Advanced Sound Analyzers( دستگاه های آناالیزر پیشرفته صدا
ÓÓ جهت مصور سازی صدا در تحلیل های آکوستیکی )Acoustic Camera( دوربین آکوستیکی
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ÓÓماشین های الکتریکی، الکترونیک صنعتی، شبیه ساز سیستم های قدرت و شبکه های هوشمند
ÓÓمدار های الکتریکی، مدار منطقی، میکروپروسسور و میکرو کنترلر
ÓÓ مخابرات آنالوگ، مخابرات دیجیتال، فیبر نوری، آنتن، مایکرو ویو، رادار و ماهواره
ÓÓکنترل و ابزار دقیق، رباتیک و مکاترونیک
ÓÓ برای دروس مختلف )e-Learning( نرم افزار های آموزشی الکترونیکی
ÓÓ نرم افزار شبیه سازی آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی، مخابرات آنالوگ و مخابرات دیجیتال
ÓÓو زمین گرمائی )Biomass( شامل: خورشیدی، بادی، پیل سوختی هیدروژنی، زیست توده )آزمایشگاه انرژی های نو )تجدید پذیر

تجهیزات آموزشــی برق، الکترونیک و مخابرات :
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: مکانیک  آموزشی  تجهیزات 

هیدرولیک و پنوماتیک شامل: 
ÓÓست هیدرولیک پایه و پیشرفته
ÓÓست پنوماتیک پایه و پیشرفته
ÓÓالکتروهیدرولیک
ÓÓپروپورشنال هیدرولیک 

 :)Condition Monitoring( آزمایشگاه کاربردی پایش وضعیت
ÓÓ تجهیزات اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات، باالنس در محل
ÓÓ سیستم آموزشی عیب یابی ماشین آالت دوار

Educational Equipment
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تجهیزات آموزشــی کنترل و ابزار  دقیق :

سنسوریک شامل:
ÓÓ سنسورهای غیر تماسی مغناطیسی، سنسورهای غیر تماسی القائی، سنسورهای غیر تماسی نوری، سنسورهای غیر تماسی خازنی و سنسورهای

القائی آنالوگ

رباتیک و مکاترونیک:

اتوماسیون کارخانه شامل: 
ÓÓ )FMS: Flexible Manufacturing System( سیستم های تولیدی انعطاف پذیر

ÓÓ:شامل ماجول های )MPS: Modular Production System( سیستم های تولیدی ماجوالر

�  (Distributing Station) توزیع
� (Pick & Place Station) برداشت و گذاشت
�  (Sorting Station) دسته بندی
� (Separating Station) جداسازی
� (Assembly) مونتاژ
� (Testing & Quality Control) تست و کنترل کیفیت
� (Robot) ربات
� (Processing) پردازش
� (Storage & Retrieval) ذخیره سازی و بازیابی
 نرم افزار شبیه سازی و کنترل مکاترونیک و رباتیک �

آزمایشگاه کنترل فرآیند شامل: 
ÓÓPH اندازه گیری و کنترل جریان، سطح، فشار، دما و

Educational Equipment



تجهیز آزما پاکان )تاپکو(
 تهران- خیابان احمد قصیر )بخارست( - خیابان چهارم )مقدس( 
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