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)آستیاگ آزما صنعت (با مسئولیت محدود

آستیاگ آزما صنعت (با مسئولیت محدود)

م ر یدا دا گام  ید  ا م                                                                   ی دار وال ی  م و ر وا ما 
صنعت با در اختیـار داشـتن امکانـات      آستیاگ آزماشرکت

فنی و پرسنل متخصص و مجرب، نسبت به ارائه ملزومات و   
تجهیزات مورد نیاز واحدهاي کنترل کیفی، تضمین کیفی و 
بازرسی فنی صـنایع مختلـف کـشور اعـم از؛ نفـت، گـاز،                 

سازي، خودروسازي و مراکـز  تحقیقاتـی     پتروشیمی ، قطعه
اقدام کرده و به عنـوان یکـی از مراکـز پیـشرو در توزیـع                 
تجهیزات غیر مخرب و ابزار دقیـق، تـأمین کننـده بخـش            

باشد.اي از نیازهاي مشتریان محترم میعمده

عمده فعالیت:

امروزه حصول اطمینان از کیفیت صددرصدي محصـول،  
در اغلب صنایع مورد نیاز است که به دلیل عدم امـکـان     
کنترل کامل فرایند تولید، احتمال وجود  قطعات معیوب 

ناپذیر بوده و تنهـا راه حـل       در محصوالت امري اجتناب
منطقی و اقتصادي به جهت ارتقاء کیفی تولید، استفـاده  

هاي غیرمخرب بـراي جـداسـازي و کـنـتـرل             از تست
هـاي  باشد. از آنجایی که تست صددرصدي محصوالت می

غیرمخرب بدون تخریب قطعه و مجموعه قادر به تفکیک 
تواند کاربردي مـوثـر در ارتـقـاء           باشند، میقطعات می

هاي بازرسـی  محصول، کاهش زمان تست و کاهش هزینه
داشته باشد.
ها در صنایع مختـلـف از جـملـه صـنـایـع              این آزمون

ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، هوا ـ فضا ،   
فوالد، خودرو، ریلی، پزشکی و... کاربرد دارند.

کارشناسان فنی بازرسی شرکت آستیاگ آزما صنعت بـا    
، مدارك و   NDTدر اختیار داشتن مدرنترین تجهیزات 

شده، مـهـنـدسـی و بـازرسـی             هاي تاییددستورالعمل
نماید.  غیرمخرب قطعات صنعتی را به مشتریان ارائه می

همچنین، شرکت آستیاگ آزما صنعت بـا در اخـتـیـار         
داشتن تکنسین هاي مجرب، کالیبراسیون و تعـمـیـرات    

دستگاه هاي الکترونیکی را نیز پذیرا می باشد.

خدمات و تعمیرات: 



تجهیزات ابزاردقیق
)Huatec،Time Group،Standard،(Kimo

دستگاه هاي تست ضخامت سنجی التراسونیک قطعه.-

دستگاه هاي تست سختی سنجی : انواع مـدل هـاي سـختی       -
سنج فلزات و سختی سنج غیر فلزات (پرتابل و غیر پرتابل).

سنجیدستگاه هاي تست زبري-

تجهیزات بازرسی رنگ شامل دستگاه هـاي تـست ضـخامت       -
سنجی رنگ و روکش برروي فلزات آهنی  و یـا غـیر آهـنی ،            
ضخامت سنج رنگ تر، سنجش میزان چسبندگی رنگ (خراش   

و ...)Pull offاندازه، 

).Holiday Detectorانواع دستگاه هاي منفذ یاب (-

)Vibration Testerانواع دستگاه هاي لرزش سنج (-

انواع ترمومترهاي تماسی و غیر تماسی.-

دستگاه هاي تست شرایط محیطی شـامل رطوبـت سـنح ،          -
صوت سنج، فلومتر و ...

محصوالت و خدمات
)UTتجهیزات تست التراسونیک (

)Starmansو Tru-Sonicدستگاه هاي عیب یاب التراسونیک (

V٢و V١تجهیزات جانبی پراب ، کابل ، کوپلنت ، انواع تست بلوك 
و ...

تجهیزات تست به روش ذرات مغناطیسی و ماوراء بنفش
 )MT/UV(

(MagnaFlux)

.AC/DCیا DCانواع یوك دستی پرتابل 

مواد مصرفی تست ذرات مغناطیسی در انـواع فلوئورسـنت یـا جوهـري (پایـه نفتـی               
.ومحلول در آب) به صورت پودر یا اسپري

تجهیزات کار با اشعه ماوراء بنفش و ابزار سنجش مربوط به آن (المـپ هـاي مـاوراء      
بنفش ، نورسنج ها و تجهیزات ایمنی کار با اشعه ماوراء بنفش).

) PTتجهیزات تست به روش مایعات نافذ ( 
(MagnaFlux)

Penetrant– Cleaner –Developer

) VTتجهیزات تست به روش بازرسی چشمی ( 
انواع متال مارکرها.-

G.A.Lهاي بازرسی.انواع گیج هاي جوش وآئینه-


