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  327موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد به شماره ثبت:   
  2090:   آزمایشگاه همکار اداره استاندارد به شماره مجوز

  عضو شبکه آزمایشگاهی ستاد فناوري نانو
  

 قیقاتاستانداردوتح همکارسازمان آزمایشگاه هاي ومعتبرترین مجهزتریناز  یکی عنوان مشهد به موسسه تحقیقاتی پرطاووس
واد ، شیشه،کانی هاي غیر فلزي، مکخوردگی شیمیایی،لعاب و رنگ،فلزات، چینی، سرامی آزمون هاي خراسان درحوزه صنعتی
  وساختمانی، آماده ارایه خدمات آزمایشگاهی به شرح زیر براي متقاضیان می باشد.  معدنی
  آنالیز کمی و کیفی مواد معدنی - 1
 آزمایش و تشخیص کیفیت لعاب هاي مورد مصرف در صنایع سرامیک - 2
 روبشی میکروسکوپ الکترونیEDAXتعیین نوع جنس ورقه هاي فوالدي با استفاده از  - 3
        داردتعیین درصد سرب و کادمیوم در ظروف غذاخوري، چینی، مواد معدنی، زمین هاي کشاورزي و غیره مطابق با استان - 4

ISIRI 1164 
 تعیین نوع جنس کودهاي شیمیایی سولفات آمونیوم  - 5
ال قبل نسبت به هزینه هاي س %15جهت نمونه هاي ارسالی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان , صرفا با افزایش  - 6

 .محاسبه می شود 

  1401سال آزمون ها در لیست قیمت

یف
رد

  

سازمانی  برون  روش انجام آزمون  آزمون
  (ریال)

انشگاه د -دانشجو
  (ریال)

1  AA-680   1000،000  1200،000  معدنیدر مواد آنالیز شیمیایی و تعیین درصد عناصر  

2  UV-160  
  700،000  700،000  آنالیز شیمیایی و تعیین درصد عناصر در مواد معدنی 

  300،000  500،000   تعیین طیف گروه هاي عاملی و میزان درصد جذب و عبور نور

  تعیین دانسیته واقعی  3
تعیین دانسیته واقعی پودرها و گرانول ها با 

  Pycnometer  900،000  600،000دستگاه

  200،000  500،000  ارشمیدوس جامدات به روش تعیین دانسیته واقعی  تعیین دانسیته واقعی  4
5  XRDPW3040/60   2گراف، جدولθ 2،500،000  2،700،000  و تعیین کانی ها و فازهاي مینرالی  
6  XRFPW4110/00   2،500،000  2،700،000  عنصر) 8اکسید هاي اصلی(آنالیز شیمیایی  

میکروسکوپ نوري   7
 پوالریزان

  500،000  800،000  عکس با آماده سازي نمونه 5تهیه 
  150،000  300،000  عکس از نمونه 5تهیه 

8  TEMCM120   7،500،000  8،000،000  مرتبه 680,000تهیه  عکس از هر نمونه در بزرگنمایی  

9  SEM  S360  
  2،200،000  2،500،000  تهیه عکس هر ساعت

  2،200،000  2،500،000  مطالعه توپوگرافی سطح، عکس و تعیین درصد عناصر

10  STEM CM300  17،000،000  20،000،000  تهیه عکس به هر تعداد از هر نمونه  
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  1401سال  آزمون ها در لیست قیمت

یف
رد

  

برون سازمانی   روش انجام آزمون  آزمون
  (ریال)

انشگاه د -دانشجو
  (ریال)

-ASTM C 372اندازه گیري ضریب انبساط حرارتی مطابق با استاندارد  دیالتومتر   11
88  3000،000  2500،000  

12  PVD  300،000  500،000  الیه گذاري به روش بخار فیزیکی  
  LPSA  2200،000  1000،000با استفاده از دستگاه توزیع ذرات تعیین اندازه و   تست دانه بندي  13
  500،000  800،000  )میکرون 20میلیمتر تا  4(از مش 600مش الی  5از لیست الک ها:   تست دانه بندي  14

15  Pro 2KD 
ژه تعیین ضریب هدایت حرارتی، ضریب مقاومت حرارتی، ظرفیت گرمایی وی

  EN 55022: 1987  2000،000  1800،000و ضریب نفوذ جامدات و مایعات مطابق با استاندارد 

16  
کوره هاي 

  آزمایشگاهی

  1200،000  1500،000  رنگ پخت(با استفاده از سیستم پرس در دماي هاي مختلف)
L.O.I 150،000  250،000  درجه) 1050بار تکرار در دماي  2پرت مواد(: تست درصد  

  500,000 - 1,500,000کلسیناسیون، زینترینگ و ذوب مواد                                                از 

17  
آسیاب هاي گلوله 

اي، چرخشی و 
  لرزشی

  1000،000  1200،000  گرم) به دو روش: خشک و تر(یک کیلومواد  هاي میکرونیزهپودر تهیه 
  1000،000  1200،000  (زیر میکرون) Submicronتهیه پودرهایی با ابعاد 

      
  ASTM C158-89  800،000  600،000مطابق با استانداردتعیین مقاومت خمشی  خمش سنج  18
  L- a-b(  500،000  40،000تعیین پارامترهاي فیزیکی رنگ(  رنگ سنجی  19
20  DTA   1500،000  1600،000  تعیین رفتار حرارتی مواد  
  500،000  800،000  3994طبق استاندارد شماره:      جذب آب کاشی  21
  400،000  500،000  شامل: برش، مانت، پولیش و صیقل   آزمون سراموگرافی  22

23  
تعیین درصد 

  400،000  500،000  آلمانMemertتعیین درصد رطوبت مواد با خشک کن   رطوبت
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