
مواد مایشگاه های پژوهشکدهزآ تعرفه  
 

 

 

 ردیف   آزمایشگاه آزمون واحد قیمت )تومان(

  کاتر هر نمونه 35000

 

 

 

 

 

 

 

 متالوگرافی

1 

 2 میکروکاتر هر نمونه 45000

 3 مانت گرم هر نمونه 30000

4000سنباده زنی تا  هر نمونه 60000  4 

پولیش با خمیر الماس  تا  هر نمونه 30000

میکرون1  

5 

 6 الکتروپولیش هر نمونه 60000

 7  اچ  شیمیایی هر نمونه 25000

تصویر برداری با  هر نمونه 30000

عکس 10میکروسکوپ تا   

 8 

 متالورژی کمی هر نمونه 70000

 با نرم افزار

9 

 تست سایش هر نمونه 60000

Pin on disk 

 

 

 متالورژی سطح

 

 

10 

ویکرز  میکروسختی سنج هر نمونه 45000

تست 5تا   

11  

میکروسختی سنج )  هر نمونه 85000

 پروفیل(

 12 



 

 

 

 

 

 ردیف   آزمایشگاه آزمون واحد قیمت )تومان(

00004  FT-IR هر نمونه 
FT-IR 1 

50004  ATR هر نمونه 

00060  اندازه گیری کلر هر نمونه 

 آزمایشگاه آب
2 

 

00007  اندازه گیری سولفات هر نمونه 

00085  اندازه گیری نیترات هر نمونه 

00085  اندازه گیری نیتریت هرنمونه 

00006  اندازه گیری فلوئور هر نمونه 

 COD اندازه گیری  هر نمونه 100000

00007  Naاندازه گیری  هر نمونه 

00007  Kاندازه گیری  هر نمونه 

00045  سختی کلاندازه گیری  هر نمونه 

 TDSاندازه گیری  هر نمونه 14000

 اندازه گیری هدایت هر نمونه 14000

 اندازه گیری سولفیت هر نمونه 50000

 اندازه گیری شوری هر نمونه 14000

0005  pHاندازه گیری  هر نمونه 

   کدورت هر نمونه 20000

سنتزیدستگاه ماکروویو  هر ساعت 50000  3 ماکروویو سنتزی 



. 

 

 ردیف   آزمایشگاه آزمون واحد قیمت )تومان(

000001  هر نمونه 
میکروسکوپ نیروی 

 اتمی
 

AFM 
1 

 2 آنالیز حرارتی آنالیز حرارتی هر نمونه 100000

 آنالیز لیزری اندازه ذرات هر نمونه 100000

 آزمایشگاه پودر

3 

00030 نمونههر    آسیاب سیاره ای 
4 

 آسیاب گلوله ای هر ساعت 5000

 کوره اتمسفر کنترل هرساعت 50000

کارگاه انجماد و ریخته 

 گری
5 

 دستگاه نورد هر نمونه 35000

 ردیف   آزمایشگاه آزمون واحد قیمت )تومان( توضیحات

زمان مورد  استفاده 

دقیقه 40حداکثر   
(فاز 3)تحلیل حداکثر تا   

 با تحلیل فاز XRDتست  هر نمونه 110000

زمان مورد  استفاده  1 آنالیز مواد

دقیقه 40حداکثر   

 

 بدون تحلیل فاز XRDتست  هر نمونه 90000

 Micro-edxrf هر نمونه 30000 

تن 20تا   تست کشش هر نمونه 70000 

آزمایشگاه خواص 

 مکانیکی

2 

 

 تست ضربه هر نمونه 40000 شارپی

نقطه 3میانگین)   تست ماکرو سختی سنجی هر نمونه 40000 (

 هرنمونه 80000 
 Impact تست ضربه کششی

Tensile test 

تن 20تا   تست فشار هر نمونه 75000 


