
 قیوت آًالیس تصاٍیر تَضیحات دستگاُ هذل ًام دستگاُ

 )قیوت ّر ًوًَِ(

 آزهایطگاُ

 ّاي ایسٍتَج

 پایذار

 ػٌصري آًالیس هٌظَر تِ -

 ًوًَِ در C،N،S ػٌاصر

 ،(هایغ ٍ جاهَ) ّاي

 ػٌاصر ػٌصري آًالیس

H،Oجاهذ ّاي ًوًَِ در 

 ... ٍ هایغ ٍ

 

- 

  ICP آنالیز
سٌجی    طیف)

  پالسواي جفت

 )القایی ضذُ

 

 
 

Analytic 

jena 

(9100) 

قاتلیت آًالیس کوی ٍ 

کیفی ػٌاصر ٍ فلسات 

سٌگیي در حالت جاهذ ٍ 

 تا دقت تسیار تاال هحلَل

 (ppm)در حذ 

 

به ازای شناسایی هر 

 عنصر:

 تَهاى( 000/50)

 

هسینه آنالیس برای 

عنصر و  5شناسایی 

 باالتر:

 تَهاى 000/250 

 ساختار ضٌاسایی جْت NMR Bruker دستگاُ

 ّاي ٍیصگی یا ترکیثات

 ّا هَلكَل

 

 :، D2O حالل

CDCl3 

 

 تَهاى( 000/110)

 DMSO : حالل

 تَهاى( 000/130)

 

 XRD Philips دستگاُ

Model  

X’Pert- 

MPD PRO- 

PW3040/60 

 ضٌاسایی جْت

  هَاد  ساختارکریستالی

 یا پَدري از اػن جاهذ

  هَاد فاز ضٌاسایی)   تَدُ

 کریستالیت سایس تؼییي ،(

 کوی ،( ّا تلَرک)  ّا

 چٌذ هَاد فازّاي سٌجی

 فازُ

 

 شناسایی فاز:

 تَهاى( 000/160)

 
Texcture: 

 تَهاى( 000/300)



 یا XRF دستگاُ

 اضؼِ فلَئَرساًس

 X-Ray ایكس

Fluorescence 

BRA-135F 

X-ray 

fluorescence 

energy 

dispersive 

 دستگاّاي تریي رایج از

 کِاست  هَاد آًالیس

 تخریثی، اثر تذٍى

 در هَجَد ػٌاصر ترکیة

 ٍ کیفی ًظر از را هادُ

. کٌذ هی ضٌاسایی کوی

 XRF دستگاُ تا کار اصَل

 تر XRD دستگاُ هاًٌذ

 ایكس اضؼِ تاتص پایِ

 ٍجَد ایي تا ،است

 در تسیاري ّاي تفاٍت

 ٍجَد تطخیص ًَع

 .دارد

 

 

 تَهاى 000/150

 ًَر پراکٌذگی

 (DLS) دیٌاهیكی

Nanoptic 90 

DLS 
 کِ است فیسیكی رٍضی

 ررات تَزیغ تؼییي تراي

 ٍ ّا هحلَل در هَجَد

 استفادُ سَسپاًسیَى

 رٍش ایي. ضَد هی

 تراي سریغ ٍ غیرهخرب

 در ررات اًذازُ تؼییي

 ًاًَهتر چٌذ ي هحذٍدُ

 .رٍد هی کار تِ هیكرٍى تا

 

 تَهاى 000/180
 

 پتاًسیل زتا
(Zeta 

potential) 

CAD ُگیري تار  قاتلیت اًذاز

 سطحی ررات 

 

- 

 اسپكترٍفتَهتر

UV-VIS ُّورا 

 ٍ گردش اهكاى تا

 دّی حرارت

 ًوًَِ

SCO  

- 

 

 

 تَهاى 000/50 

  



 دستگاُ

 فَتَلَهیٌساًس

(PL) 

AVANTES ًاًَ اپتیكی آًالیس تراي 

 رٍد هی کار تِ ساختارّا

 

 تَهاى 000/50

 
 قیمت هر ساعت:

 تَهاى( 000/200)

 

 Flame دستگاُ

Photometer 

JENWAY گیري اًذازُ قاتلیت 

 فلسي ّاي یَى غلظت

 ٍ لیتیَم پتاسین، سذین،

 کلسین

 

 تَهاى 000/50

 
 

 

 

 آسیاب دستگاُ

 اي سیارُ اي گلَلِ
PLANETR

AYMILL 

Model 

MPM 2*250 

 کردى پَدر قاتلیت

 ًاًَهتر، حذ در ررات

 هكاًیكی آلیاشسازي

 اهكاى هختلف، ررات

 ضیویایی ٍاکٌص اًجام

 کردى آسیاب حیي در

 هحافظ گاز تحت

 

 

 قیمت هر ساعت:

 تَهاى( 000/50)

 

 



 التراسًَیک

 دار پرٍب

Hielscher 

Model 

UP400S 

 400w  تَاى داراي

 دیسپرضي جْت ،پالسی

 ّا حالل در ًاًَساختارّا

 

 

 قیمت هر ساعت:

 تَهاى 000/180

 

 Model کَتیٌگ اسپري

S.C.S.90 
 الیِ تْیِ ٍ ساخت جْت

 ًاًَ ٍ ًازک ّاي

 تِ تاال دهاي در ساختارّا

 پایذاري کِ رٍد هی کار

 آى ّاي الیِ استحكام ٍ

 ّاي رٍش تِ ًسثت

 تیطتر خالء در فیسیكی

 ًطاًی الیِ اهكاى ٍاست 

 دارد ًیس را تاال سطَح در

 

 قیمت هر ساعت: 

 تَهاى( 000/50)

 

 ًطاًی الیِ دستگاُ

 دٍراًی

Model 

2M.T.D.I.92 
 ّا ساختار ًاًَ تْیِ تراي

 کِ ضَد هی استفادُ

 قطؼِ داري ًگِ قاتلیت

 قطر تا خالء ٍسیلِ تِ کار

 ٍ دارد را هیلیوتر 100

 از آى اصلی هحفظِ

 استیل استٌلس جٌس

 است

 

 

 قیمت هر ساعت:

 تَهاى( 000/120)

 



 

 است.درصذ تخفیف  50ضاهل داًطجَیاى ٍ اساتیذ داًطگاُ اراک،  ي هحاسثِ ضذُ تراي تؼرفِتَجِ: 

 طیف دستگاُ

 تثذیل سٌجی

 هادٍى فَریِ

 (FT-IR) قرهس

ALPHA ِتررسی اًجام هٌظَر ت 

 هَاد سٌجی طیف

 هادٍى ًاحیِ در هختلف

 ضٌاسایی جْت قرهس

 هَجَد ػاهلی ّاي گرٍُ

 ٍ هَاد ساختار در

 هختلف ترکیثات

 

 تَهاى000/100

 رشته شیمی :

 تَهاى( 000/25)

 

 آماده سازی:

 تَهاى( 000/50)

 


