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l  پلیمرلیست تجهیسات آزمایشگاه 

ف
ردی

 

 حوزه  تخصصی کاربرد نام دستگاه )التین( نام دستگاه )فارسی(

 & Magnetic hot plate ّیتر ٍ ّوسى هغٌاطیسی 4

stirrer 
 ساخت ٍ اختالط هحلَلْای شیوی

 حرارت دّی هَاد Heating  mantle ّیتر هٌتل 8

 اختالط هَادسٌتس ٍ  Mechanical mixer یکیّوسى هکاً 5

 جذاسازی کلَئیذّا Centrifuge َشیفیساًتر 1

1 pH  هتر pH meter  اًذازُ گیریpHهیساى تازی یا اسیذی تَدى هَاد ، 

8 
هجْس تِ  َىیساسیوریپل یاًجام ٍاکٌشْا یراکتَر ترا

 اتوسفر ًیترٍشى
Glass reactor ِسٌتس ٍ پلیوریساسیَى ًاپیَست 

 ًوًَِ ترداری حجوی در هقذار کن 5μl - Micropipette هیکرٍ پیپت 7

 پخت ٍ حرات دّی هَاد Oven یٍى هعوَلآ 6

 اعوال هحیط دهای تاال-خاکستر گیری-رٍب هَاد آزهایشگاّی furnace کَرُ 8

 Incubator & shaker ایٌکَتاتَر شیکردار 41
ستن  -اختالط هَاد تا قاتلیت کٌترل زهاى، دها ٍ سرعت

 یکٌَاختی توام زٍایای داخلی هحفظِسیرکَلیشي َّا، ترای 

 ّوگي سازی هحلَل ّا ٍ اختالط ًاًَررات Ultrasonic batch حوام اٍلتراسًَیک 44

 Deionized water آب هقطر ساز 48

machine 
 تَلیذ آب هقطر ٍ آب دیًَیسُ

 تسرگٌوایی تصَیر اجسام Optical Microscope هیکرٍسکَپ ًَری 45

 ایجاد شرایط ٍاکٌش UV UV lightسیستن هَلذ ًَر  41

 C081اهکاى تٌظین دها از دهای هحیط تا  Oil thermal bath حوام رٍغي 41

 Thermal laboratory حوام آب 48

water bath 
 C81تا  طیهح یدها از دها نیاهکاى تٌظ

 پخت ٍ استریالسیَى Autoclave لیتری 52 اتَکالٍ 47

 اًذازُ گیری داًسیتِ – تَزیي هَاد Digital balance چْار رقن اعشارترازٍی  46
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l خذمات آزمایشگاهی 

 شیویایی را دارا هی تاشذ. هَادایي هرکس اهکاى اًجام پرٍشُ ّای تحقیقاتی ٍ صٌعتی در زهیٌِ سٌتس ٍ پلیوریساسیَى 

 

 تًضیحات وام خدمت ردیف

 ًوًَِ سازی ، سٌتس ٍ پلیوریساسیَى هَاد شیویایی ٍ پلیوری 4

کس اهکاى اًجام پرٍشُ ّای تحقیقاتی ٍ ایي هر

 هَادصٌعتی در زهیٌِ سٌتس ٍ پلیوریساسیَى 

شیویایی هتٌاسة تا اهکاًات هَجَد در آزهایشگاُ را 

 دارا هی تاشذ.

 استخراج ٍ خالص سازی هَاد 8

 ٍ هیساى تازی ٍ یا اسیذی تَدى هحلَل pHاًذازُ گیری  5

 اًجام عولیات حرارتی 1

 پالستیکْای غیر اسفٌجی –یری چگالی هَاد پالستیک اًذازُ گ 1

 


