لیست قیمت خدمات آزمایشگاهی سال 9911

کاوشگران علوم و فناوری بُرنا
نام آنالیز

توضیحات

جزئیات

قیمت

(طیف خام) Normal

 725،555تومان

(طیف خام از  5/1درجه تا  75درجه)Low-Angle

 765،555تومان

آنالیز با دستگاه SAXS

(طیف خام از  5/1درجه تا  75درجه)Low-Angle

 725،555تومان

آنالیز با دستگاه XRD

Grazing

 735،555تومان

شناسایی فاز

 35،555تومان

خردایش نمونههای سنگ

 26،555تومان

بررسی نانو ساختار به وسیله پراش اشعه ایکس

 855،555تومان

همراه با LOI

 736،555تومان

خردایش نمونههای سنگی

 26،555تومان

(Belsorp mini IIژاپنی)

 255،555تومان

( Micromeriticsآمریکایی)

 285،555تومان

تصویر برداری

 16،555تومان

پوشش دهی طال

 26،555تومان

EDS

 85،555تومان

Mapping

 65،555تومان

Line Scan

 65،555تومان

نمونه غیر مغناطیسی

 665،555تومان

نمونه مغناطیسی

 655،555تومان

نمونه غیر مغناطیسی

 115،555تومان

نمونه مغناطیسی

 125،555تومان

XRD

SAXS
XRF

BET

FESEM

TEM

HRTEM

 365،555تومان

EDS

AFM

مد Non-Contact, Tapping

 716،555تومان

مد Contact, Force Spectroscopy

 795،555تومان

)MFM (Magnetic Force Microscopy

 225،555تومان

آماده سازی نمونه های پودری

 65،555تومان

DSC / DTA / TGA

دقیقهای  3،655تومان

آنالیز حرارتی

ICP-OES

ICP-XRF

به همراه آماده سازی نمونه

امکان سنجی با  65درصد هزینه انجام میشود.

برای ریت دمایی باالتر از  76درجه بر دقیقه هزینه بر مبنای این ریت دمایی
محاسبه میشود.

TGA / DTA

دقیقهای  3،655تومان

ICP-1

 756،555تومان

ICP-2

 725،555تومان

ICP-8

 765،555تومان

 1عنصر مطابق لیست موجود در سایت

ICP-10

 715،555تومان

 75عنصر مطابق لیست موجود در سایت

ICP-REE

 716،555تومان

 28عنصر مطابق لیست موجود در سایت

ICP-24

 716،555تومان

 28عنصر مطابق لیست موجود در سایت

ICP-34

 795،555تومان

 38عنصر مطابق لیست موجود در سایت

ICP-56

 225،555تومان

 69عنصر مطابق لیست موجود در سایت

ICP-Pt-Au

 255،555تومان

طال و پالتین

ICP-Pt-Group Metals

 325،555تومان

فلزات گروه پالتین مطابق لیست موجود در سایت

تست خلوص آلیاژ

 255،555تومان

شناسایی عناصر سنگین

 715،555تومان

عناصر سنگین مطابق لیست موجود در سایت

شناسایی فلزات گران بها

توافقی

By Fire Assay Method

آماده سازی نمونه های پودری

 65،555-755،555تومان

هزینه با توجه به روش آماده سازی و نوع ماده مشخص می شود.

 385،555تومان

ترکیب نتایج دو آزمون مطابق لیست موجود در سایت
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کاوشگران علوم و فناوری بُرنا

نام آنالیز
UV-Visible

جزئیات

قیمت

توضیحات

بازه طول موج  795تا  7755نانومتر

 16،555تومان

( DRSنمونه پودری،بالک و محلول)

بازه طول موج  795تا  3355نانومتر

 16،555تومان

FTIR

 15،555تومان

VSM

 725،555تومان

XPS

تماس گرفته شود

RAMAN

 755،555تومان

PL

 95،555تومان

Quantometry

پایه آهن ،پایه کبالت ،پایه مس ،پایه آلومینیوم

 16،555تومان

تعیین جنس

 35،555تومان

DMA

 715،555تومان

HPLC

 355،555تومان

TPR

 365،555تومان

TPD

 865،555تومان

اندازهگیری کشش سطحی

 16،555تومان

اندازهگیری زاویه تماس

 16،555تومان

اندازهگیری کشش سطحی و
زاویه تماس

 785،555تومان

نمونه پودری،فیلم و محلول

نمونه ها حتما باید کلسینه شده باشد.
تعرفه آنالیز با توجه به شرایط پیش فرض تعیین شده است.

تست پالریزاسیون تست
امپدانس

 95،555تومان

زمان  35دقیقه و کمتر از آن

 765،555تومان

زمان بیشتر از  35دقیقه تا 7ساعت

انواع تستهای الکتروشیمی

 725،555تومان

به ازای هر ساعت

سختی سنجی ماکرو

 65،555تومان

سختی سنجی میکرو

 65،555تومان

سختی و میکروسختی (نقطه
ای)

 25،555تومان

مانت گرم

 85،555تومان

مانت سرد

 85،555تومان

سنباده

 85،555تومان

پولیش
برش

هزینه تست به ازای هر نقطه

 85،555تومان
برش با کاتر

 35،555تومان

برش با میکروکاتر

 85،555تومان
 85،555-65،555تومان

بسته به نوع محلول مورد نیاز

اچ
میکروسکوپ نوری

 85،555تومان

به ازای هر نمونه

متالوگرافی همراه با آماده
سازی

 235،555تومان

به ازای هر نمونه

 65،555تومان

به ازای هر نمونه

آنالیز تصویر
Image analysis
تعیین ثابت فنر

 15،555تومان

تست کشش معمولی

 15،555تومان

تست فشار معمولی

 15،555تومان

تست خمش

خمش سه نقطه ای تا  7555کیلوگرم

 15،555تومان

خمش سه نقطه ای تا  755کیلوگرم

 66،555تومان

تست ضربه دمای محیط

 15،555تومان

تست ضربه در دمای -25

 755،555تومان

تست خزش دمای باال
)(Strss Rupture

اولیه  715،555تومان،

ذوب القایی (پولکی)

ادامه ساعتی  95،55تومان
 255،555تومان
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