آزمااگشيه تحقيقاتي حفاظت صنعتي
اقبل توهج استادان و دانشجویان محترم
به استحضار می رساند آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت صنعتی با دارا بودن دستگاههای پیشرفته و دقیق
الکتروشیمیایی آماده ارائه خدمات به استادان ،دانشجویان و پژوهشگران گرامی می باشد.

خدمات اقبل اراهئ رد آزمااگشيه تحقيقاتي حفاظت صنعتي:
 آزمونهای الکتروشیمیایی شامل:
آزمون پالریزاسیون
آزمون اندازه گیری پتانسیل مدار باز ()OCP
آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ()EIS
آزمون ولتامتری سیکلی ()Cyclic Voltammetry
آزمون نویز الکتروشیمیایی ()EN
 تعیین نرخ خوردگی فلزات در مجاورت سیاالت مختلف

 بررسی اثرات ممانعت کننده های خوردگی
 بررسی رفتار ضد خوردگی پوشش ها
 کاربردهای الکتروشیمی در بیوتکنولوژی
 سنتز مواد با استفاده از روش های الکتروشیمیایی
 مشاوره در زمینه های ارزیابی خوردگی و تعیین علت تخریب ناشی از آن.

مح
ل استقرار آزمااگشيه:

دانشگاه فردوسی مشهد -بولوار پژوهش -خیابان ورزش  -پژوهشکده نفت و گاز – طبقه اول – اتاق
 – 402آزمایشگاه تحقیقاتی حفاظت صنعتی.
استادان محترم و دانشجویان عزیز دانشگاه فردوسی مشهد می توانند با استفاده از گرنت و تخفیف ویژه
تعریف شده در سامانه آزمایشگاه مرکزی از خدمات این آزمایشگاه استفاده نمایند.
سایر متقاضیان از جمله صنایع و موسسات ،می توانند با پرداخت هزینه از امکانات آزمایشگاه تحقیقاتی
حفاظت صنعتی بهرهمند گردند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص ساعات ارئه خدمات ،با تلفن  87702488با کد  050یا
داخلی  2488خانم مهندس نظری تماس حاصل فرمائید.

شرح دست گاه اه
دست گاه پتانسيو استات /گالوانواستات

()Potantiostat/Galvanostat

شرکت سازندهAutolab-Metrohm :

کشور سازنده :هلند
مدل دستگاهPGSTAT302N - High Performance :

محدوده اندازه گیری پتانسیل±01 v :
محدوده اندازه گیری جریان 0A :تا 011 pA
دقت اندازه گیری جریان± 1/2 % :
دقت تفکیک پتانسیل 0/3 µV :
محدوده اعمال فرکانس 32 MHz :تا 10 µHz

توضيحات

رديف

انم آزمون

زهينه (ریال)

1

اندازه گیری پتانسیل مدار باز ()OCP

1000000

2

پالریزاسیون

100000000

اسکن پتانسيل در محدوده يک ولت

3

ولتامتری سیکلی

100000000

اسکن پتانسيل در محدوده دو ولت

4

امپدانس الکتروشیمیایی

100000000

در محدوده فرکانس  11 mHzتا 111 kHz

5

نویز الکتروشیمیایی

100000000

تذکر

 :تمامي تست ها در دماي محيط انجام مي گيرند .افزايش دماي آزمون مستلزم پرداخت هزينه اضافي خواهد بود.

دست گاه اندا زه گيري pH
شرکت سازنده Mettler Toledo :
کشور سازنده :سوئيس
مدل دستگاهS220 :
محدوده اندازه گيري  21 :pHتا -2
هزينه هر آزمايش 111،111 :ريال

دست گاه هدا يت سنج محلول اه

()Conductivity meter

شرکت سازنده Mettler Toledo :
کشور سازنده :سوئيس
مدل دستگاهS230 :
محدوده اندازه گيري هدايت 1/111 μS/cm :تا 1111 mS/cm
محدوده اندازه گيري  mg/l : TDSصفر تا 1111 g/l
هزينه هر آزمايش 111،111 :ريال

سيستم ميظنت دما االل:
 .1آون ()Oven
شرکت سازنده Memmert :
کشور سازنده :آلمان
مدل دستگاهUN55-UF55 :
قابليت تنظيم دما از دماي محيط تا ℃ 251
قابليت تنظيم شدت افزايش دما
دقت تنظيم دما 1/1 ℃ :و فن دار
هزينه هر ساعت استفاده 111،111 :ريال

 .2بن ماري
شرکت سازنده Memmert :
کشور سازنده :آلمان
مدل دستگاهWNB22 L1 :
قابليت تنظيم دما از دماي محيط تا ℃ 91
هزينه هر ساعت استفاده 151،111 :ريال.

