
همحدوده کاربردهزینه ریالخدمت/ نام آزمون آزمایشگاهردیف INSOاستاندارد GOSTاستاندارد ASTMاستاندارد ISOاستاندارد گستر

ید تن40کشش در دمای محیط تا خواص مکانییک1 ISO 6892-1ASTM E8GOST 1497INSO 10272-1 تن40صفر تا |  تن 15صفرتا مواد فلزیتماس بگیر

ید* تن 100 تا 40کشش در دمای محیط خواص مکانییک2 ISO 6892-1ASTM E8GOST 1497INSO 10272-1  تن100تا  40مواد فلزیتماس بگیر

یدکشش در دمای محیط با اکستنسیومیرخواص مکانییک3 ISO 6892-1ASTM E8GOST 1497INSO 10272-1 تن40صفر تا |  تن 15صفرتا مواد فلزیتماس بگیر

یدگراد  درجه سانتر400کشش دما باال تا   خواص مکانییک4 ISO 783ASTM E21GOST 9651INSO 10272-2 تن40صفر تا |  تن 15صفرتا مواد فلزیتماس بگیر

یدگراد  درجه سانتر1000کشش دما باال تا  خواص مکانییک5 ISO 783ASTM E21GOST 9651INSO 10272-2 تن40صفر تا |  تن 15صفرتا مواد فلزیتماس بگیر

یدآزمون کشش سیم و مفتولخواص مکانییک6 ISO 6892ASTM E8GOST 149INSO 10272-1 -مواد فلزیتماس بگیر

یدآزمون فشار در دمای محیطخواص مکانییک7 ISO4506ASTM E9-INSO 8708 تن15صفر تا مواد فلزیتماس بگیر

یدگراد  درجه سانتر400آزمون فشار در دما باال تا دمای خواص مکانییک8 --ASTM E9ASTM E209 تن15صفر تا مواد فلزیتماس بگیر

یدگراد  درجه سانتر400آزمون فشار در دما باال بیش از دمای خواص مکانییک9 مواد فلزیتماس بگیر
 درجه 1000حداکیر دما -  تن15صفر تا 

سانتر گراد
ASTM E9ASTM E209--

یدخمش سه و چهار نقطهخواص مکانییک10 ISO 7438ASTM E290-INSO 1016-مواد فلزیتماس بگیر

به در دمای محیطخواص مکانییک11 یدآزمون ضر --ISO 148-1ASTM E23 ژول300صفر تا |  ژول 50صفرتا مواد فلزیتماس بگیر

به در دمای زیر خواص مکانییک12 ید-50آزمون ضر --ISO 148-1ASTM E23-مواد فلزیتماس بگیر

به در دمای باالتر از دمای محیطخواص مکانییک13 یدآزمون ضر --ISO 148-1ASTM E23-مواد فلزیتماس بگیر

به  بر روی نمونهV و Uناچ  خواص مکانییک14 یدهای آزمون ضر --ISO148-1ASTM E24-مواد فلزیتماس بگیر

ید(های برینل به روش)سختر سنج ماکرو خواص مکانییک15 ISO 6506ASTM E10-INSO 7809-مواد فلزیتماس بگیر

ید(های  ویکرز  به روش)سختر سنج ماکرو خواص مکانییک16 ---ISO 6507-مواد فلزیتماس بگیر

ید(های  راکول به روش)سختر سنج ماکرو خواص مکانییک17 ISO 6508ASTM E18-INSO 7811-مواد فلزیتماس بگیر

ید(میکرو ویکرز)سختر سنج میکرو خواص مکانییک18 600MHVISO 6507ASTM E384-INSO13855-50       مواد فلزیتماس بگیر

ید(LEEB)آزمون سختر ماکرو پرتابل خواص مکانییک19 ISO 16859ASTM A956-INSO20776-1-مواد فلزیتماس بگیر

ید(UCI)آزمون سختر ماکرو پرتابلخواص مکانییک20 --DIN 50159ASTM A 1038-مواد فلزیتماس بگیر

ید*ها  آزمون میکرو سختر  پیچخواص مکانییک21 --ISO 6507ASTM E384-مواد فلزیتماس بگیر

ید *CTODآزمون همکار22 ---BS 7448-1--تماس بگیر

 شکست فلزات همکار23
ی

ید*چقرمیک --ASTM E1820 --تماس بگیر

 همکار24
ی

ید*آزمون خستیک ---ISO 1099--تماس بگیر

ر عنرصی همکار25 ید*آزمون آنالیر --ASTM E1251ASTM E416--تماس بگیر

یدآزمون مایع نافذآزمون های غیر مخرب26 --ISO 3452ISO 3059-مواد فلزیتماس بگیر

یدآزمون ذرات مغناطییسآزمون های غیر مخرب27 --ISO 9934ISO 3059--تماس بگیر

یدآزمون فراصوترآزمون های غیر مخرب28 -ISO 17640ISO 5577ISO 17715--تماس بگیر

آزمون های غیر مخرب29
ر

یدتفسیر فیلم رادیو گراف ------تماس بگیر

یدآزمون فریت سنجیآزمون های غیر مخرب30 -ASTM A800ASTM A799ISO 13520--تماس بگیر

یدآزمون ضخامت سنجیآزمون های غیر مخرب31 ---ASTM B530 --تماس بگیر

یدزبری سنجیآزمون های غیر مخرب32 --ISO 4288ASME B46.1--تماس بگیر

ر ضخامت پوشش به روش میکروسکوتیمورفولوژی33 یدتعییر ------تماس بگیر

یدنمونه بالک (TEM)تصویر برداری توسط میکروسکوپ عبوری مورفولوژی34 تماس بگیر

- مس- آلومینیوم 

فوالدهای غیر 

مغناطییس

----100 (kV)|  هزار برابر بزرگیر 180تا 

یدTEMآماده سازی نمونه بالک برای مورفولوژی35 ------تماس بگیر

یدنمونه پودری (TEM)تصویر برداری توسط میکروسکوپ عبوری مورفولوژی36 100ISO19214ISO29301ISO10797 ASTM F1877 (kV)|  هزار برابر بزرگیر 180تا انواع موادتماس بگیر

وتر عبوریمورفولوژی37 یدتصویر الگوی پراش الکیر ------تماس بگیر

وتر روبیسی مورفولوژی38 ید(SEM)تصویر برداری توسط میکروسکوپ الکیر تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

---- هزار برابر بزرگیر100تا 

ید(Sputter-Coater)پوشش دیه طال مورفولوژی39 -----مواد جامدتماس بگیر

ر  مورفولوژی40 ید نقطه ایEDSانجام آنالیر -----مواد جامدتماس بگیر

ر  مورفولوژی41 ید خیطEDSانجام آنالیر -----مواد جامدتماس بگیر

ر مورفولوژی42 یدMap EDSانجام آنالیر -----مواد جامدتماس بگیر

یدمانت  گرمآماده سازی نمونه43 ------تماس بگیر

یدمانت رسدآماده سازی نمونه44 ------تماس بگیر

 آمادهآماده سازی نمونه45
ر

یدسازی متالوگراف ------تماس بگیر

 ویژه آمادهآماده سازی نمونه46
ر

یدسازی متالوگراف ------تماس بگیر

آماده سازی نمونه47
ر

یدآزمون متالوگراف ASTM E3--تماس بگیر
ASTM E407

ASTM E340




GOST 10243

 ویژهآماده سازی نمونه48
ر

یدآزمون متالوگراف ASTM E3--تماس بگیر
ASTM E407

ASTM E340




GOST 10243

وی اتیم مورفولوژی49 ید(AFM)آزمون میکروسکوتی نیر تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

--- نانومیر7000زبری تا 

یدآزمون طیف نگاری پراش پرتو ایکسمورفولوژی50 تماس بگیر
انواع مواد از جمله 

پودر  و بالک
-BS EN 13925---

یدتحلیل طیف و شناساتی فازمورفولوژی51 ---BS EN 13925--تماس بگیر

ر کریستالیت سایز و میکرو کرنش شبکه از روی طیف پراش پرتو ایکسمورفولوژی52 یدتعییر ------تماس بگیر

ان کریستاله مورفولوژی53 ر ر میر یدآمورف بودن ماده از روی طیف پراش پرتو ایکس/ تعییر ------تماس بگیر

ی تنش پسماند به روش پرتو ایکس اندازهمورفولوژی54 یدگیر ----10μmماکزیمم عمق -تماس بگیر

ر کیم فازهای شناساتی شده مورفولوژی55 یداز روی طیف پراش  (Rietveld refinment)آنالیر -----فازهای کریستایلتماس بگیر



ر شیمیاتی56 یدFT-IRآزمون  آنالیر تماس بگیر
انواع مواد از جمله 

پودر  و بالک
400-4000 cm-1ASTM E1252---

ر شیمیاتی57 یدFT-IRشناساتی و تحلیل طیف های  آنالیر تماس بگیر
انواع مواد از جمله 

پودر  و بالک
--

ر شیمیاتی58 یدگراد درجه سانتر1000 از دمای محیط تا  TGAآزمون  آنالیر تماس بگیر
مواد فلزی، 

رسامییک و پلیمری
---ISO 11358-1گراد درجه سانتر1000صفر تا 

ر شیمیاتی59 ر ویسکوزیتهآنالیر یدآزمون تعییر مایعاتتماس بگیر
( هرتز60 تا 50)  | (150VA) | (100 - 

4*10+6  CP )
ASTM D 907---

ر شیمیاتی60 ر چگایل ارشمیدیسآنالیر یدآزمون تعییر تماس بگیر

ر شیمیاتی61 ر چگایل ظاهریآنالیر یدآزمون تعییر پودرتماس بگیر

ر شیمیاتی62 ر چگایل انباشتآنالیر یدآزمون تعییر پودرتماس بگیر

ر شیمیاتی63 ر سیال پذیریآنالیر یدآزمون تعییر پودرتماس بگیر

 و سطح64
ی

یدهدایت سنجیخوردگ --ISO 7888ASTM D1125-مایعاتتماس بگیر

 و سطح65
ی

ید(EIS)آزمون امپدانس خوردگ  هرتز10000هرتز تا  0.01مواد فلزیتماس بگیر
ISO 16773-2

ISO 16208
---

 و سطح66
ی

ید(پالریزاسیون) PDPآزمون خوردگ مواد فلزیتماس بگیر
30ولت تا - 30|   آمیی  2نانو آمیی تا  10 + 

ولت
  ASTM G59---

 و سطح67
ی

یدآزمون قفس گردانخوردگ -تماس بگیر
دمای |  دور بر دقیقه 90چرخش صفر تا 

 درجه سانتر گراد90 تا 25
NACE  1D182---

 و سطح68
ی

 مرزدانهخوردگ
ی

ر حساسیت به خوردگ ید(practic E-  ASTM A262 )ای  تعییر تماس بگیر

 فوالدهای زنگ 

نزن و آلیاژهای 

مهندیس

-ISO 3651ASTM 262GOST6032ISIRI 18867-2

 و سطح69
ی

 مرزدانهخوردگ
ی

ر حساسیت به خوردگ ید(Practic A-  ASTM A262 )ای  تعییر تماس بگیر

 فوالدهای زنگ 

نزن و آلیاژهای 

مهندیس

-ISO 3652ASTM 263GOST6033ISIRI 18867-2

 و سطح70
ی

، )الیه نشاتر سل ژل خوردگ ید(. درصد به هزینه اضافه یم گردد20به ازای یک ساعت بیشیر -----انواع موادتماس بگیر

 و سطح71
ی

وپلیتینگخوردگ یدالیه نشاتر الکیر --ISO4525ASTM B698-مواد فلزیتماس بگیر

 و سطح72
ی

ولسخوردگ یدالیه نشاتر الکیر --ISO4527ASTM B733مواد فلزیتماس بگیر

 و سطح73
ی

ید روز در دمای محیط28جدایش کاتدی خوردگ تماس بگیر
پوشش پلیمری 

روی فلزات
-ASTM G95---

 و سطح74
ی

یدگراد  درجه سانتر50 روز در دمای 28جدایش کاتدی خوردگ تماس بگیر
پوشش پلیمری 

روی فلزات
ASTM G95---

 و سطح75
ی

ی بازیسته  اندازهخوردگ ید(pH)گیر --ISO10523ASTM E70-14از صفر تا تماس بگیر

یدسایشرسامیک76 ---ASTM G99--تماس بگیر

ید( یس یس بدون دمش گاز200کاپ فوالدی با حجم )آسیاب سیاره ای رسامیک77 تماس بگیر
مواد فلزی، 

رسامییک و پلیمری
-----

ید( یس یس با دمش گاز200کاپ فوالدی با حجم )آسیاب سیاره ای رسامیک78 تماس بگیر
مواد فلزی، 

رسامییک و پلیمری
-----

ید(SPEX)آسیاب پر انرژی رسامیک79 تماس بگیر
مواد فلزی، 

رسامییک و پلیمری
-----

یدشیکر الکرسامیک80 ------تماس بگیر

یدآسیاب جارمیلرسامیک81 ------تماس بگیر

واسونیکرسامیک82 یدحمام الیر ------تماس بگیر

ید(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20به ازای هر ساعت اضافه، )آون معمویل عملیات حرارتر83 تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

ید(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20به ازای هر ساعت اضافه، )آون خأل  عملیات حرارتر84 تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

عملیات حرارتر85
به ازای هر ساعت اضافه، )درجه با یک ساعت ماندگاری  600کوره باکیس  

(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20
ید تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

عملیات حرارتر86
به ازای هر ساعت اضافه، )درجه با یک ساعت ماندگاری  1200کوره باکیس  

(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20
ید تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

عملیات حرارتر87
به ازای هر ساعت اضافه، )درجه با یک ساعت ماندگاری  1000کوره تیوتی تا  

(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20
ید تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

عملیات حرارتر88
به ازای هر ساعت )درجه با یک ساعت ماندگاری تحت گاز  1000کوره تیوتی تا  

(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20اضافه، 
ید تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

عملیات حرارتر89
به ازای هر )گار   درجه با یک ساعت ماند1000کوره باکیس تحت گاز محافظ تا  

(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20ساعت اضافه، 
ید تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

عملیات حرارتر90
درجه با یک ساعت ماندگاری تحت گاز  1500کوره باکیس تحت گاز محافظ تا  

(.درصد به مبلغ اضافه یم گردد20به ازای هر ساعت اضافه، )
ید تماس بگیر

مواد فلزی، 

کامپوزیت و 

رسامیک

-----

 و سطح91
ی

 خوردگ
ی

ید(کراس کات)ارزیاتی چسبندگ تماس بگیر
پوشش پلیمری 

روی فلزات
--ISO 2409ASTM D3359 میکرون250تا  1


