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 آزمایشگاه سیمان تعیین گیرش سیمان گیرش اتوماتیک سیمان 1

 آزمایشگاه سیمان ابعاد رطوبت و دما ی مشخص کیورینگ سیمان 2

 آزمایشگاه سیمان تعیین مقاومت خمشی و فشاری سیمان و بتن مقاومت فشاری و خمشی سیمان و بتن )سه کاره( 3

 آزمایشگاه سیمان بتن نرمی سیمان وماتیک سیمانبلین ات 4

 آزمایشگاه سیمان اختالف سیمان میکسر نیمه اتوماتیک سیمان 5

 آزمایشگاه سیمان اختالف سیمان میکسر اتوماتیک سیمان 6

 آزمایشگاه سیمان تهیه قالب های سیمان ضربه زن سیمان 7

 آزمایشگاه سیمان تعیین سفیدی سیمان سفید سفیدی سنج سیمان 8

 آزمایشگاه سیمان تعیین انبساط سیمان اتوکالو 9

 آزمایشگاه سیمان گرم 0/0 1با دقت  ترازوی دیجیتالی 10

 آزمایشگاه سرامیک آزمون مقاومت حرارت و رطوبت اتوکالو 11

 آزمایشگاه سرامیک آزمون جذب آب حمام آب گرم )بن ماری( 12

 آزمایشگاه سرامیک آزمون جذب آب حمام آب گرم )بن ماری( 13

 آزمایشگاه سرامیک آزمون جذب آب حمام آب گرم )بن ماری( 14

 آزمایشگاه سرامیک آزمون جذب آب حمام آب گرم )بن ماری( 15

 آزمایشگاه سرامیک ازمون مقاومت حرارت و رطوبت اتوکالو 16

 آزمایشگاه سرامیک رزیر ساختا میکروسکوپ نوری 17

 آزمایشگاه سرامیک مقاومت سایشی سطح لعاب کاشی ها مقاومت سایشی سطح لعاب 18
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 آزمایشگاه سرامیک حرارت دادن و خشک کردن نمونه ها آون 19

 آزمایشگاه سرامیک حرارت دادن و خشک کردن نمونه ها آون 20

 آزمایشگاه شیمی CaوBaو Liو Naو Kتعیین  فلیم فتومتر 21

 آزمایشگاه سرامیک وزن نمونه ها ترازوی دیجیتالی 22

 آزمایشگاه سرامیک تعیین درصد رطوبت پودر سنجترازوی رطوبت  23

 آزمایشگاه سرامیک پخت و حرارت دادن نمونه ها کوره الکتریکی 24

 آزمایشگاه سرامیک اندازه گیری ابعاد سانتی 30کولیس ورنیه ای  25

 آزمایشگاه سرامیک اندازه گیری ابعاد سانتی 30کولیس دیجیتالی  26

 آزمایشگاه سرامیک اندازه گیری ابعاد سانتی 60کولیس دیجیتالی  27

 سرامیک آزمایشگاه اندازه گیری ابعاد کولیس دیجیتالی یک متری 28

 آزمایشگاه سرامیک 40×40تعیین تاب خمشی تا کاشی  پالکومتر 29

 آزمایشگاه سرامیک اندازه گیری انبساط حرارتی خطی دیالتومتر 30

 آزمایشگاه سرامیک اندازه گیری انبساط حرارتی خطی استحکام خمشی 31

 آزمایشگاه شیمی درجه 1400دمای محیط تا  1400کوره الکتریکی  32

 آزمایشگاه شیمی گرم کردن نمونه  هیتر برقی 33

 آزمایشگاه شیمی گرم کردن نمونه هیتر برقی 34

 آزمایشگاه شیمی گرم کردن نمونه خانه 3هیتر برقی  35

 آزمایشگاه شیمی درجه 1400دمای محیط تا  1400کوره الکتریکی  36
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 آزمایشگاه شیمی 000/0 1دقت  ترازوی دیجیتالی  37

 آزمایشگاه شیمی 000/0 1دقت  ترازو  38

 آزمایشگاه شیمی ابعاد فالء پمپ خأل  39

 آزمایشگاه شیمی عملیات حرارتی آون  40

 آزمایشگاه شیمی عملیات حرارتی آون  41

 آزمایشگاه شیمی تهیه آب قطر دستگاه آب مقطر گیری  42

 درجه سانتی گراد300گرم کننده تا  هیتر برقی  43
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 KN 10 ماشین کشش مفتول  44
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 KN 5تعیین مقاومت کششی و پارگی  دستگاه کشش و پارگی عایقهای رطوبتی  45
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 درجه سانتی گراد  250مای تاد لیتری 20دستگاه آون   46
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 درجه سانتی گراد  250تادمای  لیتری 200دستگاه آون   47
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 آزمون نفوذ پذیری قیر دستگاه نفوذپذیری قیر )پن(  48
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 درجه سانتی گراد – 15 دستگاه خمش در سرما  49
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 gr 800تا  ترازو  50
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 gr 6100تا  ترازوی دیجیتالی  51
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 gr 1000تا ترازو  52
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی
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 درجه سانتی گراد 120تعیین نقطعه نرمی قیر  دستگاه تعیین نقطه نرمی قیر  53
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 درجه سانتی گراد 120تعیین نقطعه نرمی قیر  دستگاه تعیین نقطه نرمی قیر  54
آزمایشگاه عایق 

 رطوبتی

 گاه سنگدانهآزمایش دقت گرم BERKEL Kg 15ترازوی مکانیکی   55

 گاه سنگدانهآزمایش سانتی 7گرد بر قطر  برش گرد بر فوم  56

 گاه سنگدانهآزمایش دقت ارز ملی متر دستگاه تعیین ضخامت فوم  57

 گاه سنگدانهآزمایش کیلو گرم با دقت از گرم TOLEDOL 5ترازوی دیجتالی   58

 گاه سنگدانهآزمایش کیلوگرم دقت از گرم TOLEDOL 32ترازوی دیجتالی   59

 گاه سنگدانهآزمایش میلی گرم 1گرم دقت  220 چکالی سنج  60

 گاه سنگدانهآزمایش اندازه گیری سایش سنگ دانه درشت آنجلسماشین لوس   61

 گاه سنگدانهآزمایش درجه 1درجه سانتی گراد دقت  220 آون ممرت کوچک  62

 گاه سنگدانهآزمایش درجه 1درجه سانتی گراد دقت  220 آون ممرت متوسط  63

 گاه سنگدانهآزمایش دانه بندی سنگدانه شیکر  64

 گاه سنگدانهآزمایش دانه بندی سنگدانه شیکر  65

 گاه سنگدانهآزمایش درجه دقت 1درجه حرارت  220 آون  66

 گاه سنگدانهآزمایش ن فشاری فومتعیی دستگاه تست خمشی و فشاری فوم  67

 گاه سنگدانهآزمایش درجه 1درجه حرارت دقت  220 آون بزرگ مهرت  68

 گاه سنگدانهآزمایش اندازه گیری سایش دستگاه سایش موزائیک  69

 گاه سنگدانهآزمایش اندازه گیری نقطعه گسستگی دستگاه کشش مفتول  70
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 گاه سنگدانهآزمایش گیری بر خمش اندازه دستگاه مقاومت خمشی بلوک سقفی پلی استایرن  71

 گاه سنگدانهآزمایش برش نمونه دستگاه برش فرم  72

 گاه سنگدانهآزمایش کیلو نیوتن دقت از کیلو نیون 50 دستگاه تست مقاومت خمشی  73

 گاه سنگدانهآزمایش اندازه گیری میزان بیشبردی شعله دستگاه تست شعله  74

 گاه سنگدانهآزمایش تست یخ زدگی فریزر آزمایشگاهی  75

 گاه سنگدانهآزمایش میلی متر 0/0 1سانت  30 کولیس دیجتالی  76

 گاه سنگدانهآزمایش گرم 00/0 1سانت  60 کولیس دیجتالی  77

 گاه سنگدانهآزمایش گرم 00/0 1گرم  100 ترازوی آزمایشگاهی  78

 گاه سنگدانهآزمایش گرم 0/0 1کیلوگرم  TOLEDOR 6ترازوی   79

 گاه سنگدانهآزمایش دور در دقیقه 110 همزن مغناطیس  80

 گاه سنگدانهآزمایش دور در دقیقه 110 همزن مغناطیس  81

 گاه سنگدانهآزمایش درجه حرارت 30 هیتر برقی  82

 ایشگاه شیشهآزم تعیین عالمت محلول ها دستگاه اتمیک ابزارشین  83

 ایشگاه شیشهآزم تعیین ضخامت شیشه دستگاه میکرومتر  84

 ایشگاه شیشهآزم عملیات حرارتی دستگاه آون  85

 ایشگاه شیشهآزم تعیین آزمون اتوکالو چینی و چینی بهداشتی دستگاه اتوکالو  86

 ایشگاه شیشهآزم 01/0دقت و  ترازوی دیجتالی  87

 ایشگاه شیشهآزم تعیین ضربه ظروف چینی تست ضربه  88
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 ایشگاه شیشهآزم تآزمون شیشه های سکوری چکش فوالدی  89

 ایشگاه شیشهآزم تعیین جذب آب حمام آب گرم ) بن ماری (  90

 

 


