
 خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه

 تصویر  عنوان شرح آزمون  نتیجه آزمایش

اندازه گیري دبي جریان 
مایعات بصورت لحظه اي 
و یا ذخیره در بازه زماني 

  مشخص

اندازه گیري دبي جریان مایعات 
به روش التراسونیك بدون هیچ 

 گونه اختاللي در فرآیند

(non distractive) 

اندازه گیري دبي جریان 
 مایعات

  

اندازه گیري دبي جریان 
گازها بصورت لحظه اي و 

یا ذخیره در بازه زماني 
 مشخص

اندازه گیري دبي جریان گازها 
یعي و حتي از قبیل هوا و گاز طب

بخار با شرایط خاص به روش 
التراسونیك بدون هیچ گونه 

 اختاللي در فرآیند

(non distractive) 

اندازه گیري دبي جریان 
 گازها

 

آنالیز گازهاي دودكش با 
بلیت تنظیم با محیط و قا

اندازه گیري دبي گازهاي 
 خروجي دودكش

آنالیز گازهاي دودكش با 

 اندازه و محیط با تنظیم  قابلیت
 خروجي گازهاي دبي گیري
 Pitot tube روش با دودكش

كه توسط پروب هاي موجود 
 انجام مي شود

اندازه گیري آنالیز گاز 
 هاي خروجي دودكش

 

اندازه گیري پارامترهاي 
الكتریكي از قبیل توان 
اكتیو و راكتیو و انواع 
هارمونیك ها ، جریان 

 ولتاژ و ...

اندازه گیري پارامترهاي 
الكتریكي از قبیل توان اكتیو و 

ك ها ، راكتیو و انواع هارمونی
جریان ولتاژ وپارامترهاي مورد 
نیاز تحلیل عملكرد سیستم 

 الكتریكي

اندازه گیري پارامترهاي 
 الكتریكي

  



با انجام این فعالیت تله 
 هاي بخار معیوب

شناسایي شده و همچنین 
میزان نشتي بخار 
 مشخص میگردد

شناسایي و دسته بندي تله -1
هاي بخار بر اساس سطح فشار 

 و كاربرد آن

كدگذاري تله هاي بخار با -2
توجه به ساختار كدگذاري 

 استاندارد صنعت مورد بررسي

 انجام تست توسط-3

Trap Man device 

 تحلیل نتایج-4

تهیه بسته نرم افزاري بانك -5
 داده ها در صورت درخواست

   تست تله هاي بخار

 

 امكانات موجود در این آزمایشگاه

 امكانات سخت افزاري

 گیري كیفیت توانآناالیزر توان و اندازه 

 آناالیزر گازهاي حاصل از احتراق 
 دبي سنج مافوق صوت گازها  
 دبي سنج مافوق صوت مایعات  
 دبي سنج و آناالیزر فلر  
 كنندهآناالیزر تركیب گاز و كیت تست آب بویلرها و برجهاي خنك 
 دماسنج مادون قرمز  
 نشتي سنج مافوق صوت 
 تست تله هاي بخار  
 نور سنج 
 طیف نگار حرارتي 
 ارتعاش سنج/ صوت سنج/ دورسنج نوري )استروبوسكوپ(/ ضخامت سنج 
 كالیبراسیون دما پایین 
 شگاه تست لوازم نفت سوز خانگي جهت تعیین معیار مصرف انرژيتجهیزات آزمای 
 سیستم تست پیل سوختي پلیمري از شركت BioLogic فرانسه 
 سیستم تست غشاء در دما و فشار باال 
 هموژنایزر اولتراسونیك پر قدرت HomogenizerHigh Power Ultrasonic 

 حمام اولتراسونیك Ultrasonic Bath 
 نواستاتگالوا -پتانسیواستات Potentiostatic-Galvanostatic 



 آون هیبریداسیون HybridationOven 
 هاي دما باالي خالء و كنترل اتمسفرانواع كوره 

 امكانات نرم افزارها

   Thermo Flow 
   Super Target 7  
   Hysys (original)  
   MC4 Suit 
   Prosteam (original)  
   Pinch Express 
   FlareNet 
   HRSG Simulator 
   HTFS Package 

 


