
  هيخدمات آزمایشگا

 

 

 روش آزمون نام آزمون ردیف

1 
با استفاده از  و...( در نمونه آب کلراید ،سولفات , نیترات  آنیونها )اندازه گیری مقدار 

 دستگاه کروماتوگرافی یونی
ASTM D5085 

2 
-Ba-Al-Be-B در نمونه های آبی به روش جذب اتمی  )فلزی  هاییون اندازه گیری 

Mo-V- Ad-Sb-Bi-Te-Sn-Se-Pb-Cd-Cu-Cr-Hg) 

ASTM D3223, ASTM 

D4004, DIN 38406 

3 
سختی، قلیائیت،  ،، کدورت pH ، TDS,TSS,TSپارامتر( شامل  16آنالیز آب )

 آنیون ها و....
 مطابق استاندارد هر آزمون

 COD  St method 5210-E, Stو  5BODاندازه گیری  4

method 5220 E 

5 
اندازه گیری مقدار عناصر لیتیم , سدیم , ویتاسیم , در نمونه مایع بوسیله دستگاه نشر 

 شعله ای
ASTM D5086 

6 
تعیین طیف و اندازه گیری مواد مختلف اعم از دارویی و غیره که در ناحیه مرئی و ماورا 

 uv-visبنفش جذب دارند توسط دستگاه 
ASTM G53 

 FT-IR ASTM E1421بوسیله سل مخصوص توسط دستگاه و جامد  تعیین طیف مواد مایع 7
 ASTM D1945 کروماتوگرافی گازیاندازه گیری غلظت نمونه گازی با استفاده از دستگاه  8

9 
درجه سانتی گراد  300اندازه گیری درصد خلوص مایعات با نقطه جوش تا محدوده 

 توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی
ASTM D2908 

 ASTM D86 آزمایش تقطیر اتمسفری مواد هیدروکربنی 10
 ASTM D1160 تقطیر در خال ترکیبات هیدروکربنی 11
 ASTM D402 درجه سانتی گراد 360قیرهای محلول  تا تقطیر  12
 ASTM D4377 اندازه گیری میزان آب در نمونه نفتی و فرآورده های آن توسط دستگاه کارل فیشر 13

14 
 ، خوردگی تیغهآزاد و اسید قلیایی شامل نقطه قطره ای شدن، گریس های نمونه آنالیز

 . . .  و مس
 آزمون هر استاندارد مطابق

15 
آنالیز نمونه های روغن شامل نقطه اشتعال، نقطه ریزش، ویسکوزیته، دانسیته، اسید و 

 . . . قلیای آزاد و
 آزمون هر استاندارد مطابق

 ISIRI 12855 ...و دانسیته ویسکوزیته، ریزش، نقطه اشتعال، نقطه شامل مازوت های نمونه آنالیز 16

17 
، حاللیت در انواع حالل، افت وزنیپاالیشگاهی )پارامترهای قیر طبیعی و اندازه گیری 

 (. . . رطوبت، خاکستر و
 آزمون هر استاندارد مطابق


