
 
 

 تجهیزات آزمایشگاه مرکزی 

 نالیز آ  -   و میکروبیولوژی آبآب  حوزه     
 

 دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت وگاز

قابل انجام ی تست ها نام دستگاه ردیف   تصویر دستگاه 

1 Jar tester ته نشینی ذرات معلق در فاضالب 

 

2 EC Metrohm  
اندازه گیری هدایت الکتریکی  

 محلولهای آب و فاضالب 

 

3 Conductometer 
 سنجش میزان هدایت الکتریکی مایعات

 

 

4 
 اسپکتروفتومتر

 نانومتر  190-1100

و غلظت ترکیبات    اندازه گیری جذب

 شیمیایی شامل آنیونها وکاتیونها

 و  بعضی از ترکیبات آلی 

 

5 
 اسپکتروفتومتر

 نانومتر  190-1000

و غلظت ترکیبات    اندازه گیری جذب

 شیمیایی شامل آنیونها وکاتیونها

 و  بعضی از ترکیبات آلی 

 



 
 

 تجهیزات آزمایشگاه مرکزی 

 نالیز آ  -   و میکروبیولوژی آبآب  حوزه     
 

 دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت وگاز

قابل انجام ی تست ها نام دستگاه ردیف   تصویر دستگاه 

6 Flame 

Photometer 

اندازه گیری غلظت سدیم، پتاسیم،  

 کلسیم، با استفاده از رنگ شعله 

 

7 
انکوباتور یخچالدار  

 لیتری  55

محیطی برای رشد باکتری و همچنین  

موادی که نیاز به دمای ثابت برای  

 نگهداری دارند. 

 

 COD راکتور 8

گیری نیاز شیمیایی اکسیژن اندازه

آالیندگی آب و  جهت تعیین میزان 

 فاضالب 

 

9 Gas Cartography 

3700 Varian 

تعیین اجزای تشکیل دهنده ترکیبات  

-گازی و ترکیبات مایع بسته به ستون

 های موجود

 



 
 

 تجهیزات آزمایشگاه مرکزی 

 نالیز آ  -   و میکروبیولوژی آبآب  حوزه     
 

 دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت وگاز

قابل انجام ی تست ها نام دستگاه ردیف   تصویر دستگاه 

 سانتریفیوژ  10

 شناور در محلول ذرات   جداسازی

 
  چگالی با  مایع فاز دو  جداسازی  

 مختلف

 

 پتانشیواستات  11

 خوردگی  مطالعات

  پیل و  ها  باتری یابی مشخصه و تست

 سوختی

 ولتامتری  های آزمایش 
 

 لیتری  25اوتوکالو  12
استریل کردن ظروف و محیط کشت  

 آزمایشهای میکروبیولوژی

 

 اندازه گیری کدورت محلول کدورت سنج  13

 

14 
میکروسکوپ نوری   

 مجهز به دوربین 

مشاهده و گرفتن عکس از موجودات  

ریز میکروسکوپی و ذرات ریز در اندازه  

 میکرو

 



 
 

 تجهیزات آزمایشگاه مرکزی 

 نالیز آ  -   و میکروبیولوژی آبآب  حوزه     
 

 دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت وگاز

قابل انجام ی تست ها نام دستگاه ردیف   تصویر دستگاه 

 منتل هیتر  15

 

دارای پارچه نسوز درون هیتر برای 

بالن های گرد و استفاده در سیستم  

 رفالکس 

 

16 
TOC 

ANALYZER 

 

اندازه گیری کل کربن آلی و غیر آلی  

 در محلول 

 

 جهت ایجاد محلول هموژن  التراسونیکهموژنایزر  17

 

18 
ترازوهای دقیق  

 دیجیتالی 
 گرم   0001/0دقت توزین تا 

 

19 pH meter  اندازه گیریpH  محلولها 

 



 
 

 تجهیزات آزمایشگاه مرکزی 

 نالیز آ  -   و میکروبیولوژی آبآب  حوزه     
 

 دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت وگاز

قابل انجام ی تست ها نام دستگاه ردیف   تصویر دستگاه 

20 
اتمسقفری    انواع آون

 و خال

خشک کردن مواد و ترکیبات مختلف و  

  300تا   50نگهداری آنها در دمای بین 

 درجه سانتیگراد

 

 نظیم دمای محلول ت انواع حمام آب  21

 

 همزدن مایعات  هیتر استیررانواع  22

 

 


