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 بنیاد علوم کاربردی رازی  

 آزمون های شیمیایی          

 ردیف آزمون تعرفه)ریال(

 1 روی -آلومینیم  -مس  -کوانتومتری پایه فوالد و چدن 300,000

 2 روی بدون تخریب -آلومینیم  -مس  -کوانتومتری پایه فوالد و چدن 450,000

 3 کوانتومتری پایه تیتانیوم 500,000

 4 کوانتومتری پایه تیتانیوم بدون تخریب 750,000

 5 کوانتومتری پایه سرب و قلع و منیزیم 600,000

 6 کوانتومتری پایه سرب و قلع و منیزیم بدون تخریب 900,000

 7 کوانتومتری پایه نیکل و کبالت 360,000

 8 کوانتومتری پایه نیکل و کبالت بدون تخریب 540,000

 9 کوانتومتری پرتابل  1,000,000

 10 کوانتومتری پرتابل در حضور 1,200,000

 11 کوانتومتری فویل آلومینیوم 700,000

 12 تعیین استاندارد 120,000

 13 تعیین گرید 200,000

 14 پولکی 320,000

 15 آماده سازی کوانتومتری 150,000

1,000,000                                                                                              xrd 16 

800,000                                                                                               xrf 17 

700,000    xrf 18 پرتابل 

2,500,000 XPS 19 

 20 خردایش 200,000

 21 تهیه قرص 50,000



 بنیاد علوم کاربردی رازی  

 آزمون های شیمیایی          

 ردیف آزمون تعرفه)ریال(

 1 اندازه گیری نقره 600,000

 2 اندازه گیری طال 1,000,000

 3 انذازه گیری هر عنصر ) به جز سیلیسیم( 370,000

 4 اندازه گیری هر عنصر فروآلیاژ )به جز سیلیسیم( 500,000

 5 اندازه گیری عنصر سیلیسیم 700,000

550,000 Fe Total 6 

 7 عنصری پایه های فوالد، چدن، آلومینیوم، منیزیم، سرب، قلع، مس 9آنالیز 2,500,000

 8 عنصری پایه مس 21آنالیز  3,500,000

 9 اندازه گیری عناصر به روش تیتراسیون هر عنصر 600,000

 10 پکیج اندازه گیری طال، پالتین، پاالدیم 1,500,000

 11 تعیین جرم پوشش 400,000

 12 تعیین جنس پوشش 400,000

 SEM 13آنالیز به روش  800,000

 14 اندازه گیری دانسیته 300,000

 15 آنالیز کامل گاز خنک کننده 10,000,000

 16 آنالیز کامل آب 3,000,000

 17 سختی آب 500,000

 18 آنالیز کامل گرافیت 1,850,000

 ICP 19کامل   2,000,000

 ICP 20تک عنصری     800,000

300,000 TDS 21 اندازه گیری 
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 ردیف آزمون تعرفه)ریال(

200,000 PH  1 اندازه گیری 

 2 مواد فرار 800,000

 3 بنتونیت فعال 1,200,000

 4 کربن ثابت  500,000

 5 گوگرد 500,000

 6 دانسیته 300,000

 7 درصد خاکستر 550,000

 8 اندازه گیری کربن 500,000

 9 اندازه گیری گوگرد 500,000

 10 اندازه گیری مواد فرار 450,000

 11 تعیین دانسیته 450,000

 12 تعیین رطوبت 350,000


