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عالی در سال 1381با گسترش رشتههاي فني و مهندسي به ويژه در مقاطع تحصيالتتكميلي این دانشگاه به دانشگاه صنعتي تبديل شد به منظورتوسعه در سایر رشته ها با تصمیم شورای
گسترش آموزش عالی به دانشگاه شاهرود تغییر نام یافت .دانشگاه شاهرود به عنوان یک نهاد ملّی به مردم تعلّق دارد و میخواهد به طور شایسته خدمت نماید .دانشگاه خانة ماست و طبع ًا
برای آبادی آن از جان و دل تالش می نماییم .به یاوران دانشگاه خوشامد میگوییم و هر دستی که به کمک آید به گرمی میفشاریم.

راهبردهای دانشگاه
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Journal of Mining and Environment- 7
Journal of Intelligent Automation Systems- 8
Journal of Algebraic Systems- 9
Journal of AI and Data Mining- 10
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دانشگاه شاهرود با بیش از  42سال سابقه در عرصه تربیت دانش آموختگان آموزش عالی

مقدمه

کشور ،درحال حاضربه عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو در حوزه پژوهش و فناوری در
سطح کشور به حساب می آید .این دانشگاه با تکیه براعضای هیات علمی با تجربه (که جزو
چهره های شاخص در تولید علم و فناوری های مورد نیازصنعت هستند) وآزمایشگاه های
مجهز ،پتانسیل فراوانی از لحاظ نیروی انسانی مجرب و امکانات پژوهشی را در خود جای
داده است که بیانگر قابلیت های باالی این دانشگاه در اجرای طرح های علمی-پژوهشی
مورد نیاز صنایع وسایر ارگان های مرتبط می باشد .به همین منظور حوزه معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه شاهرود در راستای معرفی هرچه بیشتر پتانسیل های بالقوه دانشگاه اقدام
به تهیه بروشور حاضرجهت معرفی امکانات آزمایشگاهی دانشگاه نموده است.
در بروشورحاضرکه مشتمل بردو بخش کلی است ،سعی شده است تا ضمن اطالع رسانی
دقیق  ،زمینه برای تسهیل در ارائه خدمات آزمایشگاهی-کارگاهی فراهم آید.در بخش اول
روند کلی نحوه بهره مندی از خدمات آزمایشگاهی – کارگاهی دانشگاه شاهرود در قالب یک
چارت به همراه آیین نامه و فرم های مربوطه آمده است .در بخش دوم توانمندیها و امکانات
آزمایشگاهی دانشگاه شاهرود به تفصیل بیان شده است .مشخصات ،شرح عملکرد و موارد
کاربرد کلیه امکانات آزمایشگاهی به همراه تصویری از دستگاه اطالعات جامعی در اختیار
خواننده قرار میدهد .جهت سهولت دسترسی متقاضی به دستگاه مورد نظر( متناسب با حوزه
کاری خود) امکانات آزمایشگاهی هر دانشکده به تفکیک با ذکر نام آزمایشگاه محل استقرار
دستگاه آمده است .در این بخش تالش شده است تا متقاضی ارائه خدمات بتواند از طریق تلفن
و ایمیل مستقیما با مسئول مربوطه ارتباط برقرار نموده و اطالعات مورد نیاز را در این خصوص
کسب نماید  .امید است تالش های صورت گرفته بتواند گامی به سوی آشنایی بیشتر صنایع،
دانشگاه ها و سایر ارگان های مرتبط ،با قابلیت های پژوهشی دانشگاه شاهرود بردارد.
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آیین نامه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
دانشگاه شاهرود

مقدمه

این آیین نامه جهت تسهیل و نظاممند شدن ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی توسط واحدهای تابعه
درآمدزا دانشگاه شاهرود ارائه شده است .منظور از خدمات آزمایشگاهی انجام هرگونه آزمایش و یا نمونه

برداری توسط تجهیزات مستقر در آزمایشگاه ها و همچنین تجهیزات مربوط به تست های میدانی است که
در مالکیت دانشگاه قرار دارند .شایان ذکر است که این آیین نامه به منظور ارتقای فعالیتهای آزمایشگاه ها

و کارگاه ها از طریق صرف بخشی از درآمدهای حاصله در آزمایشگاه ها و کارگاه ها ،استفاده بهتر از سرمایه های

دانشگاه و همچنین ارتباط موثرتر دانشگاه و صنعت تدوین شده است.

ماده  -1اصول
.1
.2

حفظ اولویت انجام فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهرود

انجام خدمات درراستای اجرای پایاننامهها و رسالههای دانشجویان و طرحهای تحقیقاتی مصوب

دانشگاه و همچنین ارائه خدمات برون دانشگاهی(سایر دانشگاهها ،پژوهشکدهها ،صنایع ،شرکتها ،افراد حقیقی

و  )...مطابقآیین نامه خدمات آزمایشگاهی وکارگاهی

.3

انجام اینگونه خدمات لطمه به تحقیقات در حال انجام دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

.4

متناسب بودن تعرفههای پیشبینی شده با هزینههای آن از قبیل هزینه مواد و وسایل مصرفی،

آیین نامه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

معاونت پژوهشی و فناوری

از لحاظ نیروی انسانی ،تجهیزات و مواد مصرفی وارد ننماید.

هزینه تعمیرات ،استهالك و هزینههای پرسنلی (نحوه تعیین تعرفه ها در ماده  3مشخص شده است)

ماده  -2اهداف
.1

شفاف بودن عملكردهای مالی و رعایت اصول و ضوابط مالی دانشگاه

.2

عدم تمركز بر تعیین تعرفه های مالی (واگذاری بیشتر كار به دانشكدهها ،گروهها ،واحدها ،آزمایشگاهها،

.3

حق الزحمه پرسنل براساس میزان مشاركت آنها در انجام امور

.5

رفع موانع جهت كارایی به روز دستگاه ها (تعمیرات جزیی ،خرید لوازم و مواد مصرفی)
حفظ هماهنگی در برخورد با پرسنل (خصوصاً در بُعد مالی و عدم پرداخت از دو محل ،مث ً
ال

كارگاهها و)...

.4

.6

استفاده بهینه از سرمایههای موجود در دانشگاه

اضافهكاری توسط دانشگاه و تشویق در این قالب ـ و همچنین هماهنگی در سیاست دانشگاه در بكارگیری

نیروی انسانی)
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ماده  -3نحوه تعیین میزان تعرفهها
.1

میزان تعرفه خدمات آزمایشگاهی/كارگاهی به پیشنهادگروه یا واحد ذیربط و تایید هیأت رئیسه

دانشگاه تعیین میشود.

	.2كلیه تعرفهها در آغاز هر سال مالی باید بروز رسانی و اعالم شود .آزمایشگاه ها و کارگاه ها مجاز هستند
در موارد خاص میزان تعرفه هاو درصد تخفیفات مربوطه را در طول سال مالی تغییر دهند اما تایید این تغییرات

بر عهده هیأت رئیسه دانشگاه است.
ماده  -4نحوه واریز درآمدها

تمامی درآمدهای حاصل از خدمات فوقباید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه شاهرود واریز شود.

ماده  -5سهم بندی درآمدها
.1

.2

سهم دانشکده و یا پژوهشکده  40درصد که به اعتبار دانشکده و پژوهشکده افزوده می شود.

سهم دانشگاه  60درصد

نحوه مصرف :نحوه مصرف سهم دانشکده و یا پژوهشکده تابع مقررات آیین نامه مالی و معامالتی و دستورالعمل

انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند «ب» ماده « »12آیین نامه مالی و معامالتی است.
ماده  6اسناد پرداخت
.1

انجام خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی منوط به پرداخت کل هزینه ،تکمیل فرم درخواست خدمات

آزمایشگاهی و کارگاهی و تایید آن توسط رئیس دانشکده و پژوهشکده مربوطه است .پس از تایید ،یک کپی از
فرم و پیوستهای مربوطه به آزمایشگاه/کارگاه جهت انجام خدمات ارسال می گردد .همچنین بایستی یک کپی از

فرمهای درخواست تایید شده به دفتر ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

.2

ریاست دانشکده ها وپژوهشکده ها مسئول دریافت و بایگانی اصل فرم های تایید شده

درخواست خدمات آزمایشگاهی وکارگاهی ،پیوست ها و فیش های بانکی مربوطه هستند و درپایان هر ماه

باید مدارک مبالغ واریز شده را به اطالع معاونت مالی و اداری دانشگاه برسانند تا نسبت به پرداخت سهم
مندرج در ماده  1-6اقدام شود.

ماده  :7تصویب

این آیین نامه در  7ماده در جلسه  16هیات رئیسه دانشگاه مورخ  1393/07/06تصویب و از تاریخ تصویب
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الزم-االجرا ميباشد.

فرم درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاریخ...................................... :
شماره.................................... :
پیوست.................................. :

آدرس الکترونیکی:

 -2مشخصات آزمایشگاه
نام آزمایشگاه:
نام دانشکده و یا پژوهشکده:
 -3شرح آزمایشها و یا خدمات کارگاهی موردنیاز (شامل نام آزمایشها یا خدمات ،تعداد تستها/نمونه ها ،شرایط آزمایشها و ،)...
(در صورت نیاز از برگه جداگانه ای جهت توضیح و شرح بیشتر استفاده شود که دارای تاریخ بوده و به امضا متقاضی رسیده باشد).
تاریخ و امضای متقاضی
 -4این محل توسط مسئول آزمایشگاه/کارگاه تکمیل شود:
تاریخ انجام آزمایش/خدمات کارگاهی:
مالحظات:
هزینه کل (بر اساس تعرفه های سال جاری برحسب ریال):
فهرست هزینه ها در ذیل آورده شود و یا پیوست گردد (پیوست ها نیاز به تاریخ و امضا مسئول آزمایشگاه/کارگاه دارند):
تاریخ و امضای مسئول آزمایشگاه/کارگاه
 -5تایید رئیس دانشکده/پژوهشکده
هزینه آزمایش/خدمات کارگاهی به مبلغ  .......................................ریال ،طبق فیش شماره  ،....................................................در
پرداخت شده است و لذا آقا/خانم  .................................مسئول محترم آزمایشگاه/کارگاه ...
تاریخ .............................
 .........................................نسبت به انجام آزمایش/خدمات کارگاهی فوق اقدام نمایید.
تاریخ و امضای رئیس دانشکده/پژوهشکده
* انجام آزمایش/خدمات کارگاهی منوط به پرداخت کل هزینه و تایید پرداخت توسط رئیس دانشکده/پژوهشکده است (نیاز
به تایید بند  5است).
* هزینه آزمایش/خدمات کارگاهی باید به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه شاهرود به شماره حساب 2178612988005
نزد بانک ملی ایران پرداخت شود.

فرم درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

 -1مشخصات متقاضی
نام و نام خانوادگی متقاضی:
نام دانشگاه/دانشکده/گروه (و یا شرکت ،سازمان و :)...
نام استاد راهنما (در مورد دانشجویان):
شماره همراه:
شماره تماس ثابت:
آدرس پستی و کدپستی:
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گردش کار درخواست خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

گردش کار درخواست خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

تکمیل بخش  1تا  3فرم خدمات آزمایشگاهی/کارگاهی توسط متقاضی

تکمیل بخش 4فرم برآورد هزینه ها توسط مسئول آزمایشگاه /کارگاه
مربوطه بر اساس تعرفه های مصوب

پرداخت کل هزینه آزمایش به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه به
شماره حساب  2178612988005نزد بانک ملی ایران توسط متقاضی

تحویل اصل فیش پرداختی به رئیس دانشکده/پژوهشکده مربوطه و
دریافت تأییدیه پرداخت (گرفتن تأییدیه منوط به امضای بخش  5فرم
مربوطه توسط رئیس دانشکده/پژوهشکده می باشد)

ارسال فرم تکمیل شده به همراه کپی فیش پرداختی به آزمایشگاه/
کارگاه مربوطه جهت انجام خدمات
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دانشکده مهندسی معدن  ،نفت و ژئوفیزیک

با  42سال قدمت یکی از قدیمی ترین دانشکده های تخصصی معدن در ایران
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آزمایشگاه الکترومغناطیس

دستگاه الكترومغناطيس مگنتوتلوریک ()ADU-06
مشخصات:

ساخت شركت  Metronixكشور آلمان.
دستگاه اندازه گيري  ADU-06با قابلیت ثبت همزمان چند كاناله داده هاي الكترومغناطيس
میباشد .سنسورهاي ميدانمغناطيسي و يا ميدان الكتريكي به صورت مستقيم به دستگاه
وصل ميگردند.كه واحد مركزي سيستم ميباشند و واحدهاي چندگانه  ADU-06به وسيله
كابلهاي شبكه به همديگر ميتوانند متصلگردند .هر ADU-06را ميتوان به عنوان يك
سيستم مستقل يا در يك سيستم شبكهاي و يا بخشي از آرايههايي كه هر واحد آن با ساعت
 GPSيكنواخت شده است قرار ميگيرد.

موارد کاربرد در صنعت

این دستگاه جهت اكتشاف منابع هيدروكربور ،مطالعات عميق اليهها از نظر مقاومت ويژه،
مطالعات ژئوترمال ،اكتشاف ذخاير معدني عميق و كشف گنبدهاي نمكي به منظور اكتشاف
پتاس کاربرد دارد.
محل تجهیز :اتاق 403

دستگاه مغناطیس سنج G-856

مشخصات:

ساخت شرکت  Geometricsکشور آمریکا
این دستگاه شدت میدان مغناطیسی کل زمین بر حسب نانو تسال در ایستگاههای صحرایی و ایستگاه
مبنا را اندازه گیری می کند .اندازه گیریها در هر ایستگاه بطور سریع (درحد ثانیه) انجام میشود و نتایج
بصورت پروفیل ها و نقشه های مختلف مغناطیسی (دو بعدی و سه بعدی) ارائه میگردد .دستگاه
مجهز به یک سنسور مغناطیسی حاوی سیال هیدروکربوری مانند نفت برای تولید پروتون می باشد.

موارد کاربرد در صنعت

در اکتشافات مستقیم کانسارهای آهن و سایر کانسارهای فلزی و غیر فلزی بطور غیر مستقیم کاربرد
فراوانی دارد .عالوه بر این برای تشخیص عمق و ضخامت سنگ بستر و برخی کاربردهای مهندسی
دیگر و همچنین در اکتشافات ذخایر ژئوترمال برای تعیین عمق هم دمای کوری بکاربرده میشود.

شرح عملکرد

این دستگاه برای اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی و گرادیومتری مغناطیسی مواد و سنگهای
زیر سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرد .بدین ترتیب می توان مواد و سنگهای دیامغناطیس،
پارا مغناطیس و فرو مغناطیس را از یکدیگر تشخیص داد .سنسور مغناطیسی دستگاه بر اساس روش
فیزیکی تشدید مغناطیسی هسته ای (پروتون) عمل می کند
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محل تجهیز :اتاق 403

ساخت شركت Geonicsكشوركانادا
حداكثر عمق برداشت 60 :متر
فركانس اندازه گيري اين دستگاه در بازه هاي مختلف به شرح زير ميباشد:
Spacing
freq
10m
6.4khz
20m
1.6khz
40m
0.4khz
سيستم اندازه گيري هدايت پذيري الكترومغناطيسي زير سطحي و رفتارپذيري مغناطيسي زمين
بر حسب واحد ( )ms/mميباشد.

آزمایشگاه الکترومغناطیس

دستگاه الکترومغناطیسEM-34
مشخصات:

موارد کاربرد در صنعت

اين دستگاه براي تشخيص ناهنجاري هاي ساختاري و توصيف خواص الکتریکی زمين به خصوص
مواد نسبتا رسانای الکتریکی در محل برداشت داده ها مانند اکتشاف ذخایر معدنی فلزی ،تشخيص
سنگ بستر و يا مخازن ذخيره سازي ساخته شده توسط انسان مانند تانك سوخت مدفون در زير
خاك و يافتن منابع آب شرب زير زميني ،تشخیص آلودگی های صنعتی و زیر سطحی كاربرد دارد.
همچنین بمنظور تشخیص خواص الکتریکی روباره ها و الیه های کم عمق بکار برده میشود.
محل تجهیز :اتاق 403

محل تجهیز :اتاق 403
ساختمان آزمایشگاههای مرکزی آزمایشگاه الکترو مغناطیس
مسئول مربوطه :دکتر علیرضا عرب امیری  /مهندس مهدی زارعی
تلفن تماس 023323395509:داخلی 2527 :و 2576
E: alirezaarabamiri@yahoo.com
mahdy_zarei@yahoo.com

دستگاه الکترومغناطیسVLF_WADI
مشخصات:
ساخت شركت  ABEMكشورسوئد
این دستگاه حداكثر تا عمق برداشت  50-60متر قابل استفاده ميباشد و حداكثر تا
 4000ايستگاه فرستنده در  Databaseآن گنجانده شده است.
جزو تجهیزاتVLF (Very Low Frequencyمي باشد و اين دستگاه به كمك
مولفه هاي ميدان الکتریکی قائم و میدان مغناطيسي افقی كه از فرستنده هاي VLF
توليد مي شود (بازه  15-35کیلو هرتز) تا حداكثر عمق برداشت  50-60متر قابل
استفاده مي باشد
موارد کاربرد در صنعت
این دستگاه جهت يافتن آب هاي زيرزميني به دام افتاده در حفرات و شكستگيهاي
سنگ ها به منظور پيدا كردن بهترين نقطه حفاري چاه آب و همچنين ديگر انواع
ناهنجاريهايي كه داراي خواص رسانايي باال مانند توده هاي رسانا بخصوص شیبدار‚ كابل
هاي برق مدفون شده‚ لوله هاي فلزي ,زباله هاي دفن شده ،سولفیدهای توده ای ،گرافیت،
شیلهای هیدروکربوری و خاك هاي رسي داراي حفرات زياد كاربرد دارد.
محل تجهیز :اتاق 403
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آزمایشگاه الکترومغناطیس

دستگاه الکترومغناطیسEM-16
مشخصات:
ساخت شركت  Geonicsكشوركانادا
فركانس عملياتي بين  15 -25کیلو هرتز.

موارد کاربرد در صنعت

در اكتشاف فلزات گرانبها ،كانسارها و توده هاي فلزي زير سطحي مانند خطوط لوله ،بررسي رفتار
ساختارهاي زير سطحي آبدار و پيدا كردن گسلها و كانالهاي زير سطحي كاربرد دارد.

شرح عملکرد

يك از پركاربردترين دستگاههاي اكتشافي الكترومغناطيس ژئوفيزيكيVLF (Very Low
 )Frequencyمي باشد .نوسانات محلي و تقاضل حاصل از موج ثانويه و تبديل آن به مولفه هاي
حقیقی ()inphaseو موهومی( )Quadratureمبناي كار اين دستگاه است.
محل تجهیز :اتاق 403

دستگاه الكترومغناطيس مگنتوتلوریک MTU 2000

مشخصات:

ساخت شركت  Phoenixكشور کانادا
با قابلیت ثبت همزمان چند كاناله داده هاي الكترومغناطيس
دستگاه اندازه گيري چهار بعدی با قابلیت ثبت همزمان چند كاناله داده هاي الكترومغناطيس
میباشد .سنسورهاي ميدان مغناطيسي (  3کانال) و يا ميدان الكتريكي به صورت مستقيم به
دستگاه وصل مي گردند (  2کانال) كه واحد مركزي سيستم ميباشند و واحدهاي چند گانه
این دستگاه به وسيله كابلهاي شبكه به همديگر ميتوانند متصل گردند .هر دستگاه را ميتوان به
عنوان يك سيستم مستقل يا در يك سيستم شبكه اي و يا بخشي از آرايه هايي كه هر واحد آن
با ساعت  GPSيكنواخت شده است قرار ميگيرد.

موارد کاربرد در صنعت

این دستگاه در اكتشاف منابع هيدروكربور ،مطالعات عميق اليهها از نظر مقاومت ويژه ،مطالعات
ژئوترمال ،اكتشاف ذخاير معدني عميق و كشف گنبدهاي نمكي به منظور اكتشاف نمک و پتاس،
اکتشاف الماس در سنگهای کیمبرلیت ،گسله های فعال و مطالعات زیست محیطی کاربرد دارد.
محل تجهیز :اتاق 403
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محل تجهیز :اتاق 403
ساختمان آزمایشگاههای مرکزی آزمایشگاه الکترو مغناطیس
مسئول مربوطه :دکتر علیرضا عرب امیری  /مهندس مهدی زارعی
تلفن تماس 023323395509:داخلی 2527 :و 2576
E: alirezaarabamiri@yahoo.com
mahdy_zarei@yahoo.com

دستگاه الکترومغناطیس رادار نفوذی GPR
ساخت شركت  Sensors & Software Incكشور كانادا
اين دستگاه داراي یک آنتن فرستنده با فركانس  250مگا هرتز (آنتنآن قابل تعویض میباشد) و
داراي صفحه نمايش ويدئويي ديجيتال براي نمايش‚ ضبط داده ها و كنترل كيفي است .در تعیین
ضخامت تا حداكثر عمق نفوذ  8متر و اشيائ فلزي و غير فلزي به ابعاد 5سانتی متر قابل استفاده
است .به طور كلي ميتوان گفت كه جزو سيستمهاي فركانس باال با عمق نفوذ پايين مي باشد .در
بازه دمايي  -40درجه سانتی گراد تا  +40درجه سانتی گراد و حتي در مناطق و زمينهاي مرطوب
قابل برداشت و عمليات مي باشد .براي مطالعات با دقت و قدرت تفكيك باالتربايد از آنتنهايي با
فركانس باالتر بهره گرفت،كه اين امكان در سيستم مزبور تعبيه شده است.

آزمایشگاه الکترومغناطیس

مشخصات:

موارد کاربرد در صنعت

دستگاهی براي بررسي زيرسطحي سريع‚ سبك و ارزان در حوزه فركانس اكتشافات ژئوفيزيكي به
روش الكترومغناطيس مي باشد.
در اكتشافات باستان شناسي  ،تاسيسات شهري مانند كانالهاي آب و فاضالب  ،مطالعات ژئوفيزيك
مهندسي کاربرد دارد.
محل تجهیز :اتاق 403

دستگاههای ژئوالکتریک سری  SASمدلهای300C،1000،4000

ساخت شركت  ABEMكشورسوئد
دستگاه  ( SAS1000يك كاناله) و ( SAS4000چهار كاناله) بر پايه فرستنده اي با حداكثر
400ولت و  1000ميلي آمپر جريان خروجي كار ميكنند .مزيت عمده اين روش برداشت
ژئوفيزيكي توليد تصاوير پيوسته از خواص زير سطحي وقابليت عمليات در مناطقي كه روش EM
به علت نزديكي به جريان فشارقوي يا خطوط آهن و  .....نتايج ضعيفي مي دهند‚ ميباشد.

موارد کاربرد در صنعت

این دستگاه جهت مديريت منابع آب زير زميني و ارزيابي آسيب پذيري آن ،نقشه برداري و مشاهده
آبهاي زير زميني آلوده شده ،پيش مطالعات ژئوتكنيكي ،نقشه برداري زمين شناسي ،پي جويي
و نقشه برداري منابع طبيعي ،پي جويي ژئوترمال ،نقشه برداري بستر درياها و درياچه ها ،نقشه
برداري زمينهاي يخ زده و باستان شناسي كاربرد دارد.

آزمایشگاه ژئوالکتریک

مشخصات:

شرح عملکرد
محل تجهیز :اتاق 401

ساختمان آزمایشگاههای مرکزی آزمایشگاه ژئوالکتریک
مسئول مربوطه :دکتر علیرضا عرب امیری  /مهندس مهدی زارعی
تلفن تماس 023323395509:داخلی 2527 :و 2576
E: alirezaarabamiri@yahoo.com
mahdy_zarei@yahoo.com

دستگاه اندازهگيريمقاومت الكتريكي زمين‚ IP ‚SPميباشد .به طور كلي مطالعات ژئوفيزيكي
زير سطحي به روش الكتريكي به عنوان يك روش اوليه براي پروژه هاي زير بنايي ،مطالعات
زيست محيطي ،تعيين سطح آب زير زميني و غیره .اين سيستم ها جهت ارايه سريع و دقيق
نقشه هاي دوبعدي و سه بعدي مقاومت الكتريكي زير سطحي كاربرد فراواني دارند.
محل تجهیز :اتاق 401
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دستگاه اسپکترومتر NT 124

آزمایشگاه رادیومتری

مشخصات:

ساخت شرکت نوین طیف پرتو گستر کشور ایران
شامل وسیله یک آشکارساز سنتیالتور بوده که قابلیت طیف گیری در هر مکان را دارد .این دستگاه
شامل یک  MCAبا  1000کانال میباشد که قابل ارتقا به  4000کانال نیز میباشد .
یک دستگاه مفید جهت طیف گیری و استفاده درآزمایشگاههای هسته ای می باشد.دیتاهای مورد
نیاز به وسیله نرم افزار  NTMCAجمع آوری و آنالیز طیف های مختلف انجام می شود.

موارد کاربرد در صنعت

جهت انجام مطالعات طیف سنجی و رادیومتری کانیهای رادیواکتیو کاربرد دارد
محل تجهیز :اتاق 101

دستگاه لرزه نگار Summit II compact

مشخصات:

ساخت شركت DMTكشورآلمان
دستگاه لرزه نگار  24کاناله که قابلیت برداشت و ثبت امواج  Pو  Sرا دارا میباشد .این دستگاه
قابلیت برداشت داده به صورت اتصال به چند دستگاه دیگر و برداشت به صورت شبکه ای را دارد.
از دیگر مزایای این دستگاه قابلیت اتصال آسان به لپ تاپ از طریق کابل  USBو اتصال از طریق
بلوتوث به کامپیوتر و کامپیوتر جیبی است(.وزن دستگاه اندک است)
نرم افزار Summit Acquisition Toolsکه توسط شرکت  DMTتهیه شده است میتوان
در عملیات صحرایی نحوه آرایش ژئوفنها ،زمان اندازه گیری ،محل شات ضربه و  ...را مشخص کرد
و دادهها را برداشت و مشاهده نمود

موارد کاربرد در صنعت

ایندستگاه جهت برداشت های لرزه ای توموگرافی درون چاهی،لرزه نگاری ساندینگ عمودی(،)VSP
لرزه نگاری با سرعت امواج پایین ( ،)LVLزمین شناسی مهندسی ،تعيين شكستها و حفرات كارستي
و شناخت پی سنگ مورد استفاده قرار میگیرد.

محل تجهیز :اتاق 101
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دستگاه لرزه نگارTerralac MK6
ساخت شركت  ABEMكشورسوئد
دستگاه  24کاناله با توانایی ثبت امواج  Pو  Sدر لرزه نگاري كم عمق از نوع انعكاسي و انكساري
میباشد .يك لرزه نگار قابل حمل وكامل با جعبه محافظ آلومينيومي و قابل استفاده در انواع
محيطهاي باراني و مرطوب ،داغ‚پر گرد وغبار‚ برفي و سرد ميباشد .دارای قابلیت سنجش و كنترل
كيفي ژئوفون ها و كابلها در محل ،اندازه گيري همزمان ميزان نويز كه به صورت گراف بهينه شده ،
امكان فيلتر كردن وتجزيه و تحليل طيفهاي مختلف فركانسي و توانايي ديدن اثر يك يا چند موج
بازگشتي و تجزيه و تحليل سريع و دقيق میباشد.

موارد کاربرد در صنعت

تعيين شكستها و حفرات كارستي ،انجام عمليات شكست مرزي و بازتابي در خواستگاههاي
مطالعات سد و فونداسيون سازههاي عظيم و مطالعات توموگرافي لرزهاي ،انجام عملياتهاي
درون چاهي در اكتشاف نفت و بدست آوردن ضرايب ديناميكي خاك با استفاده از سرعت
اليهها كاربرد دارد.

آزمایشگاه گرانی سنجی و لرزه نگاری

مشخصات:

محل تجهیز :اتاق 101

دستگاه گرانی سنج CG5
مشخصات:

ساخت شرکت Scintrexکشور کانادا
دقت اندازه گیری 0/001 :میلی گال
این دستگاه قابلیت حذف اولیه نویزها و انجام تصحیحات اولیه مانند Tide Correction،Terrain
 Seismic Filterو  .....را به صورت خودکار دارد

موارد کاربرد در صنعت

در شناسایی حفرات زیر سطحی ،گسلهای پنهان و شکستگیها ،اکتشافات نفتی و یافتن گنبدهای
نمکی و گرانیسنجی هوابرد و دریایی  ،تحقیقات زلزله ای  ،مطالعه مدل االستیسیته زمین ،مطالعات
آتشفشانها ،مهندسی شهرسازی  ،تهیه نقشه های زمین شناسی و کشند کاربرد دارد.
محل تجهیز :اتاق 101
ساختمان آزمایشگاههای مرکزی آزمایشگاه گرانی سنجی و لرزه نگاری
مسئول مربوطه :دکتر علیرضا عرب امیری  /مهندس مهدی زارعی
تلفن تماس 023323395509:داخلی 2527 :و 2576
E: alirezaarabamiri@yahoo.com
mahdy_zarei@yahoo.com

شرح عملکرد

مبنای کار این دستکاه اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی حاصل از نوسانات فنری سنسور کوارتز
فیوز شده در داخل یک سیم پیچ الکترو استاتیک است.
محل تجهیز :اتاق 101
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میکروسکوپ پالریزان مدل BX51

آزمایشگاه
سنگ و کانی شناسی

مشخصات:
شرکت تولید کنندهOLYMPUS:
کشور سازنده :ژاپن
این دستگاه دارای نور عبوری و انعکاسی می باشد و دارای  4عدسی شیئی با قابلیت زوم 4x-10x-
20x-40xمی باشد.
موارد کاربرد در صنعت:
این میکروسکوپ در مطالعات فرآوری برای تهیه مدار فرآوری ،کاربرد فراوانی دارد .همچنین
برای تشخیص نوع سنگ و نوع ماده معدنی و نیز تشخیص کانیهای سنگین استفاده می شود.
شرح عملکرد:
در مطالعه مقاطع صیقلی ،نور از باال و بعد از عبور از عدسیهای چشمی و شیئی به مقطع می رسد.
اما درمطالعه مقاطع نازک نور از پایین به مقطع میتابد.
همچنین با قرارگرفتن تیغههای آنالیزاتور و پالریزاتور در مسیر نور ،خواص دیگری از کانی ها آشکار
میگردد ،که در شناسایی آنها بسیارموثر است.

محل تجهیز:اتاق 402
:ساختمان آزمایشگاههای مرکزی آزمایشگاه سنگ و کانی شناسی و مینرالوگرافی
مسئول مربوطه :دکتر آرزو عابدی /مهندس حسن طالع زاری
تلفن تماس 023323395509:داخلی 2519 :و 2601

E:arezooabedi@shahroodut.ac.ir
دستگاههاي مغزهگيري ()Coring Machine

آزمایشگاه مکانیک سنگ
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مشخصات:
توانایی تهيه مغزه از قطر  10ميليمتر تا  100ميليمتر را داراست و اين قابليت را دارد كه
مغزهها ،از بلوكهاي سنگي و يا از مغزههاي بزرگ تهيهشوند.
موارد کاربرد در صنعت:
تهیه مغزه برای انجام اکثر آزمایش های مکانیک سنگی

محل تجهیز :آزمایشگاه مکانیک سنگ
مسئول مربوطه :دكتر حسين ميرزايي نصيرآباد ،مهندس نادر زیاری
تلفن تماس023-32392204 :
E: hmirzaii@shahroodut.ac.ir
naderziary@shahroodut.ac.ir

دستگاه تست سه محوره واقعی ()True Triaxial Apparatus
دستگاه به ابعاد حدود  100×100×240سانتی متر مکعب و وزن حدود  3/6تن با قابلیت شبیه
سازی فرایند شکست هیدرولیکی سنگ از طریق تزریق مستقیم سیال ،تحت نظارت دکتر سید
رحمان ترابی استاد دانشکده معدن ،نفت و ژئوفیزیک و دانشجوی مقطع دکترای ایشان مهندس
حامد شیرازی در راستای اتکا به توانایی های داخلی و تالش در کاهش وابستگی ساخته شد.
این دستگاه همراه با نوآوری های منحصر به فرد در دنیا و مجموعۀ آن برای اولین بار در کشور
در دانشگاه شاهرود طراحی و تکمیل گردید و آزمایش شکست هیدرولیکی تحت تنش های
سه محوره واقعی ،برای اولین بار با موفقیت در ایران انجام شد .در حال حاضر دانشگاه شاهرود
تنها موسسۀ دارای توانمندی تست شکست هیدرولیکی در شرایط اعمال تنش سه محورۀ
واقعی در ایران می باشد.

آزمایشگاه مکانیک سنگ

مشخصات:

موارد کاربرد در صنعت

یکی از کاربرد های این دستگاه ،شبیه سازی فرآیند شکست هیدرولیکی است که در عالم مکانیک
سنگ و همچنین در صنعت نفت کاربردهای مختلف دارد .این کاربردها در حیطۀ مکانیک سنگ
شامل اندازه گیری تنش های برجای زمین و در صنعت نفت عمدتاً در جهت افزایش توان تولید
چاه های نفت با ایجاد و توسعۀ درزه ها و شکستگی های سنگ مخزن می باشد .از دیگرکاربردهای
این دستگاه ،آنالیز رفتار سنگ در برابر تنش ها و اثر پدیده هایی نظیر انتشار صوت( (�Ultrason
 )icو آوای سنگ ( )Acoustic Emissionتحت شرایط طبیعی یعنی بارگذاری سه محورۀ
واقعی است .ثبت اختراع داخل کشور برای این دستگاه انجام شده و ثبت بین المللی آن در دست
اقدام است .قابلیت های دستگاه مذکور عبارتند از:
 - 1شبیه سازی روش شکست هیدرولیکی در شرایط سه محوره واقعی با هدف تحلیل و تعمیق
دید از روش های اندازه گیری تنش های برجا و افزایش توان تولید چاه های نفت.
 - 2قابلیت انجام آزمایش بر روی نمونه های مکعبی سنگ و بتن با ابعاد حداکثر 30×30×30
سانتی متر مکعب که قابلیت تعمیم به اندازه های  20×20×20و  10×10×10سانتی متر مکعب
را نیز دارا می باشد.

شرح عملکرد

دستگاه چنان طراحی شده که همزمان در چهار موقعیت ،نمونه مکعب شکل سنگ تحت تنش
قرار می گیرد .در امتداد  xاز صفر تا  50تن نیرو در امتداد  yاز صفر تا  50تن نیرو و در
امتداد قائم  zاز صفر تا  80تن نیرو و همزمان تزریق مستقیم هر نوع سیال با هر ویسکوزیته به
گمانه درون نمونه با فشار تا  2000بار با علم به این واقعیت که حداکثر فشار سیال در سامانه
های هیدرولیکی آزمایشگاهی و عملی رایج تا  200بار فشار سیال می باشد .تحت شرایط فوق
افزایش تدریجی فشار درون سنگ تا خرد شدن سنگ ادامه می یابد.

17

دستگاه تراواسنج سیالبی

آزمایشگاه سنگ و سیال

مشخصات:
این دستگاه در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه شاهرودساخته شده است.
 - 1تزريق تک فازي مايعات (از جمله آب ،نفت و غيره) و يا گازها (نيتروژن ،هوا ،متان و ...
به درون نمونه هاي مغزه .اين قابليت امکان اندازه گيري و محاسبه تراوايي مطلق نمونه ها
( )Absolute Permeabilityرا ايجاد مي نمايد.
 - 2اندازه گيري تراوائي موثر نمونه سنگ مخزن
 - 3امکان اندازه گيري و محاسبه منحني هاي تراوايي نسبي دوفازي براي نمونه هاي سنگ
مخزن (در حالت گازـ مايع و يا مايع ـمايع)
 - 4امکان محاسبه ضريب بازيافت نفت از مغزه هاي نفتي در اثر تزريق سياالت مختلف (آب،
گازها و يا محلولهاي شيميايي مختلف) که امکان ارزيابي هاي مربوط به برخي از فرآيندهاي
ازدياد برداشت نفت و مقايسه آنها را فراهم مي سازد.
موارد کاربرد در صنعت:
اكتشاف ذخاير نفت و گاز

دستگاه اشباع کننده
مشخصات و شرح عملکرد
ساخته شده در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه شاهرود
اشباع سازي نمونه ها از نفت و يا آب ( )Sample Saturationو يا کاهش درجات اشباع
( )Sample Desaturationبا جابجايي سيال موجود در حفرات در اثر تزريق سيال جديد
موارد کاربرد در صنعت:
کاربرد در اكتشاف ذخاير نفت و گاز
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محل تجهیز :سالن کارگاهها آزمایشگاه سنگ و سیال
مسئول مربوطه :دکتر مهرداد سلیمانی منفرد
تلفن تماس32395509 :

E:

دستگاه  XRF 1800شیماتزو ژاپن
مشخصات :دستگاه فلوئورسانس اشعه ایکس  )XRF1800( 1800شیماتزو برای آنالیز عنصری
استفاده می شود .این دستگاه بهمراه دستگاه پرس و کوره الکتریکی  1200ما را قادر می نماید تا به
آنالیز  Pressed powderو  Glass beadبرای آنالیز عناصر اصلی و کمیاب بپردازیم.
موارد کاربرد در صنعت
کاربرهای متعدد و متنوعی برای این دستگاه موجود می¬باشد که از جمله آنها می توان به موارد
زیر اشاره نمود:
آنالیز نمونه های معدنی و زمین شناسی -بررسی نمونه های خاک و کشاورزی-آنالیز فلزی و آلیاژ(متالورژی ،سرامیک و )...از مواردی که بایستی در هنگام آنالیز به آن توجه نمود این است که نمونه
ارسالی مصرف نمی شود .به لحاظ هزینه در مقایسه با سایر دستگاههای آنالیز عنصری ،این روش
اقتصادی بوده و در پروژه های معدنی و زمین شناسی در فاز مطالعات مقدماتی در اولویت قرار می گیرد.
در روشهای اشعه ایکس همواره فرض بلورین بودن نمونه ارسالی بایستی حفظ شود.
شرح عملکرد
بمنظور آنالیز هر چه دقیق تر نمونه های سنگ و خاک در آزمایشگاه(XRFدانشکده مهندسی
معدن ،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود) ،بعد از آماده سازی و تهیه پودر مورد نیاز اقدام
به تهیه قرص نمونه و یا نمونه شیشه ای می گردد .در این فرآیند از دو روش آنالیز سریع و آنالیز
جزیی می توان کمک گرفت .در پروسه کاری آنالیز عناصر مورد نظر و واحد اندازه گیری را بایستی
مشخص نمود .الزم به ذکر است که قبل از شروع بکار دستگاه به کمک نمونه های استاندارد تهیه
شده ،دستگاه را برای محاسبات الزم بایستی آماده نمود.

آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی
مشخصات:
Thermo Elemental SOLAAR S Series
دستگاه جذب اتمی  SOLAARسری  Sشرکت  Thermo Elementalانگلستان مجهز
به سیستم شعله و کوره گرافیتی است.
شرح عملکرد:
طیف سنجی جذب اتمی ( )AASیک روش آنالیز برای اندازه گیری کمی عناصر شیمیایی با
استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است .در تجزیه مواد معدنی این
تکنیک برای تعیین غلظت عنصر در نمونه مورد استفاده قرار می گیرد AAS .می تواند برای
تعیین مقدار کمی بیش از  ۷۰نوع از عناصر مختلف در محدوده حساسیت خاص عنصر مذکور
مورد استفاده قرار گیرد .در بین روش های تجزیه مواد معدنی ،این سیستم اندازه گیری از دقت
باالیی برخوردار می باشد .نمونه های دریافتی برای این اندازه گیری می توانند به صورت محلول
تهیه شده و یا نمونه سنگ و خاک باشند .الزم به ذکر است که در خصوص نمونه های سنگ و
خاک ارسالی ضرورت خواهد داشت تا پروسه آماده سازی و محلول سازی بر روی نمونه ارسالی
قبل از آنالیز با دستگاه در این آزمایشگاه صورت پذیرد.
در فرآیند اندازه گیری دستگاه ضرورتا از محلولهای استاندارد تائید شده (Certificate
 )Reference Solutions, CRSاستفاده می گردد تا فرآیند کالیبراسیون و آماده سازی
دستگاه برای آنالیز صورت پذیرد.
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اسپکتروفتومترSpectrophotometer

آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی

مشخصات:

ساخت آلمان ()BACHARACH
35 - Coleman
موارد کاربرد در صنعت :تعیین عیار و درصد عناصر مختلف

شرح عملکرد:

اسپكتروفوتومتر یا طیف سنج ،دستگاهی است كه شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازهگیری
می كند .به طور كلی نور با طول موج و انرژی خاص به نمونه تابانده شده و مقدار مشخصی از انرژی آن
جذب می شود .سپس با اندازهگیری انرژی رد شده از نمونه توسط یك فوتودتكتور ،مقدار جذب تعیین
میشود .در این دستگاه نور توسط یك منبع نور تولید شده و پس از گذشتن از میان نمونه مورد نظر
نور ،به صورت طیفی منتشر می شود سپس به وسیله سنسورها آشكارسازی شده و به صورت نتایج
قابل كاربردی ترجمه میشود .خروجی اسپكتروفوتومتر همیشه نموداری از شدت نور نسبت به طول
موج است .دادههایی كه برای تولید نمودار گردآوری شده ،در جدولی از شدت نور و طول موج ذخیره
میشود .مقدار گراف بیان كننده مقدار عبور یا مقدار جذب است.

دستگاه XMD300

مشخصات:
دستگاه پراش اشعه ایکس ( )XRDمدل  XMD300یونی-سانتیس آلمان مجهز به داده های اشعه
ایکس بالغ بر  150000نمونه در زمینه های کاری متعدد معدنی و صنعتی می باشد.
موارد کاربرد در صنعت
کاربرهای متعدد و متنوعی برای این دستگاه موجود می باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر
اشاره نمود:
آنالیز نمونه های معدنی و زمین شناسی
بررسی نمونه های خاک و کشاورزی
آنالیز فلزی و آلیاژ (متالورژی ،سرامیک و )...
آنالیز الیه نازک (فیزیک)
از مواردی که بایستی در هنگام آنالیز به آن توجه نمود این است که نمونه ارسالی مصرف نمی شود .این
روش تنها روش شناسایی فازهای کانی شناسی و بلورین نمونه های پودری هوازده و یا دگرسان شده
است .در روشهای اشعه ایکس همواره فرض بلورین بودن نمونه ارسالی بایستی حفظ شود.

20

شرح عملکرد
به منظور آنالیز فازی نمونه های سنگ ،خاک ،الیه نازک و  ...از دستگاه ( XMD300آزمایشگاه
 XRDدانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود) استفاده می گردد .در نمونه
های سنگ ،خاک یا پودر ضرورت دارد تا نمونه ابتدا آماده سازی گردد .بازه زاویه ای مورد نیاز چنانچه
تعیین گردد ،طیف مورد نیاز متقاضی تهیه خواهد شد .بعد از تهیه طیف نمونه ،آنالیز فازی بر اساس
زمینه کاری نمونه و داده های مرجع موجود ،فازهای موجود در نمونه شناسایی خواهد گردید.
الزم به ذکر است که قبل از شروع هر آنالیز ،بایستی بر اساس نمونه استاندارد موجود شرایط دستگاه
ابتدا کالیبره گردد و سیس اقدام به آنالیز نمونه مورد نظر اقدام گردد.

محل تجهیز :سالن کارگاهها

مسئول مربوطه :دکتر سید رضا قوامی ریابی
تلفن تماس023 -32395509 :

E:rghavami2@yahoo.com

سنگ شکن فکی Jaw Crusher

ایران (دانش فرآوران)

موارد کاربرد در صنعت:

خردایش اولیه سنگ ها

شرح عملکرد:

سنگ شکن فکی ( )Jaw Crusherاز نوع سنگ شکن های اولیه می باشد که در معادن مختلف
مورد استفاده قرار می گیرند .اندازه سنگ شکن های فکی بوسیله دهانه ورودی بار  ( �feed open
 )ingدر باالی دستگاه تعیین می شود و از طریق تحت فشار قرار دادن ابعاد مواد را کاهش می دهد.
شانه ثابت فک بر روی یک سطح ثابت قرار گرفته در حالی که شانه متحرک تحت نیرویی که توگل
( )toggleبه آن وارد می کند به سنگ ها ضربه وارد می نماید

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

سنگ شکن استوانه¬ایRoll Crusher

مشخصات:

ساخت انگلستان ()DENVER SALA

شرح عملکرد:

ن عملیات سنگشکنی به وسیله یک یا چند استوانه سنگین با سطح صاف
در این نوع سنگشک 
یا آجدار صورت میگیرد .حرکت استوانههای روبرو در خالف جهت یکدیگر و سرعت چرخشی
آنها مساوی و یا نزدیک به هم است .فاصله بین دو استوانهها قابل تنظیم است .اساس کار این
سنگشکنها بر مبنای اصطکاک بین سنگ و استوانهها استوار است

سنگ شکن مخروطی Cone Crusher

مشخصات:

ساخت انگلستان ()DENVER SALA
موارد کاربرد در صنعت:
خردایش نمونه های سنگی

شرح عملکرد:

این نوع سنگشکن که با نام سیموند نیز ان را نام میبرند به عنوان سنگشکن ثانویه در مراحل میانی
خردکردن تا ابعاد نسبتا کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.
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آسیای میله¬ای Rod Mill

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

ساخت انگلستان ()DENVER SALA

موارد کاربرد در صنعت:

به عنوان آسیا های اولیه در فرایند خردایش استفاده می شود

شرح عملکرد:

این آسیا به شکل استوانهای است که بار خردکننده آن را میلههای فوالدی تشکیل میدهد .خرد
کردن در اثر گردش آسیا صورت میگیرد ،که بخشی در اثر ضربه ناشی از سقوط میلهها بر روی
یکدیگر و بخشی در اثر سایش مواد بین میلهها است .به علت وزن باالی میلهها انرژی ضربه بیشتر
خواهد بود و برای خرد کردن مواد ورودی با سایز بزرگ مناسب است

آسیای گلوله¬ایBall Mill

مشخصات:

ایران (دانش فرآوران)

موارد کاربرد در صنعت:

آسیا کردن مواد
شرح عملکرد:
جهت تولید پودر نرم و یا یکنواخت کردن مخلوط به کار می رود.در این نوع از آسیااز تعداد زیادی
ساچمه فلزییا سرامیکی استفاده می شود که با مکانیسم همزن و یا چرخش دوار آسیا به طور دائم
بر روی هم حرکت کرده و ذرات درشت را آسیا می کنند.

آسیای دیسکی disk Mill

مشخصات:

ساخت آلمان ()Fritsch

موارد کاربرد در صنعت:

پودر کردن مواد

شرح عملکرد:

جهت نرم کردن و سائیدن مواد سخت و بسیار سخت در مدت زمان کوتاه تا نرمی  10میکرون
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پودرکن دیسکی پنوماتیکی

ساخت ایران (دانش فرآوران)

موارد کاربرد در صنعت:
پودر کردن مواد
شرح عملکرد:

این دستگاه قادر است ذرات راتا  150میکرون پودر کند .هاون از جنس فوالد ضد سایش بوده و دور
موتور آن  1400دور بر دقیقه می باشد

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

طبقه بندی کننده مارپیچی Spiral Classifier

مشخصات:

ساخت کانادا ()Minpro

موارد کاربرد در صنعت:

طبقه بندی ابعادی مواد

شرح عملکرد:

کالسیفایر مارپیچ برای عملیات پیوسته طبقهبندی ،نرمهگیری ،و یا آبگیری از کانیها و مواد صنعتی
طراحی شده است .کل مجموعه روی یک پایه فوالدی با شیب  29سانتیمتر به ازای یک متر نصب
شده است .مارپیچ کالسیفایر به صورت بخشبندی شده از فوالد ساخته شده و توسط بازوهای آهنی
روی محور نگه داشته میشود .محور مارپیچ نیز روی یاتاقانهای انتهایی نصب شده است عملیات
صنعتی طبقهبندی با دقت زیاد با این کالسیفایر قابل شبیهسازی است.

هیدروسیکلونHydrocyclone
مشخصات:

ساخت کانادا ()Minpro

موارد کاربرد در صنعت:

جهت حذف ذرات شن و ماسه از آب چاه ها ،رودخانه ها ،آبهای سطحی و همچنین ذرات
جامد جریان جامد از جریان آب برگشتی کارخانه هاو واحدهای صنعتی

شرح عملکرد:

هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می شود ،دستگاهی است برای جداسازی مواد
جامد از مایع .هیدروسیکلون بر اساس اختالف وزن مخصوص ذرات معلق در آب ،به عالوه
نیروی گریز از مرکز ایجاد شده توسط فشار ورودی آب ،جداسازی ذرات جامد از مایع را
انجام می دهد .هیدوسیکلون ها هیچ عضو محرکی ندارند و به سادگی قابل استفاده هستند.
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میز لرزانShaking Table

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

ایران (دانش فرآوران)

موارد کاربرد در صنعت:

جدایش ثقلی مواد

شرح عملکرد:

این دستگاه شامل سطح شیبداری میباشد که ذرات همراه با آب در روی آن جریان یافته ،ذرات
سنگین و سبک از یکدیگر جدا میشوند .بدین ترتیب که ذرات در ابتدا به صورت معلق بوده ،پس
از ته نشین شدن ،در اثر جریان آب به حرکت در میآیند .عمل راندن توسط آب به چندین روش
انجام میشود:
 -1ذرات در اثر جریان در روی سطح شیبدار غلطیده جلو میروند.
 -2ذرات به صورت معلق در آب در امده ،همراه آن حرکت میکنند.
 -3ذرات در روی سطح شیبدار در اثر جریان آب لغزیده جلو میروند.

جیگ ماشین Jig

مشخصات:

ساخت ایران (دانش فرآوران)

موارد کاربرد در صنعت:

جداسازی کانیها(صنعتی ،فلزی) به روش ثقلی

شرح عملکرد:

در این دستگاه با حرکت متناوب آب به صورت باالرونده و پایین رونده ذرات به مدت بسیار محدودی
به صورت معلق در آب در می آیند و بر حسب وزن دانه بندی می گردند .ذرات سنگین در کف و
ذرات سبک در سطح جمع می شوند .چنانچه ذرات دارای ابعاد یکسان باشند در این صورت دانه
بندی بر اساس وزن مخصوص انجام می شود و ذرات با وزن مخصوص باالتر در کف قرار گرفته و از
دانه های با وزن مخصوص کمتر جدا خواهند شد

جداکننده مغناطیسی شدت پایین (دیسکی)

مشخصات:

ساخت آمریکا ()ERIEZ

موارد کاربرد در صنعت:

جداسازی کانی های مغناطیسی با عیار باال از باطله همراه

شرح عملکرد:
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این دستگاه قادر به جداسازی کانی های فرومگنتیک از باطله غیرمغناطیسی به صورت خشک
با دقت باالیی می باشد .در این دستگاه دو محصول با ارزش و کیفیت متفاوت و یک باطله
تولید می شود.

جداکننده مغناطیسی شدت باال (القائی)

ساخت آمریکا ()ERIEZ

موارد کاربرد در صنعت:

جداسازی کانی های مغناطیسی کم عیار و پارمگنتیک از باطله غیرمغناطیسی همراه

شرح عملکرد:

این دستگاه قادر به جداسازی کانی های آهن دار کم عیار و نیز پارامگنتیک به صورت خشک
یا تر از باطله غیرمغناطیسی همراه می باشد.

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

جداکنندهالکترواستاتیکی

مشخصات:

ساخت آمریکا ()ERIEZ

موارد کاربرد در صنعت:

فراوری کانی های فلزی هادی جریان الکتریکی

شرح عملکرد:

جداکننده الکترواستاتيک دستگاهی برای جدایش کانی هایی که خاصیت هدایت الکتریکی دارند
از ساير کاني ها است .این دستگاه سه محصول ذرات هادی ،قفل شده و غیرهادی را ارایه می دهد.

فلوتاسیونمکانیکی

مشخصات:

ساخت انگلستان ()DENVER SALA

موارد کاربرد در صنعت:

فرآوری ذرات به روش فلوتاسیون

شرح عملکرد:

این دستگاه برای فرآوری کانی های مختلف براساس خاصیت آبرانی ذرات با استفاده از اصول
فیزیکی و شیمیایی کاربرد دارد.
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آزمایشگاه های کانه آرایی

فلوتاسیونستونی
مشخصات:
ساخت کانادا ()Minpro

موارد کاربرد در صنعت:

فرآوری کانی های باارزش به روش فلوتاسیون به منظور کسب عیار بیشتر و نیز فرآوری ذرات ریزدانه

شرح عملکرد:

این دستگاه به دلیل ساختار پیشرفته آن قادر به جداسازی ذرات آبران وتولید کنستانتره با عیاری
باال است .همچنین برای فرآوری نرم ها نیز مفید می باشد.

شیکر تر و خشک ()Shaker

مشخصات:

ساخت ایران (دانش فرآوران)

موارد کاربرد در صنعت:

تسهیل دانه بندی سرندی

شرح عملکرد:

از این دستگاه برای تسهیل فرآیند دانه بندی استفاده می شود .شیکر خشک برای مواد درشت و
شیکر تر برای مواد ریزدانه استفاده می شود.
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مشخصات:

ساخت آلمان ()Hettich

موارد کاربرد در صنعت:

جدا کردن ذرات جامد از مایعات در مراحل مختلف فراوری مواد

شرح عملکرد:

سانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت باال استفاده میشود .معموالً از
این دستگاه برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف
استفاده می کنند.

آزمایشگاه های کانه آرایی

سانتریفیوژ

انکوباتور یخچال¬دارCool Incobator

مشخصات:

ساخت ایران ()JALTEB

موارد کاربرد در صنعت:

نگهداری باکتری های مورد استفاده در بیومتالورژی

شرح عملکرد:

این دستگاه برای ایجاد یک محیط ایزوله برای نگهداری باکتری ها و وسایل یا مواد آزمایشی در
دماهای مختلف استفاده می شود.

27

شیکر انکوباتور Shaking Incobator

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

ساخت کره ()Finetech
601 - SKIR

موارد کاربرد در صنعت:

فراهم سازی شرایط رشد باکتری ها در بیومتالورژی

شرح عملکرد:

این دستگاه برای فراهم کردن شرایط مساعد رشد باکتری ها و یا حفظ شرایط مواد معدنی مختلف
استفاده می شود.

حمام آب (بن¬ماری)Water Bath

مشخصات:

ساخت آلمان ()Memmert
22 WNB

موارد کاربرد در صنعت:

كاربرد گستردهاي در آزمايشگاههاي مختلف شامل آزمايشگاههاي موجود در مراكز تحقيقاتي،
كلينيكي ،آموزشي ،صنايع غذايي و فاضالب و ...

شرح عملکرد:

این دستگاه برای گرم کردن تدریجی و یکنواختمحلول هادر یک بازه زمانی خاص استفاده می شود.
ی ها كه به طور طبیعی و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد از دمای اتاق تا
محدوده دمایی بنمار 
 100درجه سانتی گراد می بایست باشد.

کوره الکتریکی

مشخصات:

ساخت ایران ()Amalgam

موارد کاربرد در صنعت:

تولید دماهای بسیار باال و تعیین میزان خاکستر و مواد فرار زغال سنگ

شرح عملکرد:

این کوره برای تولید دماهای تا  1200درجه سانتی گراد استفاده می شود .از این کوره برای تعیین
خاکستر و مواد فرار زغال سنگ استفاده می شود.
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سنجش دانه¬ای analyser

ساخت آلمان ()Fritsch

موارد کاربرد در صنعت:

تعیین دانه بندی ذرات ریز

شرح عملکرد:

تعیین دانه بندی مواد ریزدانه

آزمایشگاههای کانه آرایی

مشخصات:

گرمخانه (آون)

مشخصات:

ساخت آلمان ()Memmert

آسیای گلوله ای سیاره ای

مشخصات:

ساخت ایران (امین آسیا فناور پارس)
2-NARYA MPM

موارد کاربرد در صنعت:
آسیای مواد تا ابعاد نانو

شرح عملکرد:

یکی دیگر از آسیاهای مورد استفاده در فرآیند خردایش ،آسیا سیارهای است که در آن تنها چند صد
گرم پودر در یک مرحله آسیا میشود و برای تحقیقات آزمایشگاهی مناسب است .این آسیا شامل
یک صفحه دوار به همراه دو محفظه است.
در این آسیا صفحه دوار در یک جهتچرخیده و محفظه بر اساس مکانیزمی در جهت خالف حرکت
صفحه دوار ،حرکت دورانی انجام میدهد .چرخش محفظه و صفحه دوار به دور یک محور ،باعث
ایجاد نیروی گریز از مرکز میشود که بزرگی این نیرو میتواند تا  20برابر شتاب جاذبه زمین برسد.
براین اساس گلوله و پودر به صورت متناوب روی دیواره داخلی غلتیده و ساییده میشوند .سپس با
سرعت زیادی از جداره محفظه جدا و مجددا به جداره روبرویی برخورد میکنند .در این حالت ذرات
پودر تحت انرژی ضربه باال پودر می شود
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پتانسیواستات

آزمایشگاه های کانه آرایی

مشخصات:

ساخت ایران (سماء)

موارد کاربرد در صنعت:

الكتروشيمي
بررسی خوردگی فلزات

شرح عملکرد:

يكي از دستگاههاي بسيار كاربردي در الكتروشيمي پتانسيواستات است .با استفاده از اين دستگاه و
وسايل جانبي آن مي توان ارزيابيهاي مختلف الكتروشيميايي را انجام داد همچنين اين دستگاه با
كمك اسپكتروسكوپي امپدانس عالوهبر بررسيهاي خوردگي ،قابليت اندازهگيري خواص خازني و
ديالكتريكي موا د مختلف را نيز دارد .با استفاده از تكنيك امپدانس و ولتامتري و كرونوامپرومتري
ميتوان از طريق اين دستگاه خواص باتريهاي مختلف را در سيكلهاي شارژ و دشارژ بررسي
كرد .اين دستگاه عالوه براين قابليت انجام انواع تستهاي كنترل ولتاژ و جريان را (مثل تستهاي
جريان متناوب) دارد.
حمامالتراسونیک

مشخصات:

ساخت ایران(آتور صنعت آبتین)

موارد کاربرد در صنعت:

 پخش ذرات داخل محلول و در نتیجه یکنواخت شدن محلول تمیز کردن تجهیزات ضدعفونی کردندگاز کردن HPLC-هموژنایزر

شستشویقطعاتمختلفشرح عملکرد:
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حمام التراسونیک در واقع یک ظرف فلزی است که مقداری آب داخل آن میباشد.دستگاه متصل
به این ظرف امواج ماورای صوت ایجاد میکند .یکی از موارد استفاده از این حمام پخش ذرات داخل
محلول و در نتیجه یکنواخت شدن محلول مورد نظر میباشد.
این امواج میتوانند پیوندهای بین تکه های کلوخه شده را بشکنند و باعث افزایش کیفیت محلول
شوند .در واقع جدیدترین و حرفه ای ترین وسیله جهت پاک کردن تجهیزات حمام التراسونیک
میباشد.از کاربردهای دیگر این دستگاه میتوان به ضدعفونی کردن ،دگاز کردن HPLC
،هموژنایزر،شستشوی قطعات مختلف،انژکتورشوئی،تمیز کردن وسایل جراحی و طالهای ظریف
و اجسام در میکرون میتوان اشاره نمود..
یکی از کاربردهای مهم امواج آلتراسونیک استفاده از ضربه ناشی از حفره سازی ایجاد شده توسط
آن در فرآیند شستشوی آلتراسونیک می باشد .اصول کلی این روش مبتنی بر غوطه وری قطعات
مورد نظر در یک مایع واسطه می باشد که این مایع توسط یک مولد امواج آلتراسونیک با فرکانس
و شدت بسیار باالیی مرتعش شده و هنگامی که حفره سازی به وجود آمده عمل شستشو و پاک
کردن قطعه را انجام می دهد

محل تجهیز آزمایشگاه های کانه آرایی :سالن کارگاهها
مسئول مربوطه دکتر محمد کارآموزیان ،مهندس محمد عباسیان،
مهندس مصطفی نادری
تلفن تماس023 -32395509 :
E- m.abassian@yahoo.com
m.karamoozian@shahroodut.ac.ir
naderi-2020@gmail.com

دانشکده مهندسی برق
و رباتیک
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مدار یک طبقه DC 140kv DC/13mA
مدار یک طبقه DC 140kv DC/13mA
مدار دو طبقه ایمپالس 250kv /200J
32

مشخصات:
ترانسفورمرتک فاز 220v/100kv
دیودهای فشار قوی 140Kv
مقاومت محدود کننده 10MΩ
مقاومت مقسم 280MΩ
خازن 10nF
میز کنترل و اندازه گیری
موارد کاربرد در صنعت:
جهت انجام آزمونهای مطابق استانداردها برای انواع تابلوها و مقره ها و بررسی اثر صاعقه
استفاده می شود.
انجام آزمون های عایقی و حرارتی بر روی مقره هاي سراميكي و شيشهاي
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی مقره آويزي/كششي كامپوزيتي
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی مقره اتكايي خط كامپوزيتي
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی تابلوی فشارمتوسط
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی تابلوی فشارضعيف
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی كليه تجهيزات فشارقوي شامل سکسیونر ،کلید های قدرت

مدار دو طبقه ایمپالس 250kv /200J
مشخصات:
ترانسفورمر تک فاز 100kv/220v
مقاومت محدود کننده 10MΩ
مقاومت مقسم 280MΩ
دیودهای فشار قوی
خازن ضربه
مقاومتهای پشت و پیشانی موج
خازن بار  1200pFهمراه با مچینگ اندازه گیری
میز کنترل و اندازه گیری
موارد کاربرد در صنعت:
ارائه خدمات به فعاليتهاي تحقيقاتي و همچنين انجام آزمونهاي تجهيزات فشارقوي مورد استفاده
در صنعت برق جهت حصول اطمينان از كيفيت و عملكرد مناسب آنها می باشد.
تست های ایمپالس تجهیزات مطابق استانداردها
بررسی اثر صاعقه روی کلیدهای قدرت
بررسی اثر ولتاژ ضربه بر تجهیزات

محل تجهیز :پردیس مرکزی دانشگاه-کارگاه برق
مسئول مربوطه :مهندس ایرجی
تلفن تماس09358476899 :
E: mo.ir27@gmail.com

مدار یک طبقه AC 100kv AC/5KVA

مدار یک طبقه AC 100kv AC/5KVA
مشخصات:
ترانسفورمر تک فاز  - 220v/100kvمقاومت محدود کننده 10MΩ
مقاومت مقسم  - 280MΩظرف تست روغن ترانس  -گوی پاشن
محفظه کرونا  -میز کنترل و اندازه گیری
موارد کاربرد در صنعت
جهت انجام آزمون های ولتاژ باال با فرکانس قدرت می باشد .که مورد استفاده در تابلوها ،کلیدها
و عایقهای ولتاژ باال می باشد.
انجام آزمون های عایقی و حرارتی بر روی مقره هاي سراميكي و شيشهاي
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی مقره آويزي/كششي كامپوزيتي
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی مقره اتكايي خط كامپوزيتي
انجام آزمون عایقی و حرارتی بر روی تابلوی فشارضعيف
انجام آزمون عایقی روی روغن های ترانس
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دانشکده مهندسی مکانیک

34

تونل باد
آزمایشگاه تونل باد

مشخصات:
مهمترین پارامترهای یک تونل باد طول و عرض محل تست (کارگیر آن) ،سرعت باد عبوری
از تونل باد می باشدکه طول و عرض کارگیر تونل باد شاهرود حداکثر  80 × 80می باشد و
سرعت باد عبوری از آن حدکثر  100کیلومتر برساعت می باشد.
تجهیزات جانبی تونل باد موجود:
 انواع پرابها یک و دوبعدی هات فیلم هات وایر ونتوریمتر دو عدد اریفیس بزرگ و کوچک دستگاه های انتقال اطالعات به کامپیوتر دستگاه کنترل تراورس به سه روش :دستی ،کامپیوتری ( ،)pcکنترل از راه دورشرح عملکرد
تونل باد دستگاهی است که دارای یک کانال می باشد که هوا با سرعت زیاد در آن جریان
دارد و برای تست نمودن مدل کوچکتر یا واقعی هواپیماها ،موشکها ،خودروها ،برجهای
خنک-کن ،توربینهای بادی ،روتورها و  ...به کار می رود دانشمندان برای بررسی مقاومت
و بهینه سازی دستگاه های جامد مکانیکی و بررسی عملکرد مناسب آن ،مدل مورد نظر را
ساخته و آنرا درون تونل باد تست می کنند ،سرعت هوا در تونل بادهای پیشرفته می تواند
تا ده برابر سرعت صوت هم برسد
موارد کاربرد در صنعت
کلیه صنایعی که تولیدات آنها در ارتباط نیروی باد قرار دارد می توانند از تونل باد جهت
مطالعه و ثبت نتایج بر روی مدل کوچک شده و تعمیم آن با استفاده از روابط مکانیک
سیاالت به مدل واقعی استفاده کنند از جمله این صنایع می توان به:
 صنایع خودروسازی صنایع هوا فضا ،نظامی و دفاعی نیروگاه ها (به طور مشخص برجهای خنک کن نیروگاه های بخار آب و اگزوزهای نیروگاههای گازی)
 صنایع رادیاتورسازی در بررسی اثرات عبور هوا از رادیاتور در سرعتهای مختلف و مقدارانتقال حرارت سیستم خنک کاری
 صنایع زیست محیطی در بررسی اثر آالینده ها ،کاتالیزورها ،فیلترها و ...محل تجهیز:
مسئول مربوطه:
تلفن تماس:
ایمیل:
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آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه امپدانس الکتروشیمیایی Electrochemical Impedance pectroscopy EIS

مشخصات :شرکت  – Biologicفرانسه  -مدل VSP 300 :
 -1طیف ولتاژ قابل اعمال 10V-0 :
 -2طیف جریانA 0-10 :
 -3طیف فرکانس امپدانس MHz 0-7 :
شرح عملکرد
دستگاه آزمون امپدانس الکتروشیمیایی با اعمال ولتاژ با فرکانس باال می تواند مقاومت
الکتریکی ظاهری ماده را تعیین کند .این روش اندازه گیری روشی بسیار معمول در بررسی
خصوصیات الکتروشیمایی مواد است .این دستگاه قادر به انجام آزمون های الکتروشیمایی شامل
آزمایش های پتاسیواستات،گالوانو استات ،امپدانس اسپکتروسکپی ،ولتامتری سیکلی ،اندازه
گیری مقاومت الکتریکی و ...می باشد .به عالوه نرم افزار دستگاه قادر به طراحی آزمون های
الکتروشیمیایی خاص نیز بوده و با استفاده از قابلیت های دستگاه این امکان وجود دارد که
آزمون ها بوسیله شخص از راه دور انجام شود.
موارد کاربرد در صنعت
کاربرد های این دستگاه عبارت است از
 -1بررسی خوردگی مواد
 -2بررسی خصوصیات پیل های سوختی
 -3بررسی خصوصیات باتری ها
 -4مطالعه خصوصیات الکتروشیمیایی پوشش ها
 -5بررسی خصوصیات سلول های خورشیدی
 -6بررسی خصوصیات الکتریکی الکتروسرامیک ها

دستگاه سختی سنجی یونیورسال
مدل -Pruftechnik :ساخت کشور آلمان
قابلیت اندازه گیری انواع سختی راکول ،برینل و ماکروویکرز
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به کار می رود

دستگاه کوره
این کوره با اتمسفر محافظ با دمای ماکزیمم  1600درجه سانتیگراد اتمسفر کوره به وسیله

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه میکروسکپ متالوگرافی

این دستگاه برای بررسی ساختار در مقیاس  1000xمورد استفاده قرار می گرد.
دستگاه به ترتیب از سمت چپ  :میکروسکپ نوری ـ ترازو با دقت  0.0001میکروسکوپ ـ
دستگاه اندازه گیری  PHترازوی با دقت  0.0001برای توزین دقیق مواد به کار رفته در
عملیاتهای ساخت و  .....کاربرد دارد.
دستگاه اندازه گیری  :PHبرای اندازه گیری و کنترل  PHدر حین فرآیندهای سنتز مواد

گازهای مختلف قابل کنترل بوده و قادر به کارکرد در خالء های بسیار باال می باشد  .از این کوره
برای سنتز نانو مواد و ساختارها استفاده می شود.

دستگاه آسیاب سیاره ای
این آسیاب برای تولید نانو ذرات و نانو کامپوزیتها قابل کاربرد است.
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آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه پولیش مکانیکی

دستگاه به ترتیب از سمت راست

کوره دمای پایین ـ هم زن مغناطیسی ـ دبی سنج دقیق

دستگاه اندازه گیری گرانروی ( ویسکومتر)

با دقت باال به منظور بررسی گرانروی نانو سیال ها و محلول های کلوئیدی با ذرات
نانو به کار می رود .دستگاه قابلیت اندازه گیری گرانروی در طیف کامل از گرانروی
مواد معمول دارد.

آسیاب

آسیاب  :به منظور انجام عملیات خردایش و مخلوط کردن ذرات برای تولید نانو ذرات و نانو
کامپوزیتها مورد استفاده قرار می گیرد.
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آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دستگاه پرس

این دستگاه  150تن هیدرولیک و اسپری مواد جهت انجام عملیات تغییر شکل
پالستیک شدید به منظور دست یابی به نانو ساختارهای فلزی استفاده می شود بعالوه
دستگاه قادر به انجام عملیات شکل دهی در دمای باال می باشد  .دستگاه اسپری که با
دستگاه پرس تلفیق شده است به منظور ساخت نانو کامپوزیتها به روش اسپری /فشردن
گرم به کار می رود و تاکنون  2پایان نامه دکتری در مورد ساخت نانو کامپوزیتهای پایه
پلی مری به وسیله آن انجام شده است .دستگاه اسپری قابلیت اسپری نانو ذرات و الیه
های نازک دارند.

دستگاه ریخته گری نواری
این دستگاه برای ساخت الیه های نازک از مواد مختلف شامل نانو کامپوزیتها و نانو سرامیک
ها و پوشش های نانو کاربرد دارد و یکی از اقتصادی ترین روشها در تولید فیلم های ناز ک تا
حد  5میکرومتر می باشد.
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دستگاه میکروسختی سنجی ویکرز
آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

تصویرشماره  1مدل دستگاه  -Braisis :ساخت کشور آلمان
تصویر شماره  2ساخت ایران
قابلیت اندازه گیری سختی میکرو ویکرز با نیروهای کمتر از  1کیلوگرم و تصویر برداری از سطح
.

کوره بادمای باال
دستگاه کوره دمای باال  1800درجه سانتیگراد جهت انجام عملیات های پخت در دمای
باال می باشد
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محل تجهیز :آزمایشگاه های مرکزی -اتاق 103
آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته
مسئول مربوطه :مجتبی قطعی
تلفن تماس -09177027906 :تلفن ثابت ( :داخلی 023 -32392204 -)2749
E:mghatee@yahoo.com

آزمايشگاه تعيين خواص مكانيكي

INSTRON 8802 دستگاه سروهیدرولیک
مشخصات
 مثلثی و بلوکی در حالت نیرو کنترل، مربعی،با قابلیت اعمال بار بصورت موجهای سینوسی
و جابجایی کنترل
. میلیمتر150  تن و دامنه جابجایی25 ظرفیت نامی استاتیکی و دینامیکی
.تجهیزات اندازه¬گیری تغییرطول و بازشدگی دهانه ترک نیز در آزمایشگاه در دسترس است
موارد کاربرد در صنعت
.آزمون کشش ساده
.آزمونهای خستگی کم¬چرخه با بارگذاری ساده و ترکیبی
شرح عملکرد
دستگاه دارای مدار قدرت هیدرولیکی است و برای آزمونهای خستگی کم¬چرخه ارائه
 دو فک. تن اندازه گیری می¬شود2/5  و25  نیرو توسط دو لودسل با ظرفیت.شده است
. تن در دسترس است25 هیدرولیکی با دوگیره ورق¬گیر و یک گیره میله برای لودسل

 آزمايشگاه تعيين خواص مكانيكي- ساختمان كارگاه ها:محل تجهيز
 محمدباقر نظري:مسوول مربوطه
9122730117 :تلفن
E: mbnazari@yahoo.com

آزمایشگاه پژوهشی آشکارسازی و ردیابی

PCO DimaxS1 دوربین پرسرعت
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:مشخصات
• 4502 fps @ full resolution 1008 x 1000 pixel • excellent image
and color quality • 12 bit dynamic range • NO additional black reference calibration required • 36 GB inbuilt image memory • exposure
time range 1.5 µs - 40 ms • multiple trigger options • master-slave
camera synchronisation (up to 5 cameras) • smart battery control
موارد کاربرد در صنعت
• high speed (PIV) • short time physics • spray analysis • hyper
velocity impact studies • material testing, tensile tests • fast flow visualization • spray imaging, hydrodynamics • fuel injection • sparks
in electronical switches • combustions imaging • fast events in nature and machine
شرح عملکرد
The pco.dimax S series provides super slow motion with high resolutions for a variety of applications. The model S1 delivers exciting
frame rates in combination with high light sensitivity and high dynamic range.
The image data can be transferred via Gigabit Ethernet, USB 3.0 or
CameraLink interface. A diversity of trigger and synchronization possibilities makes the pco.dimax a real multi-tool.
pco.dimax S cameras are flexible in their performance for use in different applications.

آزمایشگاه پژوهشی آشکارسازی و ردیابی:محل تجهیز
 دکتر محسن نظری:مسئول مربوطه
09122730243 :تلفن تماس

E: nazari_me@yahoo.com

دانشکده مهندسی عمران

42

کشورسازنده :المان

شرکت سازندهToni Technik :
قابلیت های دستگاه:

-1تعیین مقاومت کششی  60تنی برای میلگردهای  6تا  28میلیمتری

آزمایشگاه کنترل مصالح

دستگاه یونیورسال
مشخصات:

-2تعیین مقاومت فشاری  300تنی برای نمونه های مکعبی به ابعاد

50میلیمتری تا  30میلیمتری ونمونه های استوانه ای و تست تعیین مقاومت کششی دو نیم شدن
جهت نمونه های بتنی.

-3تعیین مقاومت خمشی 15تنی جهت تیرهای بتنی تا طول یک متری 60 .تنی

موارد کاربرد در صنعت

-آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.

-انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه وصنعت.

-کنترل وكيفيت مصالح سازه های دردست احداث.

 -کنترل وكيفيت فوالد تولید کارخانه فوالد وتولید قطعات بتنی

شرح عملکرد

دستگاه یونیورسال شامل:دستگاه تست کشش,دستگاه تست فشاری و دستگاه تست خمش انواع
مواد و مصالح ساختمانی می باشد که تماما توسط کامپیوتر کنترل و بررسی می شود .حرکت کلیه

دستگاهها(شامل حرکت فک ها وحرکت پیستونها و)..هیدرولیکی است وتوسط فشار روغن تامین

میشود .اما توسط فرامین الکترونیکی کنترل می شود.

هدف اصلی دراستفاده از این دستگاه تعیین ضریب ارتجاعی و رسم نمودارهای تنش-کرنش و....

(که همگی قابل تنظیم است)تا 4رقم اعشارنتایج حاصل را نیز در جداولی قابل دسترسی می نماید.
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آزمایشگاه کنترل مصالح

دستگاه سه محوری
مشخصات

کشورسازنده :انگلستان-شرکت سازندهELE
قسمت های دستگاه :

 -دستگاه بارگذاری با ایستگاه های مختلف جهت سرعت های کم وزیاد.

 دستگاه اعمال فشار آب -دستگاه هواگیری آب

 -دستگاه جمع آوری داده هاUDA

 -دستگاه اعمال فشارروغن و دستگاه قرائت تغییرحجم ّآب که تماما توسط کا مپیوتر بررسی

وکنترل می شود.

آزمون برروی نمونه های استوانه ای شکل خاک به ابعاد  H=75mm,D=38mmبرای نمونه

های کوچک و ابعاد دو برابر بزرگتر از اندازه های ذکر شده برای نمونه های بزرگ انجام میشود.

موارد کاربرد در صنعت

 -آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.

 -انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه وصنعت.

 -کنترل وبرسی بستر سازه های دردست احداث

 -انجام تحقيقات محلي در ساختگاه پروژه های عمراني( سد سازی و)...

شرح عملکرد

آزمون سه محوری مهمترین وکاملترین آزمون در

مکانیک خاک می باشد.از این دستگاه برای به دست آوردن پارامترهای مکانیکی خاک شامل
چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی و مد ول ارتجاعی درحالت های زهکشی استفاده شده است.

آزمایشاتی که میتوان انجام داد بشرح ذیل می باشد.

الف -آزمایش سریع .Q(UUمورداستفاده آن در پایداری کوتاه مدت شیب ها است.

ب -آزمایش .R(CUپایداری سدهای خاکی درزمانی که آب پشت سد به سرعت تخلیه شود وسد
درمرحله دوم فرصت کافی برای زهکشی نداشته باشد.

ج-آزمایش آهسته.S(CDبرروی خاک های دانه ای با پایداری درازمدت شیب ها و زمین زیر ساختمان ها.
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محل تجهیز  :دانشکده مهندسی عمران
دانشکده مهندسی عمران آزمایشگاه کنترل مصالح
مسئول مربوطه :سیدجمال کالنتری
تلفن تماس09125731345:
E: s.jamal.kalantri@gmail.com

دستگاه تعيين اصطکاک رويههای روسازی راه

شرح عملکرد وقابلیت دستگاه:

ارزیابی روسازی راه در سطح شبکه راهها-شناسایی نقاط لغزندگی در سطح شبکه راهها

آزمایشگاه قیر وآسفالت

مشخصات:کشورسازنده :انگلستان
این دستگاه درسال 1393درشرکت کوپر انگلستان تولیدشده ودرسال1394درآزمایشگاه
بهره برداری گردید.
موارد کاربرد در صنعت:
-انجام پروژههای تخصصی (تئوری وعملی) وتحقیقاتی در سطح دانشگاه وصنعت

:دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری نمونه های بتنی

موارد کاربرد در صنعت

آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.-انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه وصنعت.

شرح عملکرد وقابلیت دستگاه:

تعیین مقاومت فشاری  2000کیلونیوتنبرای نمونه های مکعبی واستوانه ای وتست برزیلی(مقاومت کششی غیر مستقیم) جهتنمونه های بتنی.

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

مشخصات :کشورسازنده :انگلیس
شرکت سازنده :وایکام فرانس
راه اندازی دستگاه  :سال1370

دستگاه مغزه گیری بتن سخت شده
مشخصات:کشورسازنده :انگلیس
شرکت سازنده :وایکام فرانس
راه اندازی دستگاه  :سال1370

موارد کاربرد در صنعت

آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.-انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه وصنعت.

شرح عملکرد وقابلیت دستگاه:

تهیه مغزه گیری استوانه ای بتن وآسفالت در سایزهای ( 25الی  150میلیمتری)وتحت زاویه ها مختلف.

محل تجهیز  :دانشکده مهندسی عمران
دانشکده مهندسی عمران آزمایشگاه کنترل مصالح و آزمایشگاه قیر وآسفالت
مسئول مربوطه :سیدجمال کالنتری
تلفن تماس09125731345:
E: s.jamal.kalantri@gmail.com
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دستگاه فلوم
آزمایشگاه هيدروليك ومكانيك سياالت

مشخصات:

شركت سازنده :آذر آشنا آب تبريز
توانمندی های دستگاه
انجام ازمايشهاي مربوط به انواع سريز هاي( لبه پهن ،اوجي )،جريان از زير دريچه( كشوييوقطاعي)  ،سطح سنج نقطه اي  ،سرعت سنج و....
دستگاه فوق قابليت نصب انواع سرريزها ،سرعت(دبي) سنجها (مولينه و ميكرو مولينه) و
ملزومات مربوط به آزمايشهاي هيدروليك كانالهاي باز رادارد .و با دقت مناسبدراندازهگيري
سرعت نقطه اي و برداشت ديتاها براي كارهاي تحقيقاتي مناسب مي باشد.

موارد کاربرد در صنعت

 آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی. انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه وصنعت. -مطالعالت مربوط به اثر امواج بر روي سازه هاي ساحلي و انتقال رسوب در كانالها.

دستگاه بد پروفايلر
مشخصات

شرکت سازنده :عصر نانو -مشهد
توانمندی های دستگاه :
اندازه گيري وضعيت بستر رودخانه ها ،كانالها و آبراه ها و ترسيم پروفايل كف(بستر) و جداره ها
براي محاسبات مربوط به دبي جريان و نحوه مطالعات هيدروليكي و هيدرولوژي بسيار مهم مي
باشد .كه در اين راستا اين دستگاه مي تواند در نمونه هاي كوچك و مدل شده موثر واقع گردد.

موارد کاربرد در صنعت

آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه و صنعت.-کنترل و بررسی وضعيت انتقال رسوب در بستر مدل فيزيكي رودخانه ها

شرح عملکرد

دستگاه با ارسال موج ليزر به كف بستر (مدل شده) و نهايتا با اندازه گيري زمان موج ارسالي
مي تواند فاصله را اندازه گيري كرده  ،با داشتن مختصات نقاط پروفايل مربوطه را رسم كند.
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محل تجهیز  :دانشکده مهندسی عمران
(آزمایشگاه هيدروليك ومكانيك سياالت)
مسئول مربوطه:محمد علي مزينانيان
تلفن تماس023-32392204-9 :داخلي 2224
E: ma_mazinanian@shahroodut.ac.ir

مدل های  2بعدی حرکت آب
مشخصات
مدل های  2بعدی حرکت آب در خاک های دانه ای در دو اندازه  80*50و  200*100سانتیمتر
موارد کاربرد در صنعت
برای بررسی حرکت آب یا سایر سیاالت از قبیل آالینده ها در خاک و همچنین رفتار مواد مختلف از قبیل

نانو سیاالت در خاک کاربرد دارد.

شرح عملکرد

این مدل ها برای شبیه سازی حرکت آب و سایر سیاالت در داخل خاکهای دانه ای بکار می روند.

محل تجهیز  :دانشکده مهندسی عمران
تلفن تماس02332300259 :
مسئول مربوطه :دکتر ساغروانی
E: saghravani@shahroodut.ac.ir
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دانشکده مهندسی کشاورزی
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مشخصات:

(PCR(Polymerase Chain Reaction

موارد کاربرد:

بررسی حذف های کروموزومی مشخص  -تکثیر  DNAبرای تعیین توالی  -تشخیص بیماری
های وراثتی  -شناسایی اثر انگشت ژنتیکی (برای استفاده در پزشکی قانونی و یا یافتن نسبت های
خویشاوندی)  -آشکار سازی و تشخیص بیماری های عفونی  -بررسی جهش های مشخصپ و
بررسی وجود ویروس ها در نمونه اشاره کرد.

آزمایشگاه زراعت

در این روش قطعهای ازDNA به طور انتخابی با بهکارگیری دو پرایمر اولیگونوکلوئوتیدی و آنزیم
پلیمرازTag میتواند تا ده هزار برابر تکثیر کند.

شرح عملکرد:

در این روش قطعهای ازDNA به طور انتخابی با بهکارگیری دو پرایمر اولیگونوکلوئوتیدی و آنزیم
پلیمرازTag میتواند تا ده هزار برابر تکثیر کرد .هریک از این دو پرایمر به رشتههای مخالفشان در
رویDNA هدف متصل شده و مکان آن ها بهگونهای است که سنتز زنجیرهDNA توسط آنزیم
پلیمراز تنها در میان دو پرایمر انجام میگیرد.
از آنجا که زنجیرههای تازه ساخته شده خود مکمل پرایمرها است ،این چرخه میتواند پس از یک
مرحله واسرشته شدن زنجیرههایDNA از هم تکرار شود .به عبارتیPCR روشی است برای یک
برنامه دورهای مشتمل برای تکرار گرم و سرد کردن وDNA بهکمک یک آنزیمDNA پلیمراز مقاوم
به گرما و یک جفت پرایمر تحت تکثیر انتخابی قرار گرفته و از طریق این روشDNA به صورت
تصاعد هندسی زیاد میشود.

نام تجهیز :سانتریفوژ
مشخصات:

دور 100الی  - rpm 14000تایم  1الی  99دقیقه  -دارای انواع  36-24-16-12-8شاخه  -با لوله
های فالکون  15 – 50 ccو میکروتیوب های ml 2

موارد کاربرد:

 صنایع شیمیایی -کاغذسازی -صنایع غذایی ولبنیات  -فلزات مذاب -آب وفاضالب و دفع موادزائد -نفت وپتروشیمی و ...

شرح عملکرد:

سانتریفیوژ یا دستگاه مرکزگریز دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی اصطکاک گریز از مرکز
مواد را از یکدیگر جدا میکنند .در این دستگاه محفظهای که مواد جداشدنی در آن قراردارد معموالً
به کمک یک موتور به سرعت حول یک محور میچرخد .سانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای
چرخاندن مواد با سرعت باال جهت جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به
اجزای مختلف آن استفاده می گردد ..مخلوط درون لولهای قرار می گیرد ،با چرخش دستگاه به سمت
خارج از مرکز نیروی گریز از مرکز میخواهد که مخلوط را برخالف مرکز سانتریفوژ براند و از این نقطه
دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده میشوند.
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آزمایشگاه زراعت

اتوکالو
مشخصات:

اتوکالو یا دستگاه استریل کننده با بخار ،یک محفظه دارای فشار است که در آن از بخار اشباع شده
برای افزایش دما جهت استریلیزاسیون استفاده می شود .همچنین از این وسیله در مواردی که
برای انجام واکنش شیمیایی نیاز به دما و فشار باال باشد استفاده می گردد .ابعاد این وسیله از اندازه
آزمایشگاهی که معموال به شکل یک استوانه دردار است تا ابعاد صنعتی که طول آن به  ۵۰فوت
می رسد متغیر است.

موارد کاربرد:

اتوکالوها در :آزمایشگاه های میکروبیولوژی -مــــراکز بهداشتی استفاده می شود.
به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونه
های محیط کشت تلقیح شده ،پاتوژن های رشد کرده ،سلول های انسانی ،حیوانی و گیاهی مواد
محصوالت خونی انسان و حیوان و  .....می توانند اتوکالو گردند.

شرح عملکرد:

چرخه استرلیزاسیون شامل  5مرحله می باشد:
مرحله  :1تزریق بخار به درون محفظه جکت جهت گرم شدن چمبر
مرحله :2وکیوم (ایجاد خالء) متوالی چمبر اتوکالو و تزریق بخار به درون آن جهت آماده سازی محتویات
مرحله  :3زمان نفوذ گرما به درون محتویات چمبر
مرحله  :4زمان نگهداری دمای تعیین شده جهت استریل
مرحله  :5زمان پایین آمدن دمای محفظه اتوکالو و تخلیه (وکیوم) داخل چمبر

Hot Plate
مشخصات:

این دستگاه مجهز به تنظیم حرارت در دماهای مختلف می باشد و صفحه روی دستگاه از ورق
استنلس استیل می باشد .هات پليت هاي آزمايشگاهي در سه مدل عرضه مي شود که ابعاد صفحات
داغ در آنها  20 × 20و  40 × 24و  60 × 40سانتيمتر است  .درجه حرارت  300 c°تا 50 c°
و جنس صفحات داغ از چدن  ،آلمينيوم آلياژي و استيل ضد اسيد مي باشد .سرعت همزن قابل
تنظیم  ۶۰ -۱۵۰دور در دقیقه است .شکل و اندازه مگنت وابسته به سرعت چرخش و مايع داخل
مي باشد .آهنرباي پيشنهادي  40×10ميلي متر مي باشد.

موارد کاربرد در صنعت

هات پلیت یا همزن مغناطیسی به طور گسترده در صنایع مختلف شیمی و پتروشیمی ،پزشکی و
داروسازی ،کشاورزی و  ...مورد استفاده قرار می گیرد.

شرح عملکرد:
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دستگاه هات پلیت جهت همزدن و مخلوط کردن و حرارت دادن محلول های مختلف آزمایشگاهی
به کار می رود .بعد از اینکه ظرف مورد نظرمان را روی دستگاه گذاشتیم ،یک عدد مگنت مغناطیسی
را هم وارد ظرفمان می کنیم .در واقع به منظور مخلوط نمودن مايعات از مگنت داخل ظرف و بدون
ارتباط مکانيکي استفاده مي شود .دما و همچنین سرعت چرخش مگنت درون ظرف را تنظیم می
کنیم .اين همزن بصورت مغناطيسي عمل گردش در محلول مورد نظر انجام ميدهد .ضمن اینکه
گرمای دستگاه نه تنها در مدت زمان روشن بودن وجود دارد بلکه پس از خاموش شدن نيز مدتي
ادامه مي يابد.

ماكزيمم ولتاژ  600ولت در  100ميلي آمپر
ابعاد cm 13.5×18×27
وزن  6 :کیلوگرم
ظرفيت بافر  300 :ميلي ليتر براي محفظه هاي جانبي
شدت ميدان كامال يكنواخت با الكترود هاي پالتيني
ظرفيت تانك  8عدد تيتان
موارد کاربرد :محدوده وسیعی از فعالیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی و كلینیكی مانند:
تسلسل ژن ها  ،جداسازی كروموزوم ها  ،جداسازی و تعیین خصوصیات پروتئین ها ،توسط این
روش انجام می گیرد .عالوه بر این ،استفاده از الكتروفورز از مرز آزمایشگاهها فراتر رفته و به عنوان
شاهدی برای وكال ،قضات و هیات منصفه در امور قضایی محسوب میشود .تشخیص هویت DNA
به خصوص در موارد تعویض نوزاد در بیمارستان ها و تعیین والدین فرد ،كاربرد بسیاری در علوم
ژنتیك پیدا كرده است.

آزمایشگاه زراعت

الکتروفورز
مشخصات:

شرح عملکرد:

الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گفته می شود .به سبب این که
ماکرومولکول های زیستی مانند  DNAو پروتئین ها باردار می باشند ،میتوان با قرار دادن آن ها
در یک میدان الکتریکی ،آن ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی ،وزن مولکولی و بار
الکتریکی ،تفکیک کرد .روشهای مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از
اسیدهای نوکلئیک یا پروتئینها ابداع گردیده است.

دستگاه ژل داک

مشخصات:
این دستگاه مجهز به ترانسلومیناتور ،هود ،دوربین ،فیلتر که از مواد اولیه مرغوب ساخته شده است.
از لحاظ فیزیکی کامال ایمن و مقاوم در مقابل خوردگی و رطوبت محیط می باشد .نسبت به مواد
شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه های بیوتکنولوژی مقاوم می باشد
موارد کاربرد :
قابل استفاده در بیمارستان ها ،آزمایشگاه ها ،کلینیک ها می-باشد.

شرح عملکرد:

 شناسایی اتوماتیک باندها و مقایسه آن ها با یکدیگر ،از مقایسه باندها با باندهای دیگر و همچنینمارکر و نمونه normalمی توان تغییرات و موتانت ها را تشخیص داد و یا حتی وجود یا عدم وجود
 DNAرا مشخص کرد .ایجاد باند و تاثیر  uvروی آن وجود  DNAرا ثابت می کند.
 سنجش از طریق نرم افزار طراحی شده برای آنالیز تصویر ژل انجام می شود. تصویربرداری از ژل آزمایشگاهی و آنالیز آن توسط نرم افزار نوع نمونه تزریقی به ژل RNA ، DNA،می باشد.51

دستگاه اندازه گیری سطح برگ
آزمایشگاه زراعت

مشخصات:
مدلDELTA-T
شرکت سازنده:شرکت فاطر الکترونیک
اسکلت بدنه فلزی چدنی

موارد کاربرد در صنعت:

تعيين مساحت برگها (اعم از نواحي سالم و معيوب برگ) و ضرايب فيزيكي محصوالت كشاورزي
براي محققين بخش كشاورزي در انجام تحقيقات بسيار ضروري است .دستگاههای فرآوری ،در امر
صادرات و بازاریابی مرکبات و محصوالت کشاورزی نقش بسزایی دارند .مقدمه طراحی مکانیزمهای
این دستگاهها ،بررسی دقیق خواص فیزیکی محصوالت کشاورزی میباشد.

شرح عملکرد:

ابتدا فلش بر روی نرم افزارنصب شود .ازروی صفحه  desktopایکن WINDIAS3.1انتخاب شود.
سپس برگ ها را در محدوده دوربین قراردهید .دکمه Grapزده شود .در قسمت سمت چپ در
یکی از مربع های  Primaryتیک زده شود .سپس روی سطح برگ ها آنقدربا موس کلیک شودتا
کل سطح برگ رنگی بشود .برای اندازه گیری سطح برگ کلید  Measureزده شود .برای نمونه های
بعدی باید روی کلید  videoدر باالی تصویر کلیک شود تا کلید  Grapدیده می شود سپس نمونه
روی صفحه قرارگرفته و با زدن  Grapمراحل دوباره تکرار شود.

انکوباتور
مشخصات:

این دستگاه از ورق فلزي از استيل ضد زنگ با ضخامتي در حدود  0/05تا  1سانتيمتر ساخته شده است.
همچنین شامل پکیج های الکترونیکی است که کنترل دمای محیط داخلی دستگاه را به عهده دارد.

موارد کاربرد:

یکی از از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی ،زیستشناسی سلولی و ...به حساب می آید.

شرح عملکرد :

انكوباتورهای آزمایشگاهی دستگاه هایی هستند كه دما ،رطوبت و دیگر شرایط محیطی را برای
نگهداری و كشت نمونه های آزمایشگاهی كنترل می كنند .این انكوباتورها محفظه های بسته و ایزوله
ای هستند كه تا حد امكان از لحاظ دما و ورود و خروج گازها از بیرون آن جدا شده اند ،انكوباتورها
هیتر قابل تنظیمی دارند كه می توانند از طریق المنت هایی دمای آن را به  60تا  100درجه سانتی
گراد نیز باال ببرند .با استفاده از سنسورهایی دمایی ،دمای داخل انكوباتور سنجیده شده و سیستم
كنترل دمای موجود در آن از طریق ترموكوپل های معمولی یا سیستم های مبتنی بر میكرو كنترلرها
و  ،plcدمای داخل آن را در حد تعیین شده ثابت نگه میدارد.
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مشخصات:

Real-Time PCR

موارد کاربرد در صنعت

• اندازه گيري سطوح بيان ژن• شناسايي و سنجش کمي عوامل بيماري زا ()Pathogen
• تأئيد و اعتباردهی نتايج ريزآرايه ها• بررسي و تحليل کمي ارگانيسم هاي دچار تغييرات ژنتيک
شده ( •)GMOآزمون هاي پايداري ژنتيکی و ايمني زيستي
• تعيين ژنوتيپ (تمايز اللي) با استفاده از بررسي هاي منحني ذوب يا به وسيلۀ پروب هاي
اختصاصي • پايش اثربخشي درمان هاي دارويي• اندازه گيري (سنجش) ناهنجاري هاي DNA
(ناپايداري ريز اقماري  • )Microsatellite Instabilityمطالعات DNAی ميتوکندريايي •
بررسی متيالسيون• شناسايي غير فعال شدگي در کروموزوم  •Xپايش موفقيت پيوند اعضا• پايش
ميزان  Chimerismپس از پيوند سلول های بنيادی

آزمایشگاه زراعت

مدل دستگاه StepOne :ابعاد (ميلي متر) ( 470ارتفاع)( 355 ،پهنا)( 540،طول)-وزن 30
کيلوگرم-ظرفيت نمونه  96چاهک-حجم نمونه  20 – 50ميکروليتر-سيستم عامل  Win-XPو
-7-Winاتصاالت -2.0 USBبازۀ دمايي  4-99درجۀ سانتیگراد

شرح عملکرد

در  Real time PCRتمامی اصول و واکنشگرهایی که برای یک  PCRمعمولی نیاز است ،کار
میرود اما یک گزارشگر فلورسنت نیز در واکنش حضور دارد این گزارشگرها به گونهای طراحی
میشوند که در صورت تکثیر محصول نور تولید کنند .لذا افزایش شدت نور ثبت شده در دستگاه با
میزان محصول بدست آمده نسبت مستقیم دارد .معموالً اگر واکنش خود را بهینه کرده باشید در 3
تا  15چرخۀ ابتدایی تغییر چندانی در شدت فلورسنت نمیبینید و که به این منطقه خط پایه گویند
در ادامه شدت فلورسنت رو به افزایش میگذارد .به اولین چرخههایی که شدت فلورسنت بیشتر از
خط پایه باشد چرخۀ آستانه یا  CTگویند .عدد  CTبا مقدار الگوی اولیه رابطۀ معنیدار دارد و از
روی آن میتوان مقدار  mRNAاولیه را تخمین زد.
در  Real time PCRاز پروب های فلورسنت و رنگ های فلورسنت استفاده می شود.

PH-METER
مشخصات:

 pHمتر متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر ( )probeو اندازه گیر ( )meterاست .میله
کاوشگر  PHمحلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و و اندازه گیر آن را تحلیل و میزان PH
را نمایش می دهد .این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در مایع ،عدد  PHآن را
روی صفحه نمایشگر خود نمایش میدهد .دقت و سرعت این ابزار نسبت به شناساگرهای معمولی
بیشتر بوده است.

شرح عملکرد
محل تجهیز :آزمایشگاه زراعت
مسئول مربوطه :حسین مطهری نژاد
تلفن تماس 32522691 - 2 :داخلی 251
E:hmotahari1356@gmail.com

 pHسنج یا  pHمتر( ) pH meterوسیلهای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان pH
(میزان اسیدی یا بازی بودن ماده) به کار میرود.
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کجلدال

آزمایشگاه خاکشناسی

مشخصات :مدل -VIP45S :ساخت شرکت Gerhardt :کشور آلمان.
براي اندازه گيري نيتروژن آب ،خاک و گیاه از آن استفاده مي گردد .با استفاده از اين دستگاه مي
توان ميزان پروتئين را در نمونه هاي مختلف سنجش كرد.

موارد کاربرد :

در آزمایشگاه های مهندسی شیمی ،صنایع غذایی ،کشاورزی و آزمایشگاه های بهداشت آب و
فاضالب.

شرح عملکرد:

در روش کجلدال  ،ازت آمونیاکی ( )N-NH4ماده آلی بر اثر ترکیب با اسید سولفوریک غلیظ به
صورت سولفات آمونیوم در آمده  ،آمونیوم حاصل پس از ترکیب با سود غلیظ در دستگاه تقطیر به
گاز آمونیاک تبدیل گشته و گاز حاصل سپس بوسیله اسید بوریک جمع آوری می شود.

مشخصات:

FLAME PHOTOMETER

مدل - PFP7 :ساخت شرکت ،JENWAY :کشور انگلستان
دستگاهي است كه جهت اندازه گيري فلزاتی مانند  :كلسيم  ،سديم  ،پتاسيم  ،ليتيم و باریم بكار می رود.
موارد کاربرد :آزمایشگاه های پزشکی ،بیوشیمی ،بهداشت آب و فاضالب و کشاورزی.

شرحعملکرد

فليم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقيماً اندازه گيری می كند
در این دستگاه يك گاز اشتعال پذير ( گاز طبيعی مايع ) با يك عامل اكسيد كننده ( هوای فشرده )
مشتعل گرديده و توليد شعله می نمايند  .نمونه رقيق شده از طريق هوای فشرده از انتهای لوله موئينه
بصورت پودري  ،وارد شعله شده و گداخته مي شود  ،نور حاصل از احتراق پس از عبور از فيلتر مخصوص
خود به صورت يک تک رنگ از عدسی عبور کرده و به سلول فتوتيوب برخورد ميکند  .سلول فتوتيوب
نور را دريافت کرده و ولتاژي متناسب با شدت آن ايجاد مي كند كه اين ولتاژ پس از تقویت ،بوسیله
گالوانومتر قابل اندازهگيري است .

Spectrophotometer

مشخصات :مدل 6105 :و  -6305ساخت شرکت JENWAY :کشور انگلستان .اسپكتروفتومتر
يا طيف سنج يك دستگاه آزمايشگاهي اوليه است که ميزان جذب يا عبور طول موجهاي مشخصي از
انرژي تابشي (نور) ازيك محلول را اندازه گيري ميكند .اساس كار اسپكتروفتومتر همانند بسياري از
دستگاههاي آزمايشگاهي ،بر اندازهگيري ميزان نور جذب شده توسط يك محلول رنگي است كه طبق
قانون بير-المبرت ميزان جذبنور()ODمتناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است.

موارد کاربرد:

در آزمایشگاه های بیوشیمی ،کشاورزی و بهداشت آب و فاضالب.

شرح عملکرد:
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برای اندازه گیری میزان نور جذب شده توسط یک محلول رنگی است  .فعالیت اکثر آنزیم ها ،تری
گلیسرید،کلسترول  ،لیپو پروتئین ها ،قند  ،کراتین ،اوره با اسپکتروفتومتر قابل سنجش است.

محل تجهیز :دانشکده کشاورزی

مسئول مربوطه :غالمرضا شاکری
تلفن تماس023-3254615 :

E: sh22.shakeri@gmail.com

رنج دمایی این دستگاه از  30-تا  60درجه میباشد .همچنین دور همزن این دستگاه از  0تا200
 rpmقابل تغییر میباشد.زمان از صفر تا بی نهایت قابل کنترل است

موارد کاربرد :

در صنایع برای بررسی اشل آزمایشگاهی رشد و تولید محصوالت میکروبی از این دستگاه استفاده
می شود.

شرح عملکرد:

هدف استفاده از این دستگاه ایجاد شرایط دما و دور همزن الزم برای رشد و تولید محصول از ریز
سازواره است.

آزمایشگاه صنایع غذایی

شیکر انکوباتور
مشخصات:

روتاری اوپراتور

مشخصات:

Hei_VAP Value
کندانسور مایع با پمپ خالء
رنج چرخش :از صفر تا  280دور بر دقیقه
رنج دمایی210-0 :درجه سانتی گراد

موارد کاربرد در صنعت:

برداشتن ماليم و موثر حالل ها از نمونه ها توسط تبخير
شرح عملکرد:
خالص سازی و تغلیظ محلول
 دستگاه را روی سطح محکم قرار دهید. کابل برق دستگاه را به پانل پشت دستگاه وصل کنید. کابل اتصال  bathبه دستگاه را وصل کنید. پیش از اتصال دستگاه به برق ،دقت کنید که برق ورودی با مشخصات الکتریکی دستگاه مطابقتداشته باشد .کلیدهای پاور در حالت صفر باشند و پیچهای تنظیم را تا آخر به سمت چپ بچرخانید.
 اهرم پوش را به پایین فشار دهید .با حرکت دسته به سمت چپ  ،روتاری پایین می آید و با حرکتآن به سمت راست ،باال می رود.پس از تنظیم ارتفاع  ،دسته را رها کنید.
 خروجی ها بسته و پمپ را روشن میکنیم. دما و دور دستگاه را تنظیم کرده و دکمه پاور را میزنیم. -قبل از باز کردن ارلن ،پمپ را خاموش وپیچ تنظیم فشار را باز می کنیم.
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آزمایشگاه صنایع غذایی

BROOKFIELD DV-II+ Pro PROGRAMMABLE VISCOMETER
مشخصات :ساخت  :کشور آمریکا -سرعت 5 :تا  -Rpm 200رنج دمایی 100- :تا  300درجه
سانتی گراد-دقت ویسکوزیته± 1% :
اسپیندل های موجود LVT :

موارد کاربرد :

این نوع از گرانروی سنج کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی ،آرایشی،
پتروشیمی ،رنگ و ...دارد که به چند مورد آن اشاره می شود:
 -1اندازه گیری گرانروی محلول صمغ ها در صنعت غذا
 -2اندازه گیری گرانروی ظاهری چسب ها ،اپوکسی رزین ها  ،واکس ها  ،رنگ ها و ...
 -3اندازه گیری گرانروی شیشه باالتر از نقطه نرم شدن

شرح عملکرد:

گرانروی (ویسکوزیته) مقاومت یک سیال به جریان پذیری می باشد .این نوع ویسکومتر میزان
گرانروی مایع را با توجه به سرعت های برشی داده شده اندازه گیری می کند .به این دستگاه انواع
دوک ( )spindleبه شکل های استوانه ای ،دیسکی و میله ای شکل وصل می شوند .هنگامی که
دوک داخل نمونه قرار داده شد موتور را روشن کرده و میزان کشیده شدن نمونه روی دوک به صورت
گشتاور ثبت می شود که با توجه به ضرایب خاص این گشتاورها به گرانروی ظاهری تبدیل می شوند.

پالریمتر
مشخصات:

اندازه گیری زاویه چرخش نوری ( )optical rotationبه ترتیب با واحد درجه ( ) °در دو بازهی دایره ای  0تا  180درجه  -یک پایه فلزی با کیفیت باال و محفظه ای برای تیوب ها با طول
کمتر از  220میلی متر  -دارای  LEDبا طول عمر باال  -به همراه  2تیوب شیشه ای  100و 200
میلی متری ( دارای تله حباب ) -دقت دستگاه- ±0/05 :ابعاد دستگاه (- 50×33×14:)cmوزن
دستگاه 4/3 :کیلوگرم
موارد کاربرد :با توجه به اینکه قندها مرکز کایرال دارند لذا اغلب کاربرد این دستگاه برای تعیین
درجه چرخش نوری قندها است.
شرح عملکرد:
دستگاه تعیین درجه چرخش نوری ترکیبات نوری است .برخی ترکیبات به دلیل داشتن مرکز کایرال
یا قطبی کننده توانایی چرخش نور پالریزه را به سمت راست یا چپ دارند .دستگاه پالریمتر میزان
چرخش یک ترکیب فعال نوری را اندازه گیری می کند .دستگاه از یک قطبی کننده و یک آنالیزر
تشکیل شده که ابتدا نور توسط قطبی کننده تک جهتی شده و سپس آنالیزر که توسط خود شخص
چرخانده می شود ،میزان درجه چرخش را تا زمان رویت نور توسط چشم اپراتور اندازه می گیرد.
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محل تجهیز :آزمایشگاه صنایع غذایی ( دانشکده کشاورزی )
مسئول مربوطه :حسن آقاحسینی
تلفن تماس32524621 :
E:foodlabshahrood@gmail.com

مدل دستگاه - x680:شرکت سازنده:شرکت فاطر الکترونیک
سیستم کنترل حرارت دستگاه با دقت  0.1درجه سانتی گراد و روش کنترل  PIDبا نرم افزار
هوشمند می باشد .سیستم سردساز دستگاه بابهترین نوع الکتروموتور و دارای سیستم سردساز
غیرمستقیم و دو عدد فن سیرکوالسیون جهت یکنواختی بیشتر حرارت می باشد .دستگاه دارای
سیستم ایجاد روشنایی با  10عدد المپ فلورسنت جدید  OSRAM PLANT STARو
کنترل تمام اتوماتیک با میکروکنترلر و یا دستی می باشد .دارای سیستم رطوبت ساز التراسونیک
و کنترل آن بصورت دیجیتال میباشد .محفظه داخلی دستگاه از جنس استنلس استیل ضد زنگ
و اسکلت اصلی از پروفیل آهن با روکش رنگ الکترواستاتیک و بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ
الکترواستاتیک می باشد.

آزمایشگاه علوم باغبانی

ژرمیناتور
مشخصات:

موارد کاربرد در صنعت:

از آن در مراکز تحقیقاتی که بر روی رشد گیاهان و یا حشرات تحقیق می نمایند و یا مراکز و
کارخانجات مختلفی که در آزمایشگاههای خود روی کشت غالت و دانه های گیاهی و یا مواد
بیولوژیک فعالیت دارند ،کاربرد دارد.

شرح عملکرد:

این دستگاه اطاق رشد یا همان گروس چمبر می باشدکه وسیله مناسبی برای کنترل رطوبت
وحرارت و نور بصورت شبـانه روزی می باشداین دستگاه دارای سیستم کنترل حرارت و سیستم
سرد ساز وسیستم روشنایی و سیستم رطوبت ساز می باشد

محل تجهیز:آزمایشگاه علوم باغبانی
مسئول مربوطه :محمد حسین پور
تلفن تماس32524621:
E:hoseinpoor.ag63@yahoo.com
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آزمایشگاه گیاه پزشکی

ژرمیناتور
مشخصات:

مدل SG600
حجم  600لیتر
سطح کشت  0 5متر مربع در هر طبقه
کنترل دما در محدوده  4-45درجه
کنترل رطوبت در محدوده  40-95درصد
دارای  5طبقه
مجهز به سیستم برودتی
قابلیت دریافت دو ست پوینت روز و شب
ترکیبی از نور با طول موجهای مورد نیاز کشت
رطوبت زن التراسونیک به همراه خشک کن رطوب
موارد کاربرد :
درمراکزتحقیقاتی که بر روی رشد گیاهان و یا حشرات تحقیق می نمایند و یا مراکز و کارخانجات
مختلفی که در آزمایشگاههای خود روی کشت غالت و دانه های گیاهی و یا مواد بیولوژیک فعالیت
دارند کاربرد دارد

شرح عملکرد:

این دستگاه اطاق رشد یا همان گروس چمبر میباشدکه وسیله مناسبی برای کنترل رطوبت وحرارت
و نور بصورت شبـانه روزی بوده و شرایط فیزیکی قابل کنترل را در کارهای تحقیقاتی که برروی
گیاهان یا حشرات انجام می شود فراهم می آورد

اتوکالو (ریحان طب )
مشخصات:

محفظه  :از جنس  S.S 316 – Lبا ضخامت  ،3mmقطر ، mm 304ارتفاع mm 400درب  :از جنس  L – 316 S.Sیک تیکه با ضخامت  mm 0.8قطر mm 400 فشار کاری مجازbar 1.2-1 :شار طراحی2bar :دمای طراحی 133 :درجه سانتی گراد ولتاژ ورودی 220 جریان اولیه 12 توان مصرفی 2-فرکانس  50هرتز

موارد کاربرد:

هدف از کاربرد وسيله دربيمارستان ها  ،استريل ادوات پزشکی و آزمایشگاهی مي باشد .هدف از
کاربرد وسیله در شرکت های داروسازی  ،استریل مایعات و برخی از داروها و سرم ها می باشد .هدف
از کاربرد وسیله در آزمایشگاه ها  ،آماده کردن محیط کشت و یا از بین بردن مواد آلوده با مطمئن
ترین روش می باشد

شرح عملکرد:
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برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای باال و با استفاده از بخار آب می باشد.

محل تجهیز:آزمایشگاه گیاهپزشکی
مسئول مربوطه :محبوبه عبدالهی
تلفن تماس32524621 :
E:hoseinpoor.ag63@yahoo.com

Multi-Purpose Teaching Flume

موارد کاربرد در صنعت:

آزمایشگاه آب

مشخصات :ساخت  :کشور آلمانModel: HM 160 Experimental Flume.-230V, -
 -.50/60Hz, 1 phaseطول فلوم 500 :سانتی متر  -عرض فلوم 8/6 :سانتی متر  -کانال شیب
پذیر در بازه  -0/5تا  +3درصد  -حجم مخزن کانال 280 :لیتر  -محدوده دبی جریان 0 :تا  10متر
مکعب بر ساعت  -مشخصات پمپ -:مصرف برق 1/02 :کیلو وات  -حداکثر جریان برقراری در کانال:
 22/5متر مکعب بر ساعت  -حداکثر ارتفاع آب 13/7 :متر
این دستگاه برای مطالعه و بررسی حالتهای مختلف جریان در مجاری روباز ،از قبیل پرش هیدرولیکی،
جریان یکنواخت وغیر یکنواخت ،جریانهای دائمی و غیر دائمی و  ...به کار می رود .نتایج حاصل از
این مطالعات در طراحی و ساخت سازه های پایین دست سدها ،رودخانه ها ،انتقال و توزیع آب و
مواردی از این قبیل به کار می رود.
همچنین در انجام محاسبات دریچه ها و سازه های کنترل سطح آب در کانالهای بسیار بزرگ انتقال
آب کاربرد فراوان دارد.

شرح عملکرد:

مهندسی هیدرولیک زمانی حائز اهمیت می شود که بتوان بر روی آبراهه و کانال های مصنوعی
و ساخته شده در مقیاس کوچکتر ،آزمایشات مختلف را انجام داد و حاالت مختلف جریان و تاثیر
سازه های مختلفی که در مسیر جریان آب قرار دارد را بر روی ویژگی های هیدرولیکی جریان مورد
بررسی و مطالعه قرار داد .برای این منظور می تواند از کانال آزمایشگاهی  160 HMاستفاده نمود.
یکی از قابلیت های این کانال این است که می توان شیب کانال را به صورت مثبت و یا منفی تغییر
داد که در این حالت می توان شبیه سازی مناسبی از رودخانه های طبیعی با شیب های مختلف
ایجاد نمود.

Invertor
مشخصات :ساخت  :کشور ایران110HFP / 075HF – Model: N700E-
حداکثر دما 40 :درجه -حجم خروجی - KVA / 16.7 KVA 12.2 :ورودیph , 380 – 3 :
 -480 V, 50 / 60 HZ , 16.8 Aخروجیph , 0 – 480 V, 0.01 , 400 HZ , 16 3 :
)A (HD

موارد کاربرد در صنعت:

کاربرد به عنوان منبع تغذیه  ،DCمنبع تغذیه وقفه ناپذیر ،گرمکن القایی ،درایوهای فرکانس متغیر،
درایوهای الکتریکی وسیله نقلیه ،استفاده در پنل¬های خورشیدی ،حفاظت موتور در مقابل افزایش
ولتاژ و جلوگیری از آسیب دیدن موتور ،منابع برق اضطراری و ...

شرح عملکرد:

هیدروگراف های مورد استفاده در آزمایشات با استفاده از اینورتور ایجاد می شوند این دستگاه با
تغییر در فرکانس پمپ کانال و همچنین برنامه های ایجاد شده در آن ،جریان غیرماندگار تولید
می کند.
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مشخصات:

Hydrology Apparatus

آزمایشگاه آب

ساخت  :کشور ایران ،شرکت آذر آشنا آب
مشخصات مخزن خاک :ابعاد 2×1×2/5 :مترمکعب -ظرفیت 300 :کیلوگرم-ظرفیت مخزن آب:
Type: Diana CS200/2
 200لیتر  --شخصات پمپ :سانتریفوژ،
Q : 100 ~ 900 lit/min
H : 6 ~ 13.8 m
HP: 2
hp
Tmax : 50
ᵒc
V : 220
v
A : 10
A

موارد کاربرد:

اندازه گیری و شبیه سازی پارامترهای مختلف هیدرولیکی و رسوبات به منظور استحکام
پایین دست سدها در اثر شستشوی جریان های سیالبی و متالطم خروجی از سدهای
کوچک.

شرح عملکرد:

در مورد هیدرولوژی ،باران مصنوعی تولید کرده و رواناب حاصل از یک حوضه را شبیه سازی
می نماید .در مورد زهکشی ،زهآب خروجی از یک منطقه را برآورد می کند .همچنین این
دستگاه می تواند با تغییر کاربری میزان رسوب شسته شده در پایین دست ،دریچه های
تحتانی سدها را در اثر خروج جت آبی اندازه گیری نماید.

فلوم تحقیقاتی
مشخصات :ساخت  :کشور ایران

مشخصات دستگاه :ابعاد 12×1×0/6 :مترمکعب
ظرفیت مخزن آب 10 :مترمکعب
Type: Diana CS200/2
مشخصات پمپ :سانتریفوژ،
Q : 1 ~ 40
lit/sec
H : 4 ~ 20 m
HP: 7.5
hp
Tmax : 50
ᵒc
V : 220
v
A : 10
A

موارد کاربرد در صنعت:

شبیه سازی آب شستگی رسوبات با دانه بندی های مختلف و تولید هیدروگراف های مختلف جریان
های سیالبی و هیدروگراف های رسوب.
بررسی اثر سیالب های مختلف بر سیالب دشتها

شرح عملکرد :
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این دستگاه ،یک فلوم تحقیقاتی طویلی بوده که در مورد سازه های آبی ،آزمایشات مختلفی بر روی
آن انجام می گیرد .از جمله:
بررسی آب شستگی پای پلها
.1
بررسی آب شستگی انواع سازه های هیدرولیکی در داخل رودخانه ها
.2
بررسی اثر جریان های مختلف بر روی سرریزهای قائم و مورب ،با تعداد پلکان های
.3
مختلف و شیب های مختلف
تحقیق در مورد آب شستگی پایین دست سرریزها
.4

محل تجهیز :آزمایشگاه آب ( دانشکده کشاورزی )
مسئول مربوطه :حسن گلی
تلفن تماس023 - 32524621 :
E: hgoli88@gmail.com

دانشکده فیزیک
و
مهندسی هسته ای
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اسپکتروفتومتر UV-VIS
میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM
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اسپکتروفتومتر UV-VIS
مشخصات:
طیف سنجی مواد در ناحیه  190لغایت  1100نانو متری


دارای نگهدارنده مواد جامد و محلول
امکان طیف سنجی عبور ،جذب و بازتاب برای هر نمونه

آنالیز تک طول موجی و یا طیفی

موارد کاربرد در صنعت
 .دستگاههای اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش  /مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاههای
اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب  ،غلظت مواد در یک
نمونه تعیین می گردد.
شرح عملکرد
دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع برهمکنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می
دهدعموماً منابع نوری قابل استفاده در این دستگاه یک المپ هالوژن تنگستن ،برای نور مرئی و یک
المپ دوتریم برای نورUVمی باشد.اساساً این دستگاه برای اسپکتروفتومتری مایعات طراحی شده
ولی نمونه های جامد را نیز می توان مورد آنالیز و بررسی قرار داد.
میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM
مشخصات:
دامنه پیمایش سطحی μm 25-30  :
دقت جابه جایی عرضی nm 1 :
دقت جابه جایی قائم    nm 0.1   :
دامنه جا به جایی اولیه mm 7   :
شدت نور لیزر w 0.001     :
پهنای باند عملگر     khz 70 :
حساسیت حسگر نوری     A/W 0.18 :
پهنای باند حسگر     Mhz 0.7 :
گام طبقه جا به جایی اولیه μm 0.6 :
موارد کاربرد در صنعت  :نانو لیتوگرافی  -نانو ماشین کاری سطوح سخت سرامیکی
نانو برشکاری  -بررسی تیزی لبه ابزارهای ماشینکاری دقیق
شرح عملکرد:
دستگاهی است که برای بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتری به کار میرود .با
این دستگاه امکان بررسی سطوح رسانا یا عایق  ،نرم یا سخت  ،منسجم یا پودری  ،بیولوژیک و
آلی یا غیرآلی وجود دارد .خواص قابل اندازهگیری با این دستگاه شامل مورفولوژی هندسی ،توزیع
چسبندگی ،اصطکاک ،ناخالصی سطحی ،جنس نقاط مختلف سطح ،کشسانی ،خواص مغناطیسی،
بزرگی پیوندهای شیمیایی ،توزیع بارهای الکتریکی سطحی ،و قطبیت الکتریکی نقاط مختلف
میباشد.در عمل از این قابلیتها برای بررسی ویژگیهایی همچون  :خوردگی ،تمیزی ،یکنواختی،
زبری ،چسبندگی ،اصطکاک و اندازه استفاده می شود.

اسپری پایرولیزیز

اسپریپایرولیزیز
مشخصات:
امکان انجام عملیات الیه نشانی بصورت یکنواخت یا پالس

چرخش زیر الیه به هنگام انجام عملیات الیه نشانی

ارتفاع قابل تنظیم نازل

امکان تنظیم  نرخ خروج محلول

موارد کاربرد در صنعت
الیه نشانی برروی سطوح مختلف جامد از انواع فلزی و غیر فلز(سرامیک،شیشه و  )...که در
مراکز تحقیقاتی وصنعتی کاربرد فراوانی دارد .بهطور مثال ،در ساخت فیلترهای اپتیکی ،سلول
های خورشیدی ،سنسورها ،آشکار سازها ،کارهای تزئیناتی،تهیه الیه های سخت و پوشش های
مغناطیسی ،تهیه الیه نازک دی الکتریک و ...کاربرد دارد.
شرح عملکرد
دستگاه اسپری پایرولیزیز برای ساخت و تهیه الیههای نازک و نانوساختارها در دمای باال ساخته
شده که پایداری و استحکام الیه نشانی آن نسبت به روشهای فیزیکی در خالء بیشتر است ،این
دستگاه با توجه به تکنولوژی سادهتر نسبت به روشهای فیزیکی در خالء بسیار ارزان قیمت بوده و
امکان الیه نشانی در سطوح بزرگتر را نیز دارد و کاربرد آن در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی
بوده و برای الیه نشانی سطوح در ضخامتهای کم (نانومتر) مورد استفاده قرار میگیرد.

میکروسکوپ تونل زنی روبشی ()STM

میکروسکوپ تونل زنی روبشی ()STM
مشخصات:
ماکزیمم بازه اسکن8 :میلیمتر-ماکزیمم بازه  ±1500 :Zنانومتر-رزولوشن 0.045 :نانومترموارد کاربرد در صنعت
با این ميکروسکوپ می توان نحوه آرایش اتم ها در سطح شبکه مواد رسانا و نانومواد که تا ، DNA
فلزات  ،نيمه هادی ها و نيز مولکول های بيولوژیک حدی رسانا هستند و همچنين الیه نازک نارسانا
که روی یک سطح رسانا الیه
نشانی شده اند را به تصویر کشيد  .این دستگاه قابلیت ارائه تصاویر دو بعدی و سه بعدی در ابعاد
نانومتری و در نهایت رنگ آمیزی آنها را دارد .
شرح عملکرد
این دستگاه گونه ای از ميکروسکوپ پروب روبشی است که براساس روبش الکترون از سطح رسانا
بوسيله نوک بسيار باریک(در حدچند نانومتر) و تغيير در ميزان جریان عبوری بر حسب فاصله عمل
می کند .مبنای اندازه گيری هندسه و خواص سطحی در این دستگاه بر این واقعيت استوار است
که هرگاه فاصله یک سوزن تيز رسانا حدود چند آنگستروم باشد اختالف ولتاژی به بزرگی چند ده
ميلی ولت به آن اعمال شود جریان الکتریکی حدود چند نانوآمپر بين سوزن وسطح برقرار می شود.
به این پدیده در اصطالح "جریان تونل زنی"  گفته می شود .مقدار جریان تابعی از فاصله سوزن از
سطح ،شکل و جنس سوزن ،هندسه و جنس سطح ،اختالف ولتاژ سوزن و سطح می باشد.
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دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار()PVD

دستگاه الیه نشانی فیزیکی بخار()PVD
مشخصات:
دارای بوت گردان بهمراه چهار بوت


الیه نشانی در فشار حدود   10-6تور
دارای دو پمپ روتاری و دیفیوژن

اندازه گیری فشار مخزن توسط خال سنج های پنینگ و پیرانی

دارای دستگاه ضخامت سنج

موارد کاربرد در صنعت
از روش تبخیر حرارتی مبتنی بر مقاومت الکتریکی برای ساخت الیه های نازک رسانای الکتریسیته،
رساناهای شفاف (الیه بسیار نازکی که نور می تواند از آن بگذرد) ،الیه های نازک عایق الکتریکی ،الیه
های نوری ،الیه های نازک کنترل کننده حرارت ،در صنعت بسته بندی ،دکوراسیون و پوشش های
تزئینی ،الیه های نازک سخت و مقاوم ،ادوات ضبط مغناطیسی و پوشش های ضدخوردگی استفاده
می شود .با استفاده از تبخیر حرارتی می توان پوشش های ظریف با ضخامت یکنواخت و سختی
شرح عملکرد
در این روش ماده مورد نظر را در داخل یک بوته از جنس فلز دیرگدازی مانند تنگستن  ،مولیبدن یا
تانتالیوم ریخته و هوای محفظه را تا فشاری در حدود  10-6تور ( ) Torrتخلیه کرده(وکیوم ایجاد
می کنند) و با عبور جریان الکتریکی و گرم کردن آن ،ماده مورد نظر را تبخیر می کنند .اتم های
بخار به سمت نمونه سرد (زیرالیه) می روند و در آن جا چگالیده می شوند .به این ترتیبی الیه نازکی
از آن فلز روی سطح زیر الیه تشکیل می شود.
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محل تجهیز :دانشکده فیزیک
مسئول مربوطه :محمد مهدی شهیدی
تلفن تماس023- 32395270:
E: shahidi_me@yahoo.com

دانشکده شیمی

65

HPLC

مشخصات:

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه 1100 Agilent ،ساخت کشور آمریکا می باشد.
نمونه های مورد اندازه گیری -:نمونه های مایع  -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک حالل
مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

 آنالیز نمونه های خاک ،آب ،مواد شیمیایی ،سم و آفت کش ها و  ...در مقادیر بسیار اندک آنالیز نمونه های مجهول به روش آنالیز نیمه کمی-تجزیه کمی همزمان ترکیبات دارویی

شرح عملکرد

دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد HPLCدستگاهی است که برای تجزیه کیفی و کمی مواد
دارویی ،شیمیایی ،غذایی ،پلیمرها ،بیوشیمی ( تجزیه پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک) و  ...بکار می
رود .اجزای اصلی آن شامل ستون ،مخزن حالل ،تزریق کننده و پمپ می باشد .در این سیستم،جریانی
از حالل ( فاز متحرک) از درون یک ستون پرشده ( فاز ساکن) عبور می کند و نمونه مورد آزمایش
از قسمت باالی دستگاه تزریق شده و وارد ستون می شود .اجزای نمونه براساس ماهیت شیمیایی با
فاصله زمانی متفاوتی از ستون عبور کرده ،سپس بوسیله دتکتور شناسایی می شود و نتایج بصورت
پیک هایی به ثبت می رسد.

طيف سنج جذب اتمي
مشخصات:

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه Shimadzu /670-AA ،ساخت کشور ژاپن می باشد.
نمونه های مورد اندازه گیری-:نمونه های مایع-نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک حالل
مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

اندازه گيري فلزات در آب ،خاک و گیاهان اندازه گيري عناصر در کاني ها و سنگ معدنسمي نظير سرب ،کادميوم ،جيوه و  ..در مواد غذايي
 اندازه گيري فلزات ّ اندازه گيري عناصر در آلياژها ،اندازه گيري فلزات در روغن ،مواد آرايشي ،داروها و تعیین غلظت عناصرکمیاب سمی موجود در آب آشامیدنی و چند عنصر معمول دیگر ،مانندکلسیم،سدیم و همچنین مقادیر بسیار ناچیز غلظت فلزات

شرح عملکرد
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طیف سنجی جذب اتمی ( )AASیک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه گیری کمی عناصر شیمیایی
با استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است .در شیمی تجزیه این تکنیک برای
تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد .طیف سنجی جذب اتمی یک
روش فوق العاده با کاربرد چندمنظوره در شیمی تجزیه است .این روش یکی از روش هاي طیف سنجی
است که به وسیله آن میتوان با دقت باالیی غلظت عناصر فلزي موجود در یک نمونه را تعیین نمود.

محل تجهیز :دانشکده شیمی
مسئول مربوطه:آقای یزدانی
تلفن تماس32395441-023 : :
E: Chemistry_sut@shahroodut.ac.ir

مشخصات:

)GC (Gas Chromatography

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه Teif Gostar ،ساخت ایران می باشد .که دارای اجزای زیر می باشد:
منبع گازی حامل(نیتروژن) -محل تزریق نمونه -ستون کروماتوگرافی -آشکار ساز و سیستم ثباتنمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک
حالل مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

تعیین ناخالصی حالل ها جداسازی و تعیین کیفی و کمی ترکیبات آلی با نقطه جوش زیر  200درجه سانتی گراد از جملهالکل ها ،اپوکسیدها ،آلدهیدها و...

شرح عملکرد

کروماتوگرافی گازی یکی از روشهای کروماتوگرافی است که برای بررسی و جداسازی مواد فرار بدون
تجزیهشدن آنها ،بکار میرود .در کروماتوگرافی گازی ،فاز گازی یک فاز بی اثر ( برای مثال هلیوم،
نیتروژن ،آرگونو دی اکسید کربن) است .به فاز متحرک گاز حامل نیز می گویند .فاز ساکن یک جسم
جامد جاذب و یا الیه نازکی از یک مایع غیر فرار است که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی
روی سطح گلوله های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده است.

مشخصات:

FT-IR

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه Rayleigh /WQF-510A ،ساخت کشور چین می باشد .که
دارای تجهیرات جانبی زیر می باشد:
Liquid cell-KBr hydraulic press- Die set for the hydraulic press
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد

موارد کاربرد در صنعت

شناسایی ترکیبات آلی و گروه های عاملی آن ها -شناسایی پیوندهای کواالنسی لیگاندهای فلزیشناسايي و تعيين ساختار مولكولي مواد آلي مثل :انواع روغنها ،چسبها ،رنگدانهها و- ..كنترل كيفيتو درجه خلوص مواد

شرح عملکرد

طيفسنجي مادون قرمز يکي از روشهاي متداول براي تجزيه و شناسايي پليمرها و برخي افزودنيهاي
آنها ،مورد استفاده قرار گرفته است.فرکانس تشعشع الکترومغناطيس در ناحيه مادون قرمز ( )IRمطابق
با فرکانس ارتعاش طبيعي اتمهاي يک پيوند است و پس از جذب امواج مادون قرمز در يک مولکول،
باعث ايجاد يک سري حرکات ارتعاشي در آن ميشود که اساس و مبناي طيفسنجي مادون قرمز را
تشکيل ميدهد .دستگاه  FT-IRبا استفاده از تبديل رياضي فوريه مزاياي زيادي در مقايسه با دستگاه
 IRمعمولي دارد که نمونه آن سرعت باالي جمعآوري اطالعات و نسبت سيگنال به نويز بهتر است.
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مشخصات:

دستگاه الکتروشیمی

دستگاه های الکتروشیمی موجود در آزمایشگاه شامل
)1-IVIUM (compactSTAT.e, Netherland
2- Metrohm / 746
3- Behpajooh /2063 potentiostate/galvanostate
می باشند که به ترتیب ساخت کشور هلند ،سوئیس و ایران می باشند.
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن
در یک حالل مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

اندازه گيری مقادير بسيار کم عناصر فلز ی و برخی ترکيبات دارويی و غذایی به روش هایالکترو شيميايی  -اندازه گيری عناصری مانند:جيوه ،سرب ،کادميم و  . . . .و برخی ترکيبات
دارويی مانند:ويتامين  ، B6فرمالدهيد ،مواد داروئی  ،سموم  -بررسی خصوصیات رسوب
نیمهرساناها و خصوصیات فتوولتائیک

شرح عملکرد

الکتروشیمی يكي از زمينههاي كاربردي و تحقيقاتي در امر بررسي خواص ،شناسايي و حتي
سنتز مواد مختلف است .دستگاه های مبتنی بر روشهای الکتروشیمیایی را می توان در
عملکردهای مختلف مانند پتانسیو استات و گالوانو استات و ولتامتری چرخه ای و دیگر موارد
الکترو شیمیایی از آن بهره جست.
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مشخصات:

(FIA(Flow Injection Analyzer

دستگاه FIAموجود در آزمایشگاه از سه جزء شامل
Detector SFD/uv-vis-S3210
Pump Drive 5201
Peak simple Chromatography data System/SRI 302
آشکارساز  Uv-Visساخت کشور آلمان می باشد.

نمونه های مورد اندازه گیری:

-نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک حالل مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

اندازه گیری کمی ترکیبات دارویی به صورت تک و همزمان اندازه گیری کمی عناصر فلزی به صورت تک و همزمان-اندازه گیری کمی ترکیبات آلی و معدنی

شرح عملکرد

در سیستم های دستگاهی تجزیه کننده های پیوسته( ،)FIAنمونه به صورت متوالی از محفظه ای که
درون آن قرار دارد به درون یک لوله کشیده می شود و از لوله به جلو رانده می شود تا مراحل واکنش
کامل انجام شود .مخلوط نهایی واکنش به درون آشکارساز هدایت می شود و به محض رسیدن به
آشکارساز عالمت تجزیه ای ایجاد می کند .در این نوع سیستم دستگاهی از پمپ به عنوان واحد پیشران
استفاده می شود که در آن سیال با حرکت دودی از درون لوله های پالستیکی توسط غلتک هایی
فشرده می شود و به سمت آشکارساز پمپ می شود .آشکارسازی به روش تزریق در جریان(Flow
 )Injection Analysisبه وسیله دستگاه های جذب و نشر اتمی ،فلوئورسانس ها ،سیستم های
الکتروشیمیایی،طیف نورسنج ها و ...انجام می شود.
مزیت اصلی سیستم دستگاهی  ،FIAحجم کم نمونه مصرفی(میکرو لیتر) و سرعت باالی اندازه گیری
می باشد.

مشخصات:

هدایت سنج

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه Jenway/4520 ،ساخت کشور انگلیس می باشد.
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک حالل
مناسب)
موارد کاربرد در صنعت - :اندازه گيری هدايت محلول ها برای مقاصد کمی و مطالعات
سينتيکی برای نمونه های آب ،خاک و  - ...تيتراسيون (اسيد – باز قوی وضعي ،نمک اسيدها و
مخلوط اسيدها ی ضعيف و قوی )  -تعيين حالليت  -تعيين خلوص آب

شرح عملکرد

سنجش هدايت الكتريكي يك روش سريع و مطمئن جهت تخمين زدن غلظت يون ها در محلوالست
.هدايت سنجي در علوم و صنايع كاربردهاي متعددي دارد كه اندازه گيري غلظت يون ها در محلول
هاي آبي مهمترين كاربرد آن به شمار مي آيد.
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Uv-Vis

مشخصات :مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه 2601 Ray leigh/ Uv-Vis ،ساخت
کشور چین می باشد .که دارای تجهیزات جانبی زیر می باشد:
سل کوارتز-کامپیوتر جهت ثبت اطالعات
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل
شدن در یک حالل مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

تجزیه های کیفی و کمی یک یا چند گونه خاص در یک مخلوط  -تعیین جذب و غلظتترکیبات -تعیین کیفی و کمی ترکیبات دارویی  -تجزیه کیفی و کمی عناصر فلزی  -اندازه
گیری ترکیباتی نظیر نیترات در آب
این روش در مطالعات ساختاری و بنیادی و همچنین حوزههای کاربردی چون تجزیه مواد
در رشتههای شیمی ،مواد ،کشاورزی ،پزشکی و  ...کاربرد گستردهای دارد.

شرح عملکرد

تجهیزاتی که در طیفنگاری فرابنفش مرئی به کار میرود ،اسپکتروفوتومتر  UV/Visنامیده
میشود .دستگاه اسپکتروفتومتر  Uv – Visبرای انجام تجزیه های کیفی و کمی یک یا
چند گونه خاص در یک مخلوط و همچنین تعیین جذب و غلظت ترکیبات به کار میرود .با
توجه به نیاز به تکنیک های سریع در تشخیص مواد مختلف ،روش های اسپکتروفتومتری
در حال گسترش میباشد.

Flame photometer

مشخصات :مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه Jenway pfp7 ،ساخت کشور انگلیس میباشد.
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در
یک حالل مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

 تعیین  K، Na، Mg، Caدر نمونه های خاک تعیین  K، Na، Mg، Caدر گیاهان تعیین  K، Na، Mg، Caدر سنگ های معدنی -تعیین  K، Na، Mg، Caدر آب

شرح عملکرد
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سیستم دستگاهی ،Flame photometerشبيه به اسپكتروفتومتر يا فتومتر ساده است .اساس
كار اين دستگاه بر روي سنجش انرژي نوراني و طيف نشري اتم هاي موردنظر است .دراین دستگاه،
بطوركلی يك گاز اشتعال پذير ( گاز طبيعی مايع ) با يك عامل اكسيد كننده ( هوای فشرده )
مشتعل گرديده و توليد شعله می نمايند  .نمونه رقيق شده از طريق هوای فشرده از انتهای لوله
موئينه بصورت پودري ،وارد شعله شده و گداخته مي شود ،نور حاصل از احتراق پس از عبور از فيلتر
مخصوص خود به صورت يک تک رنگ از عدسی عبور کرده و به سلول فتوتيوب برخورد ميکند .
سلول فتوتيوب نور را دريافت کرده و ولتاژي متناسب با شدت آن ايجاد مي كند كه اين ولتاژ پس
از تقویت  ،بوسیله گالوانومتر قابل اندازه گيري است .

مشخصات:

رفرکتومتر

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه ATAGO ،ساخت کشور ژاپن می-باشد.

نمونه های مورد اندازه گیری:

نمونه های مایعنمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک حالل مناسب)موارد کاربرد در صنعت
تعیین ضریب شکست نمونه هایی نظیر
 نمونه های آب و فاضالب نمونه های سنگ های معدنی و خاک -نمونه های گیاهی

شرح عملکرد

ضریب شکست یک خاصیت غیرویژه است  ،ولی تعداد کمی از اجسام هستند که در یک طول موج
و دمای معین  ،ضرایب شکست یکسانی دارند  ،بنابراین این خاصیت جهت تائید هویت یک ترکیب
و تعیین خلوص آن مفید است  .همچنین اندازه گیری ضریب شکست همراه با دیگر اندازه
گیری ها اطالعاتی در مورد ساختمان و وزن مولکولی اجسام بدست می دهد .

H-NMR

مشخصات:

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه BRUKER/AC80 ،ساخت کشور آلمان می باشد.
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک
حالل مناسب)

موارد کاربرد در صنعت

مطالعه ساختار شيميايي مواد اندازه گیری و شناسایی هسته های پروتون دار ( )H1ساختار ترکیبات آلی و برخی ترکیباتمعدنی مایع وجامد
 -تشخیص ترکیبات و ساختار اجزای مواد غذایی

شرح عملکرد

طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته که بنام طیف سنج  NMRشناخته شده است ،یک تکنیک
برای تعیین خواص مغناطیسی هسته های اتمی است .اساس كار  NMRتجزيه و تحليل هسته اتم
هايي است كه به صورت ذاتي داراي خاصيت مغناطيسي هستند و مي توانند همانند آهن رباهاي
بسيار كوچكي عمل نمايند.
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آون

مشخصات:

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه Memmert/UNB400 ،ساخت کشور آلمان می باشد.

موارد کاربرد در صنعت

 -تعیین میزان رطوبت در نمونه های خاک و سنگ های معدنی

کوره الکتریکی

مشخصات:

مدل دستگاه موجود در آزمایشگاه 9-Raypa HM ،ساخت کشور اسپانیا می باشد.

موارد کاربرد در صنعت

 تعیین مقدار خاکستر باقی مانده از اجسام جهت آنالیز کیفی و کمی-پخت سرامیک ها در مقیاس آزمایشگاهی

گالو باکس ()Glovebox
کارکردن با مواد سمی و عوامل عفونت زا و همچنین ترکیباتی که در مجاورت هوا واکنش می دهند
در یک محیط ایزوله
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pHمتر
مشخصات :دستگاه های pHمتر موجود در آزمایشگاه شامل
1-pH Meter Metrohm model 780
2- pH Meter Metrohm model 744
ساخت کشور سوئیس می باشند.
نمونه های مورد اندازه گیری- :نمونه های مایع -نمونه های جامد(در صورت حل شدن در یک
حالل مناسب)
موارد کاربرد در صنعت- :اندازه گيری  pHنمونه هایی نظیر  -نمونه های گیاهی  -نمونه های
خاک  -نمونه های آب و فاضالب  -سنگ های معدنی
شرح عملکرد
اندازه گيري  pHيكي از متداولترين تكنيك هاي تجزيه است كه براي تعيين قدرت اسيدي يا بازي
يك نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد .اين كميت با استفاده از معرف هاي رنگي اسيد و باز (به صورت
كاغذ يا محلول با مقياس رنگي ) و به روش الكترونيكي مي تواند انجام گيرد .اندازه گيري  pHبه روش
الكترونيكي به كمك يك الكترود انجام مي گيرد .الكترود يك سنسور الكترو شيميائي است كه شامل
يك الكترود شناساگر و يك الكترود مرجع ا ست .ولتاژ غشاء مطابق  pHمحلول نمونه تغيير مي كند.
سطح  pHاهمیت زیادی در خاک ،آب ،فراورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی دارد .لذا تعیین آن
در صنایع مختلف اهمیت زیادی دارد.

هموژنایزر اولتراسونیک() ultrasonic-homogenizers
شرکت سازنده توسعه فناوری مافوق صوت – ساخت ایران
سنتز ترکیبات در امواج ماورای صوت،هموژنایز کردن،ایجاد سوسپانسیون های نانو مواد

محل تجهیز:دانشگاه شاهرود

مسئوالن مربوطه :وحید کلی -امیرحسین مومنی  -یزدانی

تلفن تماس023-32395441 : :

E: Chemistry_sut@shahroodut.ac.ir
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دانشکده علوم زمین
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آزمایشگاه تحقیقاتی جدایش کانی
مشخصات:

این آزمایشگاه مجهز به ابزاری است که به مایعات سنگین برخی از کانیهای خاص از سایر
اجزاء سازنده سنگ جدا می شوند.
تجهیزات آزمایشگاه عبارتند از:
 - 1میز لرزان
 - 2دستگاه خردایش سنگ و جدا کننده ثقلی

مواردکاربرددرصنعت:

-

دستگاه میز لرزان

جدایش کانیهای دارای چگالی باال
شستشوی رسوبات به منظور تعیین آلودگی آنها

شرح عملکرد:

جدا کردن برخی کانیهای بارز برای تین سن سنگها از جمله زیرکن ،مونازیت ،هورنبلند سبز،
پتاسیم فلدسپار و  .....این کار در مقیاس کوچک یا در حد چند گرم انجام شدنی است.

مواردکاربرددرصنعت:

-

جدایش کانیهای دارای چگالی باال
شستشوی رسوبات به منظور تعیین آلودگی آنها

دستگاه تراپ دکانتور

محل تجهیز :دانشکده علوم زمین – سالن کارگاهها
مسئول مربوطه :دکتر مهدی رضایی
تلفن تماس( 02332396007:داخلی )2755
E: Rezaei@Shahroodut.ac.ir
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دوربین عکس برداری از مقاطع میکروسکوپی

مشخصات:

دانشکده علوم زمین دانشگاه شاهرود دوربین  DP72را در سال 1389خریداری نموده است .این
دوربین دارای ویژگی های زیراست
 دارای رزلوشن باال ( - )Mega pixels 4140 x 3096 12.8گرفتن هر رنگ از  RGBدر 12بیت -حساسیت باالی معادل - ISO1600تصویر زنده تمام رنگی -عکس برداری سریع -باال بردن
کیفیت رنگ و ایجاد رنگ های مجازی با  -Adobe RGBکنترل رایانه ای عکس برداری  /نرم
افزار آنالیز

موارد کاربرد در صنعت

توزیع ذرات  -پردازش تصویر  -تعیین ضخامت پوشش -تحلیل فازی  -تعیین مقدار تخلخل
-تقاطع دانه ها  -تعیین ابعاد دانه ها  -تعیین ضخامت الیه  -تعیین قدرت پرتاب

شرح عملکرد

دوربین DP72می تواند به طورکامل توسط نرم افزار تجزیه وتحلیل تصویر OLYMPUS

کنترل شود .تنظیم مقدار نور،تصویرزنده ،عکس فوری ،گذشت زمان ،تعادل رنگ سفید ،تصحیح
سایه ،شاخص تمرکز ،وضوح ،رنگ /انتخاب تک رنگ ،تعداد پیکسل های صفحه نمایش و تغییر
مقیاس تصویر از دیگر ویژگی های این دوربین می باشد.این دوربین همچنین قابلیت ضبط
تصویر ،تجزیه و تحلیل ،پردازش،گزارش ،مدیریت و ذخیره سازی تصاویر دیجیتال خود را
دارد.اگرچه مجموعه توابع جدید و بسیار پیچیده برای پردازش و تجزیه وتحلیل تصاویر در نرم
افزار  OLYMPUSبکار گرفته شده است ،درعین حال کار با آن آسان بوده و کاربر پسند
و بصری می باشد.

MFKI-FA
مشخصات:

کشور سازنده  :جمهوری چک -حساسیت ( دقت) دستگاه :بسیار باال در حد
SI 2×10^-8
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موارد کاربرد در صنعت:
شناسایی کانیهای آهن دار و شناخت توده های سنگی آهن دار ارزیابی آلودگی خاک و رسوبات به
فلزات سنگین سمی شناسایی ذرات دارای خواص مغناطیسی در حد نانو است.
شرح عملکرد:
این دستگاه توانایی پذیرش رفتار مغناطیسی اجسام اعم از خاک ،سنگ ،برگ و گیاهان خشک
شده را دارد .در ضمن این دستگاه ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی را اندازگیری میکند .به
کمک مقادیر بدست آمده از این دستگاه میتوان چگونگی توزیع مذابهای سیلیکاته ،جریان
یافتگی ماگماها ،شناخت کانیهای مغناطیسی ،تعیین و آلودگی خاک و رسوبات به فلزات
سنگین و ...را بررسی کرد.

محل تجهیز :دانشکده علوم زمین
مسئول مربوطه :دکتر صادقیان
تلفن تماس( 02332392204 – 9 :داخلی )2755
E:m.sadeghian@shahrood.ut.ac.ir

کارگاه تهیه مقطع نازک
 - 1دستگاه میکروپلن

این دستگاه شامل دو قسمت می باشد:
 قسمت نازک بر دستگاه -قسمت ساب دستگاه

 - 2دستگاه ساب و گریندر
این دستگاه دارای دیسک سایش به قطر  45سانتی متر می باشد

 - 3دستگاه الشه بر
این دستگاه دارای تیغه الماسه به قطر 25سانتی متر میباشد.دارای موتور  2اسب
بخار می باشد.

موارد کاربرد در صنعت

مطالعه کانی شناسی ،بافت و ساخت کانسنگها و سنگها که یکی از مراحل اصلی
اکتشاف و استخراج کانسارها می باشد.

شرح عملکرد
محل تجهیز :دانشکده علوم زمین – سالن کارگاهها
مسئول مربوطه :دکتر مهدی رضایی
تلفن تماس( 02332396007:داخلی )2755
E: Rezaei@Shahroodut.ac.ir

نمونه های سنگی در ابعاد  10*15سانتی متر توسط دستگاه الشه بر تهیه می شود.
این نمونه ها جهت تهیه مقاطع نازک و پولیش توسط دستگاه ساب و گریندر صاف
و پولیش داده می شودپس از این مرحله مقاطع توسط دستگاه میکروپلنبه ابعاد
استاندارد با خامتهای تعیین شده برش داده می شوند .این دستگاه قادر است نمونه های
برش خورده را تا ضخامت  03/0میلی متر نازک نماید.
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MFKI-FA
مشخصات:

دستگاه ساخت کشورچک.
کاربرداصلی دستگاه اندازه گیری توانایی رفتارمغناطیسی باحساسیت یادقت بسیارباالدرحد
SI 2*108-

شرح عملکرد:

این دستگاه می تواند توانایی پذیرش رفتارمغناطیسی اجسام اعم ازخاک ،سنگ ،برگوگیاه
انخشکش ده را دارد .درضمن این دستگاه ناهمگن یپذی رفتاری مغناطیسی راه اندازگیری
می کند .به کمک مقادیربدست آمده ازاین دستگاه میتوان چگونگی توزیع مذابهای سیلیکاته،
جریان یافتگی ماگماها ،شناخت کانیهای مغناطیسی،تعیین وآلودگی خاک ورسوبات به فلزات
سنگین و  ....رابررسی کرد.

محل تجهیز :دانشکده علوم زمین
مسئول مربوطه :دکتر صادقیان
تلفن تماس( 02332392204 – 9 :داخلی )2755
E: Rezaei@shahroodut.ac.ir

TOC Analyzer
مشخصات:

این دستگاه دارای دو موجول است که یکی برای اندازه گیری  TOCنمونه های مایع و دیگری
برای TOCنمونه های جامد بکار می رود .این دستگاه ابعادی حدود  1/5در  0/7متر را شامل
میشود .این دستگاه می تواند مقدار کلکربن در نمونه های مایع و یا جامد را به دو روش
مستقیم و غیر مستقیم اندازه گیری کند.

موارد کاربرد در صنعت:

اندازه گیری کربن آلی کل به عنوان معرفی برای ارزیابی آلودگی های آلی
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محل تجهیز :دانشکده علوم زمین -آزمایشگاه زیست محیطی و آبشناسی-
ساختمان مرکزی آزمایشگاه ها
مسئول مربوطه :دکتر غالمحسین کرمی
تلفن تماس02332396007:
E: karami253@gmail.com

مرکز کامپیوتر
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HP BladeSystem c7000 Enclosures

مشخصات:

سخت افزار  HP blade c7000حاوی  16ماژول   Proliant WS460c G6می باشد

موارد کاربرد

توزیع پردازش های سنگین بین چندین دستگاه کامپیوتر سریع و اجرای موازی آنها میباشد.
این کار عالوه بر تسریع روند پردازش ،امکان اجرای پردازش های سنگین که به طور عادی بر
روی کامپیوتر های شخصی قابل انجام نیستند را فراهم می سازد.

شرح عملکرد:

ساختار این سیستم شامل چندین دستگاه کامپیوتر قوی از رده  microو یک شبکه پرسرعت
داخلی است که ارتباط بین این سیستم ها را برقرار میکند .یکی از کامپیوترها نقش مدیر
سیستم را ایفا کرده که به آن  frontendنیز گفته می شود .پردازش توسط این کامپیوتر از کاربر
دریافت و بین بقیه کامپیوترها توزیع میگردد .این کامپیوترها که نقش پردازشگر را برعهده
دارند  compute nodeخوانده می شوندnode   .ها پس از انجام پردازش مربوط به خود ،نتیجه
را به  frontendبازگردانده تا وی نتیجه نهایی را تولید و به کاربر ارائه نماید.
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