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ساخت و کالیبراسیون طیف وسیعی از تجهیزات مختلف آزمایشگاهی فعالیت دارد.  ٔ  درزمینهبهرادسازان پارسه  بنیاندانششرکت 

 و مراکز مختلف هادانشگاهاز جانب این شرکت توسط بسیاری از مهندسین مشاور، پیمانکاران دولتی و خصوصی،  شدهارائهمحصوالت 

 توسط این شرکت به شرح زیر می باشد: شدهارائه. خدمات گیردمیقرار  مورداستفادهعلمی، تحقیقاتی و نظامی 

 طراحی، ساخت و تجهیزات آزمایشگاه های فنی و مهندسی .1

 خصوص خرید تجهیزات مختلف آزمایشگاهی مشاوره در .2

 ارتقاء تجهیزات و دستگاه های آنالوگ به دیجیتال .3

 طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه های مختلف مورد نیاز پروژه های خاص .4

با  آزمایشگاه کنترل کیفیت شامل آموزش کار 8گارانتی و خدمات پس از فروش به همراه آموزش های مورد نیاز برای راه اندازی  .5

 دستگاه ها و انجام آزمایشات

 کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی با ارائه برگه مورد تایید اداره استاندارد .6

 

 

 ما مفتخریم به دریافت گواهی نامه بر مبنای استانداردهای:

 ISO 9001 : 2015   کیفیت  مدیریت

 ISO 14001 : 2015  زیستمحیطمدیریت 

 OHSAS 18001 : 2007  ایمنی و بهداشت پرسنل

 شدهثبتبرند ملی 

 بنیاندانششرکت 

 عضو انجمن بتن ملی ایران
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 فهرست

 بتن:

 7      دیجیتال با نمایشگردستگاه جک بتن شکن ساده  

 8      (02x02x02مکعبی ) بتن گیرینمونه هایقالب 

 10        بتن ایاستوانه هایقالب 

 11         بردارینمونهقوطی  

 11       دستگاه تعیین ضریب تراکم بتن 

 12       دستگاه برش مقاطع سنگ و بتن   

 12      جک خمشی تیر بتنی با نمایشگر دیجیتال 

 13      دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن پالستیک 

 14       محفظه تعیین مدول االسیسیته 

 15         میکسر بتن  

 16         اسالمپ بتن 

 17         دستگاه وی بی 

 V      17تعیین قابلیت جایگیری در قالب به روش باکس 

 18    شکل Lستگاه تعیین کارپذیری به روش کارپذیری به روش باکس  

 U   19اندازه گیری قابلیت جایگیری بتن خود متراکم در قالب به روش باکس  

 J    19اندازه گیری قابلیت عبور بتن خود متراکم با استفاده از حلقه  

 20        تعیین در صد هوای بتن 

 21        کمپراتور طول انقباض بتن 

 21        دستگاه تست ذوب و یخبندان 

 22        حوضچه نگهداری بتن 

 23       قالب کششی بتن به روش برزیلین 

 24        آب در بتن نفوذناپذیری 

 24       نگهدارنده فوالدی و الستیک کپینگ 

 25         چکش اشمیت 

 25         آرماتور یاب 

 سنگدانه:

 27         آنجلسلسدستگاه  

 28         کوره الکتریکی 

 28       حوضچه ساندس)سالمت سنگدانه( 

 30         گرمخانه -آون 

 31       تطویل و تورق )گیج سوزنی و پولکی( 

 32         )مقسم( جداکننده 

 33      دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه 
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 34        ظروف تعیین توده حجمی 

 35       میله و مخروط جذب آب سنگدانه ها 

 36        لیترمیلی 0111پیکنومتر  

 37        میز و سطل ارشمیدس 

 سیمان:

 38        دستگاه بلین سیمان 

 38         اتوکالو سیمان 

 39         ویکات سیمان 

 40         فلوتیبل سیمان 

 41        ساده سیمان کنمخلوط 

 41       و بتنسیمان  هاینمونه آوریعملاتاق  

 42       جک مالت شکن دیجیتال ساده 

 43       جک مالت شکن نیمه اتوماتیک 

 44      مالت سیمان و خمشیفشاری  هایمحفظه 

 45         سیمان هایقالب 

 45     دیجیتال تعیین مقاومت خمشی و کششی مالت سیمان 

 الک های آزمایشگاهی:

 47        آزمایشگاهی  هایالک 

 48         شیکر الک 

 خاک:

 49        اوگرهای دستی خاک 

 49         دستگاه کاساگراند 

 50         تعیین حد انقباض 

 50        میکسر هیدرومتری   

 51        ایماسهوسایل تعیین ارزش  

 52        ایماسهشیکر برقی ارزش  

 52        چکش تراکم برقی اتوماتیک 

 53         خاک درآورنمونه  

 53         قالب و چکش تراکم 

 54       دستی با رینگ نیرو CBRدستگاه  

 55       برقی با رینگ نیرو CBRدستگاه  

 55       شگر دیجیتالبرقی با نمای CBRدستگاه  

 55        تمام اتوماتیک CBRدستگاه  

 56       مارشال با رینگ نیرو CBRدستگاه  

 56       مارشال اتوماتیک CBRدستگاه  

 57       خاک با بار متغیر نفوذپذیریتجهیزات  



 

 

 01واحد  8کوچه غزالی پالک -جنب مترو جهاد-میدان فاطمی 

18088482228تماس:  

 

 

 کاتالوگ محصوالت بهراد سازان پارسه 5

 58       خاک با بار ثابت نفوذپذیریتجهیزات  

 58         دستگاه تحکیم 

 59       برقی آنالوگ محوریتکدستگاه  

 60      سند باتل )تجهیزات تعیین دانسیته خاک( 

 60         ماسه استاندارد 

 61      دستگاه برش مستقیم خاک تمام اتوماتیک 

 62        دستگاه سه محوری دیجیتال 

 63       دیجیتال تمام دستگاه سه محوری 

 64      دستگاه سه محوری تمام اتوماتیک خاک 

 65       خاک ایصفحهوسایل کامل بارگذاری  

 SPT        66چکش استاندارد  

 آسفالت:

 67        استراکشن برقی آسفالت  

 67        استراکشن دستی آسفالت 

 68         فالسک آسفالت 

 68         قالب مارشال 

 68        چکش تراکم مارشال دستی 

 69       چکش تراکم مارشال اتوماتیک 

 69       جک مارشال با نمایشگر دیجیتال نیرو 

 70         نمونه درآور آسفالت 

 71        حمام آسفالت )بن ماری( 

 قیر:

 71         آون تین فیلم 

 71       دستگاه کششی انگمی قیر )داکتیلیتی( 

 71        ویسکوزیته به روش سیبولت 

 72        دستگاه درجه نفوذ قیر 

 72       اشتعال قیر با ظرف روبازدستگاه نقطه  

 72         وسایل نرمی قیر  

 سنگ:

 75        سنگ محوریتکدستگاه  

 75       با نمایشگر دیجیتالی اینقطهدستگاه بار  

 مصالح ساختمانی:

 78         دستگاه ویکات گچ 

 78     دستگاه مقاومت خمشی آجر، موزائیک و بلوک سیمانی

 :فلزات

 79       یونیورسال میلگرددستگاه کشش  
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 جوش:

 80        عیب یاب التراسونیک 

 81         پراب التراسونیک 

 V1          81تست بلوک  

 V2        82تست بلوک کالیبراسیون  

 82        ضخامت سنج التراسونیک 

 82         ضخامت سنج رنگ 

 83        بلوک مجموعه عیوب 

 83         لوکس متر دیجیتال 

 84        مایعات نافذ PTست اسپری  

 84         یوک مغناطیسی  

 85         فیلد ایندیکاتور 

 85        چراغ قوه ماوراء بنفش 

 85         یو وی الیت متر 

 85        ست اسپری ذرات مغناطیسی 

 86         گیج کمبریج 
 88         لوازم جانبیدیگر  
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 CONCRETE        بتن
 

 

 :دستگاه جک بتن شکن ساده با نمایشگر دیجیتال
Digital Compression Machine 

 ISIRI 1608-3   ISIRI 3206     استاندارد:

ISIRI 6048   ISIRI 8985 

ISIRI 8193   ASTM C39 

BS 1610 

 01مکعبی  به ابعاد  بتنی هاینمونهخود برای تست  فردمنحصربهدستگاه جک بتن شکن ساده با نمایشگر دیجیتال با طراحی 

x01x01  01وx01x 01 01یاx01x0101به ابعاد  ایاستوانه هاینمونهx01  01یاx01 آجر، بلوک  هاینمونه، مترسانتی

 . …گروت و  هاینمونهسیمان،  هاینمونهسیمانی، 

 .دباشمیبرای تست مقاومت فشاری، تست مقاومت کششی، تست مقاومت خمشی و یا تست مقاومت برشی قابل استفاده 

 :باشدمیجک بتن شکن ساده با نمایشگر دیجیتال دارای مشخصات زیر 

 مترمیلی 001فاصله بین دو فک  -بار 011پرشرترانسمیتر  - کیلوگرم 011نمایشگر دیجیتال با دقت  •

 تن 011ظرفیت  -دارای پیچ تنظیم سرعت  -دارای نشانگر میزان روغن باک  •

 مترمیلی 01کورس جک  -کورس جک  محدودکنندهدارای میکرو سوئیچ  -دیسکت پرکننده  متریلیم011دارای  •

 دارای کابل اتصال به کامپیوتر - هانمونهقابلیت محاسبه تنش  -رسم نمودار تنش  افزارنرمدارای  •

 دارای رنگ مقاوم استاتیکی -نوسان گیر برق دارای  - دارای محافظ فوالدی روی سنسور ها و موتور •

 دارای کالیبراسیون هنگام ساخت -دارای نشانگر میزان جابجای فک دستگاه  •

 ازحدبیشیش در جابجایی سیستم توقف آزمادارای  - ازحدبیشدارای سیستم توقف آزمایش در صورت بار  •

 فک متحرک برای تراز کردن سطح نمونه با فک دستگاهدارای  -دارای قالب برای حمل  •

 روغن  طرفهیکدارای اهرم برای شیر  •

 مترسانتی 01*84*021طول : ارتفاع * عرض * ابعاد •

 کیلوگرم 804 وزن کل دستگاه  •
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  Concrete Cube  بتن گیرینمونه هایقالب

 با دو جنس پالستیکی و فلزی موجود است. گیرینمونه هایقالب

 فرد از جهت استحکام و همچنین مقاومت های حرارتیمنحصربه •

 دقت باالی ابعاد داخلی  •

 مقاومت در برابر پوسیدگی  •

 

 Cast Iron Mold قالب فلزی

 ASTM C192, C31   استاندارد:

    EN 12390-1, 12390-2 

آزمایش مقاومت  ازجملهمختلف  هایآزمایشبتن تازه جهت  گیرینمونه هایآزمایشدر  مورداستفاده دیربازاز  هاقالباین 

 .شودمیباال و بسیار متمایز آزمایش  باکیفیتاخیر  هایسالفشاری بوده و در 
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 ABS Concrete Cube Mold قالب پالستیکی 

 ISIRI 1608-1   استاندارد:

ز به دو یک تکه نی هایقالب. شوندمیباال و از مواد درجه یک در دو نوع یک تکه و دو تکه تولید  باکیفیتمکعبی  هایقالباین 

 نوع سبک و سنگین وجود دارند.

 به شرح جدول زیر است: هاقالبمشخصات این 
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  Cylindrical Molds   بتن : ایاستوانه هایقالب
 استاندارد:

ASTM C195, C31 , C39 , C490 , C496 

EN 12390-1 , 12390-2 

ISIRI 1608-1 

 مشخصات:

 از فوالد با ضریب حرارتی باال شدهساخته •

 ایکورهدارای رنگ مقاوم  •

 دارای شیار عمودی برای سهولت در بیرون آمدن  نمونه •

 ابعاد استاندارد •
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 : بردارینمونهقوطی 
از خاک و انجام آزمایش هایی از قبیل تعیین درصد رطوبت به روش گرمایش و توزین به کار  بردارینمونهاین قوطی ها برای 

 می رود.

 میلی متر 22خاک آلومینیوم به قطر  بردارینمونهقوطی 

 میلی متر 81خاک آلومینیوم به قطر  بردارینمونهقوطی 

 میلی متر 52خاک آلومینیوم به قطر  بردارینمونهقوطی 
 

 

 

 

 Apparatus Compacting Factorتعیین ضریب تراکم بتن   دستگاه

 BS 1881 : 103         استاندارد:

تعیین ضریب تراکم بتن که نسبت چگالی واقعی به چگالی بتن متراکم شده  را محاسبه می کند استفاده برای  از این دستگاه 

 .شودمی

 مشخصات:

 .باشدمی ایاستوانهدستگاه شامل دو مخروط و یک ظرف  •

 .باشدمیقیف ها مجهز به دریچه جهت ریزش بتن به قیف پایینی   •
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 .باشدمیبدنه دستگاه  دارای پوشش رنگی مقاوم  جهت جلوگیری از خوردگی سیمان  •

 240x 400x 127 mmابعاد  •

  Kg 45وزن  •

 
 

   Specimen Cutting Machine دستگاه برش مقاطع سنگ و بتن
کرگیری شده و مصالح ساختمانی مثل بلوک و آجر و سرامیک و ...  هاینمونهاین دستگاه برای بریدن ابتدا و انتهای 

 .گیردمیقرار  مورداستفاده

 مشخصات :

 cm42مجهز به لبه  برش  •

 صفحه متحرک جهت حرکت دادن نمونه زیر لبه برش •

 قابلیت تنظیم ارتفاع لبه برش  •

 مجهز به خنک کننده لبه برش  •

 مجهز به محافظ لبه برش •

 
 

 شگر دیجیتالیجک خمشی تیر بتنی با نما

Digital Concrete Flexural Machine  
 استاندارد:

ASTM C293 
EN 12390-5 
ISIRI 490,17731 
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 .شودمیاز این دستگاه جهت تعیین مقاومت خمشی تیرهای بتنی استفاده 

 مشخصات:

 bar821پرشر ترانسمیتر  •

 دارای درجه مقدار روغن باک •

 سرعت یکنواخت  بارگذاری •

 میکروسویچ قطع کننده کورس پیستون جک •

 ارسال اطالعات به  کامپیوتر •

 ایکورهدارای رنگ  •

 
 

 

 دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن پالستیک

Plastic Concrete Compression Test Apparatus 
 .گیردمیقرار  مورداستفادهدستگاه برای اندازه گیری تغییر شکل و هم چنین جهت  تعیین مقاومت فشاری بتن پالستیک 

 مشخصات فنی :

 دارای نمایشگر دیجیتال •

 سنسور جابه جایی سنج  جهت اندازه گیری تغییر شکل   نصب •

 2تا mm/min 1010تنظیم سرعت بارگذاری و تنظیم اولیه از  •

 سوئیچ قطع کننده برقمیکرو  •

 نیروی گسیختگی %100قابلیت اندازه گیری نیرو با دقت  •

 طول نمونه % 100قابلیت اندازه گیری تغییر مکان با دقت  •

 mm81درصد طول نمونه و به اندازه  81کورس دستگاه  •

 mm082فک ها به قطر  •

 قرقره ی فک باال با قابلیت حرکت چرخشی •

 

جک خمشی تیر بتنینام

1.1kwمنبع تغذیه ,22v ,50hz

400knظرفیت

20nدقت

1500mm*810*730ابعاد

170kgوزن

مشخصات فنی
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  استاتیکی بتنتعیین مدول االستیسیته 

Compressometer Static Modulus of Elasticity 
 استاندارد:

ASTM C469 
UNI 6556 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهاین وسیله جهت اندازه گیری تغییر شکل عمودی و تنش فشاری طولی 

 مشخصات:

 mm1010ساعت اندیکاتور با دقت  •

 3kgوزن دستگاه  •

 

 

 

 

دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن پالستیک نام

88kg.cmمنبع تغذیه ,220v ,50hz

50knظرفیت

20nدقت

50mmکورس دستگاه

مشخصات فنی
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 Drum Type Mixer        میکسر بتن

 استاندارد:
EN 12390-2 

 . شودمیاین دستگاه جهت مخلوط کردن مالت استفاده 

 مشخصات:

 .شودمییکنواختی بتن و  موجود  کم شدن هوایباعث  بتنمخلوط کردن با میکسر  •

 .باشدمید ضد سایش و قابل تعویض الها از جنس فو پره •

 

میکسر بتننام

120litظرفیت

1550mm*760*1300ابعاد

80kgوزن

35rpmسرعت

3kwمنبع تغذیه ,220v ,50hz

مشخصات فنی
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 Slump Cone Test      اسالمپ بتن
   ISIRI 3203-2    استاندارد:

ASTM C143-90 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهاسالمپ بتن جهت تعیین روانی بتن 

قیف  ، 3mmاین دستگاه شامل جام اصلی با ابعاد استاندارد و شامل مخروط فوالدی یک پارچه با صفحه فوالدی به ضخامت

، که قیف مخروط اصلی توسط دو عدد ضامن به صفحه محکم می گردد.)برای ریختن بتن و  cm  33،خط کش ریزش بتن

مقاوم می باشند و تمامی قسمت ها ی این اسالمپ به صورت مجزا نیز به  ایکورهضربه زدن(. کلیه این قطعات دارای رنگ 

 فروش می رسند.

 مشخصات:

   قطر باالcm13 

   قطر پایینcm23 

  ارتفاعcm33 

  10وزنkg 
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 Vebe consistometer Apparatus    دستگاه وی بی

 استاندارد:
ASTM C1170 , 1176 
EN1 12350-3 
ISIRI 12598  

 .شودمیبتن غلتکی و اندازه گیری زمان ثبات و چگالی بتن استفاده   هاینمونهدستگاه وی بی برای ساخت 

 است. 10kgدستگاه  وزن وزنه این

 

 

 

 V  V-Funnelتعیین قابلیت جایگیری در قالب به روش باکس 

 استاندارد:

EN 12350-9 

ISIRI 3203-9 

میلی  3لیتر مطابق استاندارد می باشد که از ورق های با ضخامت  12شکل با حجم    vاین دستگاه شامل یک قیف 

متر ساخته شده است . طراحی دریچه به شکلی است که در کمترین زمان باز شده و در زمان بسته بودن از عبور شیر 

 آبه بتن جلو گیری کند.

 )میلگرد( سنجیده می شود.به کمک این دستگاه قابلیت زمان عبور بتن از حفره بدون مانع 
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  L-Box  شکل  Lدستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس 

 استاندارد:

EN 12350-9 

ISIRI 3203-10 

شکل به دو قسمت عمودی و افقی تقسیم میشود که به وسیله دریچه از یک دیگر   L باکس روش به کارپذیری تعیین دستگاه 

میلیمتر با فاصله یکسان قرار دارند .قسمت عمودی ، مخزن دستگاه و قسمت  08به قطر میلگرد   2جدا شده اند بعد از دریچه 

 2افقی ، شاخص نتایج می باشد.سطح داخلی دستگاه کامال صاف و آببندبوده و جاذب آب نیست.جنس بنده از ورق به قطر 

 دهد. میلیمتر است که تغییر شکل نمی

 آزمایش انجام میشود: به کمک این دستگاه دو

 تعیین زمان عبور بتن خودمتراکم از بین ملیگرد ها •

 ارزیابی قابلیت عبور بتن خودمتراکم برای روان شدن از شکاف های تنگ شامل فضای بین ملیگرد ها •
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 Uجایگیری بتن خودمتراکم در قالب به روش باکس  قابلیت گیری اندازه

     U-Box 
دریچه از هم جدا شده اند سطح داخلی کامال صاف و صیقلی می باشد . دستگاه این دستگاه شامل دوقسمت است که به وسیله 

 دارای پایه نگهدارنده بوده و از ورق ضخیم ساخته شده است.

 

 

 

 

 J حلقه از استفاده با تراکم خود بتن عبور قابلیت گیری اندازه
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J-Ring 
 استاندارد:

ASTM C1621 
EN 12350-12 
ISIRI 11271 

 سه قسمت اصلی به شرح زیر است : این دستگاه شامل

سانتی متر عالمت گذاری شده.این صفحه جاذب آب نبوده  81و 21صفحه زیرین که از ورق ضخیم ساخته شده و در قطر 

 و از صلبیت کافی برخوردار است.

ارتفاع  سانتی متر و 81سانتی متر ، قطر بزرگ  01قیف اسالمپ که مطابق استاندارد ساخته شده است.که قطر کوچک 

 سانتی متر می باشد. 21

 21سانتی متر با فواصل مساوی روی رینگ به قطر  01میلیمتر به طول  08عدد میلگرد با قطر  08رینگ که شامل 

 سانتی متر قرار گرفته اند.

 
 

 Air Entrainment meter     تعیین درصد هوای بتن
 استاندارد:

ASTM C231-Type A 
ASTM C173 
EN 12350-7 
ISIRI 3520 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهاین دستگاه جهت اندازه گیری هوای بتن تازه  بر اثر فشار 

به طور مستقیم خوانده می شود.  %01 - %1بدنه دستگاه از فوالد تراشکاری شده است و مقدار درصد هوا از روی ستون مدرج 

 این مجموعه شامل پمپ دستی و یک میله استاندارد می باشد.
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   کمپراتور طول انقباض بتن

Linear Shrinkage Determination Apparatus 

 استاندارد:
ASTM C426 
ISIRI 8592 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهبتن  نمونه  کمپراتور طول برای تعیین تغییرات طولی 

 مشخصات:

 .باشدمی mm1010مجهز به ساعت اندیکاتور با دقت 

 
 

 

  بتندستگاه تست ذوب و یخبندان 

Freezing and Thawing Apparatus 
 

 استاندارد:
ASTM C666 
EN 196 , 1367-1 

قرار  همورداستفاددستگاه تست ذوب یخبندان ) انکوباتور( جهت تشخیص میزان مقاومت بتن در برابر روند ذوب شدن و یخ زدن 

 . گیردمی
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 Concrete Curing Water Bath  حوضچه نگهداری بتن 

ساعت درون قالب میمانند بعد از این مدت قالب ها باز شده و درون  24نمونه های آزمایشگاهی بتن بعد از قالب گیری به مدت 

 حوضچه نگهداری میشوند.

گدانه ها ، نعوامل بسیاری در تعیین مقاومت بتن تاثیر گذار هستند که از آنها دانه بندی ، تراکم ، میزان سیمان ، شکستگی س

مقاومت سنگدانه، مقاومت سیمان ، نسبت آب به سیمان ، طرح اختالط ، مواد افزودنی و.....میتوان نام برد.اما این عوامل توسط 

تولید کننده بتن کنترل و اجرا شده اند.حال دما و رطوبت بعد از بتن ریزی بر مقاومت آن تاثیر گذار هستند.با کنترل کردن دما 

توان بتن با مقاومت باالی داشت.بعد واکنش آب با سیمان و تولید گرما روند گیرش سیمان افزایش مییابد با پایین و رطوبت می 

نگه داشتن دمای بتن میتوان مدت زمان گیرش را افزایش داد تا مقاومت باالی داشته باشیم.مرطوب نگه داشتن سطح بتن نیز 

 بر مقاومت آن تاثیر گذار اند.

بتن میتواند پالستیکی ، فلزی یا حوضچه ساخته شده در محل با شد اما در هر صورت باید موارد زیر در آن  حوضچه نگهداری

 رعایت شود.

 درجه باشد. 23±2ساعت  24دمای آب حوضچه در طول  _1

 مثل آب اشامیدنی استفاده شود. 7نزدیک به   phاز آب سالم با  _2

 گردش آب باشد.حوضچه دارای سیستم سیرکوالسیون برای  _3

 حوضچه دارای سیستم گرمایشی برای تنظیم دما آب باشد. _4

 ابعاد حوضچه به گونه ای باشد که نمونه برداشتن و گذاشتن درون حوضچه با سهولت انجام شود. _5

 ی و موادآب باید تمام وجه های نمونه را بپوشاند چسباندن نمونه ها به یک دیگر یا به کف حوضچه اشتباه است از طور _6

 مشابه برای جدا کردن نمونه ها ازیک دیگر استفاده کنید.

 با تفکیک یا شماره گذاری در نقاط مختلف حوضچه از سن نمونه ها و یا کارفرما ها و یا تاریخ های مختلف اگاه شوید. _7
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 ماه و یا در صورت تشخیص خود عوض کنید. 6آب حوضچه را در فواصل  _8

 نیاز نیست درب دار باشد اما از ورود مواد و اجسام به درون آب حوضچه جلوگیر نمایید.حوضچه نگهداری بتن  -9

تن  13نمونه های که در حوضچه با شرایط فوق نگهداری شده اند با نمونه های که در فضای باز نگهداری شده اند می تواند تا 

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع اختالف داشته باشند. 45معادل 

 نی حوضچه نگهداری بتن بهراد سازان :مشخصات ف

  میلیمتر در سه محل 5ساخته شده از کامپوزیت پالستیک تقویت شده با کابل  

  15*15نمونه بتنی  93لیتری با کنجایش حداقل  113حجم  

  وات  2333دارای المنت گرامایی با توان 

 دارای دما سنج دیجیتال کابل دار برای نمایش دمای درون حوضجه 

 پمپ سیرکوالسیون برای گردش آب دارای 

 داری شیر تخلیه آب 

 دارای ترموستات برای خاموش شدن خودکار المنت 

*سیستم سیرکوالسیون و گرمایشی همراه با دماسنج به صورت پک شده روی حوضچه نگهداری بتن یا  جدا گانه به فروش 

 میرسد*

 

 

 

 به روش برزیلین  –قالب کششی بتن 

Splitting Tensile Test Device 
 

 استاندارد:
ASTM C496 
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EN 12390-6 
ISIRI 6047 

 اینهاستوا هاینمونهاز قالب برزیلین در طراحی سازه های سبک جهت اندازه گیری مقاومت کششی با استفاده از دو تکه کردن 

 .شودمیکرگیری شده استفاده  هاینمونهبتن یا 

 
 

 Water Impermeability Tester    اب در بتن نفوذناپذیری

 استاندارد:
EN 12390-8 

آب به عنوان یکی از عوامل مخرب بتن بعد از نفوذ در بتن یا به صورت یخ زدگی یا عوامل شمیایی یا عامل زنگ زدگی میلگردها 

 .شودمی. حال برای اندازه گیری میزان عمق نفوذ آب در بتن از این دستگاه استفاده شودمیدر بتن 

توسط 10bar قرار گرفته و پس از بسته شدن تحت فشار معین حداکثر mm 211x211x021نمونه قالب داخل محفظه 

آب وارد شده را نیز می توان از روی سیلندر آب مدرج  قرارمی گیرد.میزان کمپرسور هوا که جداگانه باید سفارش داده شود

cc 811  گیری نمود.اندازه 

 مشخصات:

 640x 1600x 1670 mmابعاد  •

 Kg 5.2وزن  •

 3ها تعداد نمونه •

 

 

 

 Steel Steiner & Capping نگهدارنده فوالدی و الستیک کپینگ
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 استاندارد:
ASTM C1231 

 .چرا که دیگر مشکالت تنفسی به همراه ندارد باشدمیکار کردن با این وسایل راحت تر از روش کپینگ با گوگرد 

 مشخصات:

 205x25 mmابعاد  •

 Kg 5.2وزن  •

 
 

 Concrete Test Hammer     چکش اشمیت 
 چکش اشمیت آنالوگ 

 

 
 

 
 

 Concrete Cover Meter       آرماتور یاب

 تشخیص مکان مواد رسانا و مغناطیسی در مواد غیررسانا و غیر مغناطیسی

 مانند: کابل در دیوار و آب و لوله گرمایشی

 میلیمتر  300-6بازه اندازه گیری ضخامت پوشش

 50mm-6:اندازه گیری قطر میلگردبازه 

 4mmتا   1mmاغماض الیه پوشش از 

 مجهز به نرم افزار

 .یا مشبک می باشد grid صفحه نمایش این دستگاه به صورت

 ماتورهاآر پروفایل تصویر نمایش قابلیت
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 Concrete Cover Meter     آرماتور یاب بتن

 تشخیص ضخامت پوشش بتن و قطر آرماتور

 مکان مواد رسانا و مغناطیسی در مواد غیررسانا و غیر مغناطیسیتشخیص 

 مانند: کابل در دیوار و آب و لوله گرمایشی

 6mm-90mm:بازه اندازه گیری ضخامت پوشش

7mm-200mm 

 50mm-6:بازه اندازه گیری قطر میلگرد

 4mmتا   1mmاغماض الیه پوشش از 

 مجهز به نرم افزار

TC1100  ل و قابلیت نمایش مستقیم تصاویر میلگرد می باشد.مجهز به کابل اتصا 
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 AGGREGATE       سنگدانه
 

 

 Los Angles Abrasion Machine  :آنجلسلسدستگاه 

 استاندارد:

ASTM C 131 , C535 
EN 1097-2 
ISIRI 448 , 8447 

 01برای سنگدانه های کوچکتر از  884ملی از این دستگاه جهت تعیین میزان سایش  سنگدانه ها  استفاده میشود استاندارد 

اینچ(   0 2/0میلیمتر ) الک سایز  34تا  01نیز برای سنگدانه های بین  4880اینچ ( و استاندارد ملی  8/3میلیمتر ) الک سایز 

 استفاده میشود.

 2111±82ه در مجموع گرم است ک 442تا  251میلیمتر با وزن تقریبی  48تا  48گوی به قطر  08دستگاه لس آنجلس داری 

 و نیروی بار نیروی  است که گوی ها به سنگدانه وارد میکند -بار   -گرم می باشد. منظور از  

 در هنگام استفاده از دستگاه  لس آنجلس به نکات زیر دقت فرمایید :

 ن محل بهکیلو گرمی به راحتی قابل حمل نبوده و بهتر است نزدیکتری 341دستگاه لس آنجلس با وزن تقریبی  •

 درب وردی جا نمایی شود

در اثر اثابت گوی ها و سنگدانه ها به بدنه دستگاه صدای زیادی تولید میشود بهتر است از محافظ صدای دستگاه  •

 لس آنجلس یا عایق صدا استفاده کنید.

 به علت حرکت چرخشی دستگاه لس انجلس از نزدیک شدن سایر افراد به دستگاه جلو گیری کنبد •

 دور دقت شود تمام مصالح و گرد و غبار نیز به داخل دستگاه برگرداننده شود 011م ازمایش در هنگا •

 گرم استفاده شود 0برای وزن کشی مصالح قبل و بعد از آزمایش باید از ترازو با دقت  •
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   Electric Furnace    کوره الکتریکی :
 .گیردمیقرار  مورداستفادهکوره الکتریکی جهت  ذوب کردن برخی مواد 

 مشخصات فنی دستگاه:

 .باشدمیدارای محفظه ی عایق از جنس آجر سیمان و پنبه نسوز  •

شدن مواد باعث  ذوب  که این مزیت تامین کنند  درجه  0011کوره ها با داشتن المنت می توانند دمایی  تا  •

 . شوندمی

 ترموستات و ترمومتر دیجیتال مجهز به  •

 لقابلیت نصب تایمردیجیتا •

 بدنه از ورق روغنی با رنگ الکترواستاتیک  •

 .باشدمیدرجه 02الی  01حدود  سانتی گراددرجه 0011تا  811در دمایی نمایشگر  دقت  •

 

 

 

 )سالمت سنگدانه( حوضچه ساندنس

Aggregate Soundness Test Bath   

کوره الکتریکینام

35mm*500*550ابعاد خارجی

180mm*150*140ابعاد داخلی

3litظرفیت

4000wمنبع تغذیه ,220v ,50hz

cͦ  1100-25ظرفیت دمایی

35kgوزن

مشخصات فنی
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 استاندارد:

ASTM C88 

EN 1367-2 

ISIRI 449 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهسنگدانه  در برابر محلول سولفات سدیم ساندنس جهت تعیین کیفیت  چه حوض

   pvcجنس از  مخزن دستگاه  •

 ترمومتر دیجیتالو  داشتن  ترموستات  •

 سیرکوالسیون پمپ  •

 مشخصات فنی

 حوضچه ساندنس نام

 1150x 750x 700mm ابعاد خارجی

 550x 550 x 600mm ابعاد داخلی

 kg 75 وزن

 250w, 220v, 50hz منبع تغذیه

 

 

 

 

  Laborratory Ovens      گرمخانه –ون آ
 استاندارد:
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EN 1097-6 

ASTM C127, F1360, C136, D558, D698, D1557, D1559 

ISIRI 8475 

.گیردمیقرار  مورداستفادهمصالح  اون جهت خشک کردن مواد و هم چنین آزمایش میزان رطوبت   

 مشخصات فنی دستگاه:

 ترموستات ، تایمر و ترمومتر دیجیتالدارای  •

 دارای پوشش از ورقه های روغنی •

    1 ° دارای نمایشگر با دقت  •

    5  °دارای تلورانس دمای  •

 دارای پوشش داخلی از جنس استیل یا آلومینیوم •

 
 

 

 گیج سوزنی و پولکی((تطویل و تورق
Flakiness & Elongation Gauge 

 استاندارد:
BS 812-105 
EN 933-3 

 .شودمیکه به کمک گیج پولکی اندازه گیری  باشدمیتورق از ریشه ورق به معنی ورقه ورقه شدن 

اوننام

830mm*550*610ابعاد خارجی

400530mm*480ابعاد داخلی

100litظرفیت

cͦ  250-50ظرفیت حرارت

3قفسه

1600wمنبع تغذیه ,220v ,50hz
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 .شودمیکه به کمک گیج سوزنی اندازه گیری  باشدمیتطویل از ریشه طول به معنی طویل 

 مشخصات:

 kg 330 ,850وزن  •

 جنس استیل •

 
 

 

 Riffle Boxes(Sample Splitters)  مقسم ها((جداکننده
 استاندارد:

ASTM C702 
BS 812-1 
EN 932-1 
ISIRI 7146 

ر قرا مورداستفادهها جهت جداسازی ابتدایی مصالح شن و سنگ دانه و مواد دیگر قبل از دانه بندی توسط الک ها  جداکننده

 می گیرند.

 مشخصات :

 .باشدمی 8و 0جداکننده مناسب برای دانه بندی شن سایزهای  •

 . باشدمیاینچ  ½اینچ و  2/8مناسب برای دانه بندی ماسه سایز های  جداکننده •
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 در برابر ضربهدستگاه تعیین مقاومت مصالح 
Aggregate Impact Value Apparatus 

 استاندارد:

BS 812-112 

ISIRI 669 

 در اثر ضربه به کار می رود.مصالح  شدگی میزان خرد  این دستگاه  برای تعیین 

 مشخصات:

 است . شدهساخته 60HRCقطعات این دستگاه از فوالد سخت شده با سختی  •

 .باشدمیاین دستگاه دارای شمارنده مکانیکی برای تعداد ضربه ها  •

 400x270x860ابعاد  •

 kg 2وزن  •

 

جدا کنندهنام

cm 2.54عرض حفره

mm 320*225ابعاد

12تعداد حفره

مشخصات فنی
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 Bulk Dentisty Measures   ظروف تعیین  توده حجمی
 استاندارد:

ASTM C29, C138 

BS 812-109 

EN 1097-3 

ISIRI 3203-2 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهاین ظروف برای تعیین  وزن مخصوص ظاهری سنگدانه و بتن تازه 

 مشخصات:

 جنس فوالد با رنگ الکترواستاتیک  •

 تیغه های صاف و آب بندی که با بتن تازه واکنش نمی دهد. •

 لیتر 3ظرفیت  •

 2.4Kgوزن  •
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 سنگدانه ها  میله و مخروط  جذب آب

Sand Absorption Cone & Tamper 
 

 استاندارد:

ASTM C128 

BS 812-109 

ISIRI 4980 

 .میله و مخروط برای تعیین حالت اشباع با سطح خشک  سنگدانه به کار می رود

 مشخصات:

 .میله برای کوبیدن نمونه در قالب مخروطی به کار می رود •

 مخروط به عنوان قالب عمل کرده و ماسه را در خود جای می دهد.   •

و  80gو به وزن  90mm و قطر دهانه  پایینی  mm 40 و قطر دهانه باالیی  75mmقالب مخروطی با ارتفاع  •

 .باشدمی 80mm    ضخامت دیوار 

 g 80 ,340وزن  •

 جنس استیل ، برنج •
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 pycnometer 1000ml   میلی لیتر 0111پیکنومتر 

 استاندارد:

ASTM D854-2 

EN 1097 

ISIRI 4980 

 . شودمیپیکنومتر جهت تعیین وزن مخصوص سنگدانه استفاده 

 مشخصات:

 .باشدمی 1000mmجنس شیشه به ظرفیت  •

 . باشدمی 10mmقطر  دهانه ورودی  •

 در پوش مخروطی از جنس آلومنیوم بوده که توسط اورینگ کامال آب بندی شده است . •

 Kg 600وزن  •
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 specific Gravity Frame   میز و سطل ارشمیدس 
 استاندارد:

EN 12390-7 

BS 812-2, 1881-14 

ISIRI 4982 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهاز این دستگاه  برای تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی و نمونه بتن در حالت غوطه وری 

 مشخصات :

 مقاوم  ایکورهبدنه اصلی با رنگ  •

 .گیردمیقرار  مورداستفادهباالبر پنوماتیکی جهت غوطه وری مصالح  •

 .باشدمی مترسانتی 23و ارتفاع  23سطل آب پالستیکی و سبد دانسیته به قطر  •

 700x 40x 1000 mmابعاد  •

 kg 25وزن  •

 
 

  



 

 

 01واحد  8کوچه غزالی پالک -جنب مترو جهاد-میدان فاطمی 

18088482228تماس:  

 

 

 کاتالوگ محصوالت بهراد سازان پارسه 38

 

 CEMENT        سیمان
 

 

 Blaine Air Permeability Apparatus  دستگاه بلین سیمان

   
 استاندارد:

ASTM C204 
EN 196-6 
BS 4359:2 
AASHTO T153 
ISIRI 18807-6 

ص  سطح مخصوبـــه  دستگاه بلین سیمان برای اندازه گیری  میزان نرمی سیمان پرتلند بر اساس تعریف سطح مخصوص 

 کل  می باشد.

 مشخصات:

 جنس بدنه استیل ، رنگ •

 Kg 9.6وزن  •

 160x 290x 440 mmابعاد  •

 
 

 اتوکالو سیماندستگاه 

Fully Automatic Autoclave for Soundness Portland 

Cement 



 

 

 01واحد  8کوچه غزالی پالک -جنب مترو جهاد-میدان فاطمی 

18088482228تماس:  

 

 

 کاتالوگ محصوالت بهراد سازان پارسه 39

 استاندارد:

ASTM C151, C490 

AASHTO T107 

ISIRI 391 

 .باشدمیروش های مختلفی برای آزمایش کنترل سالمت سیمان وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از دستگاه اتوکالو 

گیرند و اند در فشار و حرارت معینی قرار میمالت دست نخورده که به حالت منشوری در آمده ها یا ازکه در این روش نمونه

 شود که در واقع درصد انبساط اتوکالو معرف میزان سالمت سیمان است.سپس افزایش طول بر حسب درصد بیان می

 
 

 Cement Vicat Apparatus    ویکات سیمان 
 استاندارد:

ASTM C187 , C191 

AASHTO T129, T131 

EN 196-3 , 480-2 

ISIRI 392 

 . شودمیبرای اندازه گیری زمان گیرش و روانی سیمان از این دستگاه استفاده 

 مشخصات:

 گرمی 033داری وزنه مندرج  •

 قالب مخروطی  •

 سوزن گیرش  •

 شیشه زیر قالب •

 بدنه محکم با رنگ مقاوم •
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 جنس بدنه آلیاژ آلومینیوم •

 6622وزن  •

 140x 190x 290 mmابعاد  •

 

 
 

 

 Cement Flow Table      فلوتیبل سیمان
 استاندارد:

ASTM C230 

EN 459-2 

ISIRI 10445 

قالب مخروطی برنجی دارای صفحه متحرک کامال صلب و متصل به بدنه از جنس فوالد با  جهت انجام  آزمایش روانی سیمان

 رنگ مقاوم

 دارای میله اهرم و بادامکی مطابق استاندارد

 است. شدهساخته  ASTM C230  , BS 4551 , EN 459-2این دستگاه مطابق استاندارد های 

 مشخصات:

 380x 250x 350 mmابعاد  •

 Kg 12وزن  •
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 Mostar Cement Mixer  ساده سیمان  کنمخلوط

 استاندارد:
ASTM C305 
EN 196-1 
ISIRI 393 

دستگاه اختالط ساده سیمان برای مخلوط کردن مالت و خمیر سیمان ، طراحی شده است و دارای دو دور طبق استاندارد می 

سیمان با کارکردی بسیار آسان اختالط مالت و خمیر سیمان را برای اپراتور بسیارساده می ساده   کنمخلوطباشد . دستگاه 

 کند.

 

 

 

 سیمان و بتن)کیورینگ( هاینمونه آوریعملاتاق 
Cement Curing Cabinet 
ASTM C511, C192 
EN 196-1, 12390-2 
EN ISO 679 
ISIRI 393 

 .شودمییا همان کیورینگ استفاده  آوریعملبتن از اتاق  هاینمونهتعداد باالی  آوریعملبرای 

مخلوط کن ساده سیماننام

4.7litظرفیت

700mm*600*450ابعاد

55kgوزن

250wمنبع تغذیه ,220v ,50hz

مشخصات فنی
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 جک مالت شکن دیجیتال

 Digital Cement Compression Machine 
 فنی :مشخصات 

 دیجیتال نمایشگر •

 سرعت یکنواخت بارگذاری •

 600barپرشر ترانسمیتر  •

 دارای درجه مقدار روغن باک •

 قابلیت ثبت ابعاد نمونه و محاسبه مقاومت فشاری •

 ی جهت قطع سیستمافزارنرم overloadبرنامه  •

 برق دستگاه  •

 rs232داری پورت سریال  •

 exel هایآزمایشامکان گزارش گیری از نتایج  •

 و مقاوم بدنه ایکورهرنگ  •

 قابلیت انتخاب واحد های مختلف  نیرو •

 قطعات آب بندی از نوع برنز چند الیه •

 40mmمیکرو سوئیچ قطع کن کورس جک تا  •

 60HRCصفحات فشار فوالدی و سنگ خورده تا  •

 یافزارنرمکالیبراسیون  •

 XLSو  PDFثبت نتایج آزمون با فرمت  •

نام
اتاق عمل اوری نمونه های سیمان و 

بتن

1400mm*700*1000ابعاد خارجی

1170mm*590*900ابعاد داخلی

% 95-50درجه رطوبت

1200wمنبع تغذیه ,220v ,50hz

cͦ 50-10ظرفیت دمایی

210kgوزن

مشخصات فنی
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 جک مالت شکن نیمه اتوماتیک 

Semi Automatic Cement Compression Machine 
 استاندارد:

ASTM C109, C348, C349 

EN 196-1 

EN ISO679 

ISIRI 393, 8193 

 را انجام داد. کنترل سرعت بار گذاری به صورت کامال واقعیبا این دستگاه می توان 

 مشخصات فنی :

 دیجیتال نمایشگر •

 600barپرشر ترانسمیتر  •

 روغن باکدارای درجه مقدار  •

 قابلیت ثبت ابعاد نمونه و محاسبه مقاومت فشاری •

 ی جهت قطع سیستم برق دستگاهافزارنرم overloadبرنامه  •

 rs232داری پورت سریال  •
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 exelامکان گزارش گیری از نتایج ازمایش ها  •

 و مقاوم بدنه ایکورهرنگ  •

 قابلیت انتخاب واحد های مختلف نیرو •

 د الیهقطعات اب بندی از نوع برنز چن •

 40mmمیکرو سوئیچ قطع کن کورس جک تا  •

 60HRCصفحات فشار فوالدی و سنگ خورده تا  •

 یافزارنرمکالیبراسیون  •

 XLSو  PDFثبت نتایج آزمون با فرمت  •

 
 

 فشاری و خمشی مالت سیمان  هایمحفظه
Cement Compression & Flexural Testing Frames 

 .شودمیاز این محفظه برای تعیین مقاومت فشاری و خمشی مالت سیمان استفاده 

 مشخصات:

 125x 100x 270 mmابعاد  •

 50x 50x 50ابعاد  •

 Kg 60وزن  •
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 Cement Molds       سیمان هایقالب

 استاندارد:
ASTM C109, C141, C348 
EN 12390-1, EN 196-1 
ISO EN 679 
ISIRI 393 

 .باال ساخته و ماشین کاری و مونتاژ شده اند از مواد اولیه مرغوب و با دقت و کیفیت هاقالباین 

 
 

 تعیین مقاومت خمشی و کششی مالت سیمان دیجیتال

 Digital Flexural & tension Cement Mortar Machine 

 استاندارد:
ASTM C348, C307 
EN 196-1 
ISO EN 679 
ISIRI 393 

 مشخصات:

 موتور گیربکس و خروجی یکنواخت بارگذاریعملکرد با  •

 سرعت ثابت و یکنواخت •
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 و آزمون کششی بریکت سیمان 40x 40x 16 همراه با فک استاندارد آزمون خمشی مالت سیمان در ابعاد  •

 10Nبا دقت  KN 30مجهز به لود سل نیرو  •

 کلیه قطعات ساخت تایوان •

 قابلیت پبت نتایج آزمون ، نیروی شکست •

 یافزارنرمکالیبراسیون  •

 قطع اتوماتیک آزمایش و برگشت صفحه بارگذاری به حالت اولیه •

 رنگ الکترواستاتیک بدنه •
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 SIEVES      الک های آزمایشگاهی

 

 

 Sieves  الک

 ASTM E11  استانداردها:

   ISIRI 5002-1  

  

بهراد  باال به دست مجموعه باکیفیتآزمایشگاهی با فریم های پالستیکی و استیل و با توری های استینلس استیل،  هایالک

 .شودمیتولید 

  این الک ها در ابعاد استاندارد، کلیه ابعاد دانه بندی را بر اساس استانداردها پوشش می دهد.

 ابعاد و انواع فریم ها:

 اینچ 8آزمایشگاهی با بدنه استیل با فریم  هایالکسری ا •

 اینچ 12آزمایشگاهی با بدنه استیل با فریم  هایالکسری  •

 اینچ 18آزمایشگاهی با بدنه استیل با فریم  هایالکسری  •

 اینچ 8آزمایشگاهی با بدنه پالستیکی با فریم  هایالکسری  •
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  Electrical Sieve shaker     الک  شیکر
اینچ توسط گیره نگه دارنده محکم نمودن الک ها را دارد با حرکت  08الک به قطر  01اینچ و  8الک به قطر  08نصب قابلیت 

 – قهدقی –غربالی متناوب دو طرفه سرعت الک کردن را افزایش می دهد، شیکر الک دارای تایمر قابل تنظیم بر اساس ثانیه 

 .باشدمی ساعت

 مشخصات:

 500x 300x 1200 mmابعاد  •

 Kg 40وزن  •

 KW , 220 V , 50 hz 250منبع تغذیه  •
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 SOIL          خاک

 

 

 Soil Hand Augers    اوگرهای دستی خاک 
 

 استاندارد:
ASTM D1452, D420 
BS 5930 

 .شودمیخاک از اوگر دستی استفاده  گیرینمونهبرای سهولت در 

 مشخصات:

 کیفیت باالی تیغه های نمونه گیر •

 وزن سبک •

 شکل  Tدسته های کوتاه و بلند و  •

 کیف قابل حمل •

 

 

 دستگاه کاساگراند

 Casagrande Method for Liquid Limit Apparatus 
 استاندارد:

ASTM D4318 
BS 1377-2 
AASHTO T89 
ISIRI 10731 

خمیری به حالت مایع مخلوط آب و خاک از حالت . باشدمیحد روانی، درصد رطوبت قراردادی بین رفتار خمیری و نیمه مایع 

 در می آید.

 مشخصات:

 AASHTOدارای شیارکش استاندارد  •

 ASTMدارای شیار کش استاندارد  •

 دارای قطعه کالیبره •

 جنس جام از برنج صلب •

 جنس بدنه از باکالیت با ضریب انگشت استاندارد •

 دارای شمارنده ضربات •

 گواهی کالیبره هنگام ساخت •
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 پیچ تنظیم فاصله جام تا دنده •

 

 

 

 Shrinkage Limit Set     تعیین حد انقباض 
 استاندارد:

ASTM D427 
AASHTO T-92 

بنا به تعریف حد انقباض درصد رطوبتی است که به ازای کمتر از آن خاک تغییر حجم ندهد. به وسیله این آزمایش اطالعاتی 

جهتی را بدست آورد . هنگامی که یک بدست می آید که می توان حد انقباض، نسبت انقباض، انقباض حجمی وانقباض یک 

خاک رس اشباع به تدریج خشک می شود و رطوبت خود را ازدست می دهد حجم توده خاک کاهش می یابد در حین عمل 

خشک شدن شرایطی فراهم می شود که با خشک شدن بیشتر خاک، رطوبت نیز کم می شود ولی حجم خاک تغییر نخواهد 

ن درصد رطوبت، کاهش حجم متوقف می شود به عنوان حد انقباض تعریف می شود. نسبت کرد. درصد رطوبت خاک که در آ

 .خاک اطالعات خوبی در مورد خاصیت انقباض آن خاک بدست می دهد ( یک  LL/SLحد روانی به حد انقباض )

 
 

 Soil Mechanical Stirrer  میکسر هیدرومتری خاک
 استاندارد:

ASTM D422 
AASHTO T88 
ISIRI 7518 

 .باشدمیمیکسر هیدرومتری یکی از متعلقات آزمایش هیدرومتری خاک 
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 مشخصات:

 .باشدمیبدنه و لیوان دستگاه از جنس استیل  •

 150x 190x 510 mmابعاد  •

 Kg 4وزن  •

 
 

 

 Sand Equivalent Test Set  ایماسهوسایل تعیین ارزش 
 

 استاندارد:

ASTM D2419 

AASHTO T176 

ISIRI 1685 

 تعیین نسبت ماسه به ریز دانه خاک می رود. جهت

 مزور شفاف چهار عدد •

 درپوش چهار عدد •

 گرمی یک عدد 0111وزنه  •

 میله شستشو یک عدد •

 ظرف چهار لیتری یک عدد •

 شیلنگ سیلیکون دو متر •

 پیمانه استیل یک عدد •

 قیف پالستیکی یک عدد  •

 کورنومتر دیجیتالی یک عدد •
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 Motorized Sand Equivalent Shakerایماسهشیکر برقی ارزش 

 استاندارد:

 
ASTM D2419 
AASHTO T176 
ISIRI 1685 

 استفاده می شود. به منظور ایجاد جنبش هایی یکنواختاین دستگاه 
 بار در دقیقه را تامین می کند. 51حرکت تناوبی دستگاه رفت وبرگشت  •

 رنگ الکترو استاتیک •

 
 

 

 Automatic Soil Compactor  چکش تراکم برقی اتوماتیک 
 استاندارد:

AASHTO D558, D559, D560, D698, D1557, D1883 
AASHTO T99, T180, T193 
EN 13286-47 
BS 131377-4 
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ISIRI 1158, 668 
 

.گیردمیقرار  مورداستفادهاین دستگاه جهت متراکم کردن خاک   

 مشخصات:

 ضربات منظم •

 ها قابلیت تنظیم ارتفاع و جابه جایی وزنه •

 حرکت خودکار صفحه  قرارگیری قالب •

 260x 430x 1500 mm ابعاد  •

 Kg 190وزن  •

 
 

 Soil Proctor Mold Extruder    نمونه درآور خاک

 استاندارد:

ASTM D698, D1587, D1883 

ISIRI 1158, 668 

 .باشدمیKN  50 جک آن به ظرفیت  .شودمیاستفاده  CBRاینچ و قالب  8و  4برای خارج نمودن نمونه خاک از قالب تراکم 

 
 

 Soil Proctor Mold & Hammer    قالب و چکش تراکم

 استاندارد:

ASTM D558, D559, D560, D698, D1557 

BS 1377-4, 1924-2 

ISIRI 1158, 668 
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 با پوشش گالوانیزه تعیین حد اکثر دانسیته خشک خاک و رطوبت بهینه

 انجام می شود.به دو روش استاندارد و اصالح شده 

 

 
 

 دستی با رینگ نیرو CBRدستگاه 

 Hand Operated CBR Test Machine 
 استاندارد:

ASTM D1883, D4429 
BS 1377-4 
AASHTO T193 
ISIRI 1159 

 .شودمیاز این وسیله  برای  تعیین ظرفیت  باربری خاک در آزمایشگاه استفاده 

 دارای  رینگ  نیرو

  

 

دستگاه cbr دستی با رینگ نام

45knظرفیت

20nدقت

0.37kwمنبع تغذیه ,220v ,50hz

رینگ نیرونمایشگر

70kgوزن

1300mm*400*520ابعاد

50mmمیکروسوئیچ

مشخصات فنی
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 برقی با رینگ نیرو CBRدستگاه 

Motorized CBR Test Machine with Proving Ring 
 ASTM D1883   استاندارد:

 . شودمیاز این وسیله برای تعیین ظرفیت باربری خاک در آزمایشگاه استفاده 

 دارای رینگ نیرو

  
 

 برقی با نمایشگر دیجیتال  CBRدستگاه 

Digital CBR Test Machine 
 استاندارد:

ASTM D 1883 

 . شودمیاز این وسیله برای تعیین ظرفیت باربری خاک درآزمایشگاه استفاده 

 مشخصات:

 دارای رینگ نیرو •

  0.01mmدقت  30mmدارای لودسل و روانی سنج با کورس  •

 1.2mm/minبارگذاری توسط یک جک برقی با سرعت استاندارد  •

  
 

 Automatic CBR Test Machine  تمام اتوماتیک CBRدستگاه 

دستگاه cbr برقی با رینگ نام

45knظرفیت

20nدقت

0.37kwمنبع تغذیه ,220v ,50hz

رینگ نیرونمایشگر

90kgوزن

1300mm*360*530ابعاد

50mmمیکروسوئیچ

مشخصات فنی

دستگاه cbr برقی با نام

45knظرفیت

20nدقت

0.37kwمنبع تغذیه ,220v ,50hz

lcdنمایشگر  1*6inch

90kgوزن

1300mm*360*530ابعاد

50mmمیکروسوئیچ

مشخصات فنی
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 استاندارد:

ASTM D1883 

 .شودمیاز این وسیله برای تعیین ظرفیت باربری خاک در آزمایشگاه استفاده 

 مشخصات: 

 دارای رینگ نیرو •

  0.01mmدقت  30mmدارای لودسل و روانی سنج با کورس  •

 .گیردمیبعداز گذاشتن نمونه داخل قالب و زدن کلید استارت به طور خودکارآزمایش  انجام  •

 
 

 Marshal  CBR     مارشال با رینگ نیرو CBRدستگاه 
 استاندارد:

ASTM D1883, D1559, D6927 
BS 1377-4 

 20Nبا دقت  •

  0.01mmدقت  30mmمجهز به لودسل و روانی سنج با کورس  •

 .شودمیبارگذاری توسط یک جک برقی انجام  •

 عملکرد با موتور گیربکس با سرعت یکنواخت بارگذاری  •

 استفاده و نگهداریسهولت در  •

 مجهز به میکرو سوئیچ •

 رنگ الکترواستاتیک بدنه •

 
 

 مارشال اتوماتیک  CBRدستگاه 

Automatic CBR/Marshall Test Machine 
 استاندارد:

ASTM D1883,D1559 
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خاک و آزمایش مارشال آسفالت  را دارد. با طراحی و تولید این دستگاه در فضا و  CBRاین دستگاه توانایی انجام آزمایش 

و تنها با تعویض فک دستگاه می توان آزمایش ظرفیت باربری  شودمیهزینه های آزمایش و هم چنین زمان صرفه جویی 

 خاک یا مقاومت فشاری آسفالت را اندازه گیری کرد.

 مشخصات:

 سرعت یکنواخت بارگذاری •

 ایکورهگ بدنه رن •

 0.01MMدقت   30MMروانی سنج با کورس  •

 دارای میکروسویچ قطع کننده جریان برق •

 

 
 

 خاک با بار متغیر نفوذپذیریتجهیزات 

Falling Head Soil Permeability Apparatus 
 استاندارد:

BS 1377-5 
ISIRI 14420 

 .شودمیخاک های ریز دانه از این دستگاه استفاده  نفوذپذیریبرای اندازه گیری ضریب 

 مشخصات:

 ایکورهبدنه فلزی با رنگ  •

جک مارشال اتوماتیکنام

50knظرفیت

50nدقت

1000mm*550*350ابعاد

100kgوزن

750wمنبع تغذیه ,220v ,50hz

lcdشاخص  4*6 inch

مشخصات فنی
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 اینچ از جنس فوالد گالوانیزه 4 نفوذپذیریقالب  •

 لوله های شیشه ای •

 

  
 

 خاک با بار ثابت نفوذپذیریتجهیزات 

 Constant Head Soil Permeability Apparatus 
 خاکهای درشت دانه استفاده میشود. نفوذپذیریاز این وسیله برای اندازه گیری  

 است. مترمیلی 50x 100ابعاد این وسیله 
 

  
 

 Consolidometer      دستگاه تحکیم

 استاندارد:
ASTM D2435, D4546, D4186, D3877 
BS 1377-5 

نام
تجهیزات نفوذ پذیری خاک با بار 

متغیر

1650cm*220*60ابعاد

6.3kgوزن

مشخصات فنی
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AASHTO T216 
ISIRI 6932 

بدنه دستگاه تحکیم ازآلومینیم  صلب و یکپارچه ریخته گری شده با  آزمایشگاه برای تعیین مشخصات تحکیمی خاک در

ماشینکاری دقیق  قابلیت بارگذاری طوالنی مدت را امکان پذیرمی کند در کلیه یاتاقان های متحرک برای حذف اصطحکاک از 

 بلبرینگ استفاده شده است.

 متعلقات :

 50mmسل  •

 سه عدد  8kgوزنه  •

 دو عدد 4kgوزنه  •

 یک عدد 2kgوزنه  •

 یک عدد 1kgوزنه  •

 یک عدد 0.01mmدقت  3mmساعت اندیکاتور با دکورس  •

 
 

 برقی آنالوگ محوریتکدستگاه 
Motorized Unconfined Compressive Strength Machine 

 استاندارد:
ASTM D2166 
AASHTO T208 
BS 1377-7 

   N 802 با دقت kN 2ارای لودسل نیرو به ظرفیت د

 (. باشدمی mm 21و کورس mm 1010لومتر)با دقت ف با روانی سنجهمراه 

رابه نمونه وارد میکند mm/min 1012 -  00 بدون لرزش مابین بارگذاری یکنواخت  موتور گیربکس دستگاه ژاپنی بوده و

 را دارد.  mm 21,52,28 هاینمونهوامکان آزمایش 
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 دانسیته خاک( سند باتل)تعیین
Sand Density Cone Apparatus 

 استاندارد:
ASTM D1556 
BS 1377-9, 1924-2 
AASHTO T191 
ISIRI 13549 

 خاک های فشرده ریز دانه است. این مجموعه تجهیزات، جهت تعیین چگالی می باشد. تعیین دانسیته به روش مخروط ماسه

 
 

 Standard Sand for Density Test   ماسه استاندارد
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 استاندارد:
ASTM D1556 
BS 1377-9, 1924-2 
AASHTO T191 
ISIRI 13549 

 کیلویی 2در بسته بندی های 

 کامال خشک، تمیز و خالص، بدون ذرات سیمانی، کامال همگن، با خاصیت شناوری مناسب

 
 

 دستگاه برش مستقیم خاک تمام اتوماتیک 

Automatic Direct Shear Test Machine 
 

 استاندارد:
ASTM D3080 
BS 1377-7 
ISIRI 18652 

 الترجهت بارگذاری با دقت با  Stepper Motorموتور گیربکسی 

 برای اندازه گیری نیروی بارگذاری N8با دقت  KN2لودسل به ظرفیت 

 

 متعلقات:

 نمایشگر •

• mm/min 1012 - 01 اتصال به کامپیوتر قابلیت 01تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه

 توسط 

 نمایش نیروی ماکزیمم و نیروی واقعی  •

 کنترل تمامی مراحل بارگذاری توسط نمایشگر  •

 کورس حرکت  محدودکنندهمیکروسوئیچ  •

 ی افزارنرمقابلیت کالیبراسیون  •

 جهت نمایش و ثبت تغییر شکل برشی  mm 1010و دقت mm 21با کورس  LVDTسنسور جابه جایی  •
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 جهت نمایش و ثبت تغییر شکل عمودی mm 1010و دقت mm 21با کورس  LVDTسنسور جابه جایی  •

 
 

 

 Digital Triaxial Testing System  دستگاه سه محوری دیجیتال
 

 استاندارد:
ASTM D2850, D4767, D7181 
AASHTO T234-90 
BS 1377:8 
ISIRI 8448, 18650 

تحکیم یافته  ،(( UUهزهکشی نشداین دستگاه جهت انجام آزمایش فشار سه محوری به سه روش تحکیم نیافته 

و با قابلیت اعمال پس فشار و فشارمحصور کننده و اندازه گیری ( (CDهو تحکیم یافته زهکشی شد( (CUهزهکشی نشد

فشار آب منفذی و تغییرات حجم طراحی شده است. با انجام این آزمایش بر روی سه نمونه خاک چسبنده همسان 

دست نخورده یا بازسازی شده و ترسیم دوایر موهر پارامترهای مقاومت برشی نظیر زاویه اصطکاک داخلی و  ایاستوانه

 یم. ترسیم نمودارهای تنش و کرنش نیز به شناخت رفتارهای مکانیکی خاک کمک شایانی آید چسبندگی به دست می

 . نماید

  میلیمتر 75و  50،  83مناسب برای نمونه های 

 کامال دیجیتال سرعت بارگذاری 

  میلیمتر بر دقیقه 3تا  0005قابلیت تنظیم سرعت بین 

 گیج فشارجانبی 

 دارای کالیبراسیون نرم افزاری 

 دارای کمپرسور باد 

 داری سنسور جابه جایی سنج برای ایمنی در کار 

 دارای میکروسویئچ قطع کننده برق 

 دارای سیستم کنترل PLC  میزان تنشبرای تنظیم سرعت بارگذاری و محاسبه 
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 نمایش نیرو در لحظه و نیرو ماکسیمم در لحظه شکست 

 دارای رینگ نیرو سنج با گواهی کالیبراسون از اداره استاندارد 

 

 
 

 دستگاه سه محوری کامل دیجیتال

 Digital Triaxial Testing System 

  میلیمتر 75و  53،  38مناسب برای نمونه های 

 سرعت بارگذاری کامال دیجیتال 

  میلیمتر بر دقیقه 8تا  3.35قابلیت تنظیم سرعت بین 

 گیج فشارجانبی و منفذی 

 دارای کالیبراسیون نرم افزاری 

 دارای کمپرسور باد 

 داری سنسور جابه جایی سنج برای ایمنی در کار 

 دارای میکروسویئچ قطع کننده برق 

 دارای سیستم کنترل PLC شبرای تنظیم سرعت بارگذاری و محاسبه میزان تن 

 نمایش نیرو در لحظه و نیرو ماکسیمم در لحظه شکست 

 دارای لودسل نیرو سنج با گواهی کالیبراسون از اداره استاندارد 

 قابلیت انجام هر سه ازمایش UU – CU – UU 

  میلی لیتر 3.31اندازه گیری تعیین تغییرات حجمی با دقت 

 نرم افزار قطع کننده برق در صورت بار بیش از حد 
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 مشخصات فنی

 دستگاه سه محوری دیجیتال خاک نام

 400w منبع تغذیه

 میلیمتر بر دقیقه8-0.005 سرعت

 53مبدل جابجایی دیجیتال  مبدل جابجایی

 kpa بازخوانی فشار

 دیجیتال نمایشگر

 20kN ظرفیت

 10N دقت

 شامل پردازش و تولید گزارش نرم افزار گزارش نرم افزار

 میلیمتر120 سایز نمونه

 میلیمتر50 کورس

 
 

 دستگاه سه محوری تمام اتوماتیک خاک 

Fully Automatic Triaxial Test System 
 استاندارد:

ASTM D2850, D4767, D7181 
AASHTO T234-90 
BS 1377:8 
ISIRI 8448, 18650 

  میلیمتر 75و  53،  38مناسب برای نمونه های 

http://behradcompany.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%DA%A9.jpg
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 سرعت بارگذاری کامال دیجیتال 

  میلیمتر بر دقیقه 8تا  3.35تنظیم سرعت بین قابلیت 

 سنسور میزان فشار منفذی و میزان فشار جانبی 

 دارای کالیبراسیون نرم افزاری 

 دارای کمپرسور باد 

 داری سنسور جابه جایی سنج برای ایمنی در کار 

 دارای میکروسویئچ قطع کننده برق 

 دارای سیستم کنترل PLC اسبه میزان تنشبرای تنظیم سرعت بارگذاری و مح 

 نمایش نیرو در لحظه و نیرو ماکسیمم در لحظه شکست 

 دارای لودسل نیرو سنج با گواهی کالیبراسون از اداره استاندارد 

 انجام تمامی مراحل به صورت اتوماتیک 

 قابلیت انجام هر سه ازمایش UU – CU – UU 

  میلی لیتر 3.31اندازه گیری تعیین تغییرات حجمی با دقت 

 ار قطع کننده برق در صورت بار بیش از حدنرم افز 

  میزان سرعت ، میزان فشار منفذی ، میزان جابه جایی ، حداکثر نیرو به صورت دیجیتال اندازه گیری شده و بر روی

 نمایشگر قابل رویت است

 

 

 
 

  Plate Bearing Test خاک ایصفحهوسایل کامل بار گذاری 
 استاندارد:

ASTM D1195-D1196 
BS 1377:9 

ظرفیت باربری نهایی خاک و مقدار  انجام می شود. 100KN ,300 ,500 ,1000این مجموعه وسایل در ظزفیت های 

 در راه سازی و پی سازی به کار می رود.. است سنجش میزان بار پذیری خاکجهت  تعیین می کند.نشست انی 
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    SPTچکش استاندارد 

Standard Penetration Test Apparatus 
 استاندارد:

DIN 4094 
ISIRI 8446 

 .باشدمی kg01آن و وزنه پرتاب  mm0181میله اصلی دستگاه به طول   استفاده می شود.  جهت سنجش نفوذ خاک
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 ASPHALT      آسفالت
 

 

 استراکشن برقی آسفالت

  Motorized Asphalt Centrifuge Extractor 
 استاندارد:

ASTM D2172 
ISIRI 1689 

 استفاده می شود. تعیین درصد واقعی قیربرای 

شود، سپس با دوران ظرف توسط موتور  کشن ریخته میال درون ظرف استرالو ح تنمونه آسفالg 0211حداکثر تا 

 ماند. شود و مصالح بدون قیر درون ظرف باقی می الکتریکی،محلول قیر از نمونه جدا می

 . شود انجام می rpm  2111دوران کاسه بدون ارتعاش و با سرعت 

 .سرعت دوران در نمایشگر قابل مشاهده و تنظیم است

 
 

 

 Asphalt Centrifuge Extractor استراکشن دستی آسفالت 

 

 استاندارد:
ASTM D2172 
ISIRI 1689 

نمونه g 0211طوریکه حداکثر تا  کشن برقی جهت تجزیه آسفالت برای تعیین درصد واقعی قیر به کار می رود. بهااستر

محلول قیر از نمونه جدا  شود، سپس با دوران ظرف توسط موتور الکتریکی، کشن ریخته میال درون ظرف استرالآسفالت و ح

 ماند. شود و مصالح بدون قیر درون ظرف باقی می می

 .شود انجام می rpm 2111دوران کاسه بدون ارتعاش و با سرعت 

  تنظیم است. سرعت دوران در نمایشگر قابل مشاهده و 
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 Asphalt Flask  دو جداره حمل آسفالت  فالسک

 از این فالسک  برای حمل آسفالت گرم و حفظ و نگهداری آن بدون کاهش دما تا محل آزمایشگاه استفاده می گردد.   

 
 

 

 

 Compacting Mold for Marshall   قالب مارشال 

 استاندارد:
ASTM D1559, D5581, D6927 
AASHTO T245 
EN 12697-10 
ISIRI 12381 

 اینچ می باشد. 8و اینچ  4این قالب با قطر داخلی 

 به کار می رود. آسفالت و تست آن در دستگاه چکش مارشال گیرینمونهجهت 

 

 

 چکش تراکم مارشال دستی

Hand Operated Marshall Compactor 
 استاندارد:

ASTM D1559, D5581, D6927 
AASHTO T245 
EN 12697-10 
ISIRI 12381 

 تراکم نمونه آسفالت توسط این دستگاه با رها شدن وزنه از ارتفاع

 چکش استاندارد کمپکشن آسفالت دارای:
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 چکش تراکم •

 پایه چوبی •

 صفحه فوالدی مقاوم  •

 میله راهنمای وزنه  •

 نگه دارنده قالب •

 
 

 Automatic Marshall Compactorچکش تراکم مارشال اتوماتیک 

 استاندارد:

ASTM D1559, D5581, D6927 

AASHTO T245 

EN 12697-10 

ISIRIU 12381 

 مشابه چکش تراکم مارشال دستی  بصورت اتوماتیک با برنامه ریزی  تعداد ضربات 

 گیره قابل اطمینان باعث متمرکز کردن ضربات وزنه در مرکز قالب

 

 

 جک مارشال با نمایشگر دیجیتال نیرو
Digital Marshall Compression Machine 

 استاندارد:
ASTM D1559, D5581, D6927 
AASHTO T245 
EN 12697-10 
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ISIRIU 12381,21075 

 .شودمیتعیین مقاومت فشاری نمونه اسفالت استفاده جهت 

 مشخصات فنی:

 عملکرد با موتور گیربکس •

 mm/min 2108  بارگذاریبا سرعت یکنواخت   •

 با قالب استابیلتی کامل صلب از جنس چدن  •

 mm1010 قتدmm 01ساعت اندیکاتوربه کورس ا بمجهز به فلومتر  •

 محدودکنندهدارای میکروسوئیچ  •

 یافزارنرمقابلیت کالیبراسیون  •

 رنگ الکترو استاتیک بدنه •

 
 

 Marshall Mold Extruder    نمونه درآور آسفالت

 KN21 اینچ توسط یک جک دستی به ظرفیت  4متراکم شده آسفالت از قالب به ابعاد  هاینمونهجهت خارج نمودن 
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 Water Bath     ری( حمام آسفالت ) بن ما
 استاندارد:

ASTM D55314 

AASHTO T245-97 

ISIRI 12831 

 .باشدمیدیجیتال  ستاتیک، ترمومتر و ترموستاتاکه شامل وان آب جوش از جنس استنلس استیل، رنگ بدنه الکترو
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 BITUMEN         قیر

 

 

 Thin Film Oven        آون تین فیلم

 استاندارد:
ASTM D6, D1754 
AASHTO T197 
BS 2000 

 جهت اندازه گیر افت وزنی مواد نیمه جامد آسفالتی بر اثر هوا و حرارت 

 مشخصات:

 rpm8-2مجهز به صفحه چرخان با سرعت  •

 آزمایشقابلیت تعیین دمای  •

 بدنه داخلی از جنس استینلس استیل  •

 همراه با درب شیشه ای دو جداره •

 

 

 

 

 دستگاه کششی انگمی قیر ) داکتیلیتی ( 

Bitumen Ductility Testing Machine 
 استاندارد:

ASTM D113 

. شودیمگیری  اندازههایی از چسبندگی قیرها، مقدار قابلیت شکل پذیری آن توسط دستگاه انگمی قیر  برای تعیین نشان

و میزان افزایش طول نمونه قبل از پارگی  شودمیبدین صورت که دو انتهای نمونه قیر تحت سرعت و دمای معین کشیده 

صورت  سیونالکننده، کنترل دمای دیجیتال و پمپ سیرکو گرم. کنترل شرایط آزمایش به وسیله سیستم شودمیمحاسبه 

 شدهاختهساستینلس استیل و پوشش بیرونی از جنس ورق با رنگ مقاوم الکترواستاتیک . محفظه دستگاه از جنس گیردمی

 .دهد میاست و سه نمونه را به صورت همزمان مورد آزمایش قرار 

 

 

 Saybolt Viscometer   به روش سیبولت  ویسکوزیته

 استاندارد:
ASTM D88 
BS 434:1 
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AASHTO T72 

 می باشد. نفتی در دمای تعیین شده ویسکوزیته محصوالتجهت به دست آوردن 

 مشخصات:

 بدنه از جنس استینلس •

 دارای دو روزنه فیرول •

 دارای دو عدد بالن ویسکوزیته •

 

 

 Bitumen Dial Penetrometer  دستگاه درجه  نفوذ قیر 

 استاندارد:
ASTM D5 
EN 1426 

به وسیله این دستگاه سنجیده شده و توسط به  داخل  قیر  میزان نفوذ سوزن استاندارد با بار مشخص  و دما و زمان معین 

 .شودمیداده نشان mm  1010دقت با mm 21ساعت اندیکاتور

 . باشدمیقابل تنظیم  توسط پیچ هایی  سبک و ستون از فوالد بوده که بدنه از آلومینیوم   •

 . عرضه می گردد  دستگاهگرمی و دو عدد ظرف استیل نمونه قیر به همراه این  011و  21 وزنه های •

 

 

 

 اه نقطه اشتعال قیر با ظرف روبازدستگ

Cleveland Flash & Fire Point Tester 
 استاندارد:

ASTM D92 
AASHTO T48 
EN 22592 
ISIRI 12680 

 . شودمینقطه اشتعال محصوالت نفتی و روغنی توسط این وسیله سنجیده 

  .صورت اتوماتیک از روی کاسه برنجی حرکت کرده سپس به نقطه اول برمی گرددشعله به صورت افقی و با فشار یک دکمه به 

 .باشدمیاین دستگاه مجهز به ظرف برنجی استاندارد، هیتر و ترمومتر شیشه ای 

 

 

 

 وسایل نرمی قیر 

Ring & Ball Apparatus for Softening Point of Bitumen 
 استاندارد:

ASTM D36 
AASHTO T53 
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EN 1427 
ISIRI 3868 

نقطه نرمی قیر توسط آزمایش حلقه و گلوله  درجه حرارتی که در آن قیر حالت  نرمی  را پیدا می کند، نقطه نرمی می گویند.

 .شودمیسنجیده 
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 ROCK         سنگ

 

 

 Uniaxial Compression Test   سنگ محوریتکدستگاه 

 استاندارد:
ASTM D2938, D4555, ISRM 
ISIRI 17194 

جهت اندازه گیری مقاومت فشاری محصور نشده نمونه سنگ استفاده می شود. در این آزمایش بار محوری، توسط جک 

در آزمایش تک محوری سنگ در دو نوع نیمه  مورداستفادههای هیدرولیکی به طور مداوم و یکنواخت اعمال می شود. جک

. در هر دو نوع جک سرعت بارگذاری توسط کاربر گردد ارائه می KN 4111-0111اتوماتیک و تمام اتوماتیک با ظرفیت های 

نشان داده می شود و با کم یا زیاد ی افزارنرم. انحراف سرعت بارگذاری در جک نیمه اتوماتیک توسط شاخص شود میانتخاب 

های تمام اتوماتیک جککردن جریان روغن ورودی توسط کاربر، سرعت بارگذاری به حالت پیش تنظیم بر می گردد. در 

 . شود انجام میر کنترل سرعت بارگذاری به صورت خودکا

 
 

 Rock Triaxial Apparatus   دستگاه سه محوری سنگ

 دستگاه:
ASTM D2664, ISRM 
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 با نمایشگر دیجیتالی اینقطهدستگاه بار 

Point Load Test Apparatus 
 استاندارد:

ASTM D5731, ISRM 

، سیستم بارگذاری این دستگاه به وسیله جک شودمیسنگ انجام  اینقطهمقاومت سنگ توسط دستگاه بارتعیین شاخص 

. فک های باشدمیکوچک و بزرگ  هاینمونهمیلی متر برای شکستن  82تا  21های قابل تنظیم از  بارگذاری به همراه فک

 .میلی متر می باشند 2انحنا درجه و شعاع  81و دارای زاویه مخروطی  این دستگاه فلزی با سختی

 ی افزارنرمدارای کالیبراسیون 
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 Construction Materials   مصالح ساختمانی
 

 

 Gypsum Vicat Apparatus(Modified Type)  ویکات گچ
 استاندارد:

ASTM C472 
ISIRI 5482 

 .گیردمیقرار  مورداستفادهاین دستگاه جهت تعیین غلظت نرمال گچ 
اصالح شده شامل یک میله فلزی متحرک می باشد که در قسمت پایینی به یک مخروط از جنس آلومینیوم ویکات 

 متصل می شود.
 متعلقات:

 گرم 21گرم به منظور افزایش وزن میله و مخروط تا  02یک وزنه  •

 میلیمتر41تفاع میلیمتر در قسمت باالیی با ار51میلیمتر در قسمت پایین و قطر 81قالب مخروطی باکلیتی با قطر  •

 میلیمتر 100x100صفحه مبنا از جنس شیشه به ابعاد  •

 
 

 سیمانی  اجر ، موزاییک ، بلوک –دستگاه مقاومت خمشی 

Digital Flexural Machine 
 استاندارد:

ISIRI 755-1, 755-2 

 . شود و نیروی واقعی در هر لحظه توسط نمایشگر نشان داده میحداکثری سرعت بارگذاری، نیروی 
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 ه کشش یونیورسال میلگرد دستگا

Universal Tensile,Compression,Bending Machine 
 استاندارد:

ASTM A370, E4 

EN 10002 8 

و با افزودن  این دستگاه برای آزمایش مواد فلزی و غیر فلزی در برابر نیروی کششی، فشار و خمشی طراحی شده است

 فوالدی، تسمه های الستیکی و زنجیر استفاده کرد ملحقاتی می توان آن را برای تست کابل های

و از باال تجهیزات مقاومت کششی  شودمیاز قسمت پایین دو فک برای آزمایش تجهیزات مقاومت فشاری و خمشی استفاده 

 .شودمیتوسط فک ها با سایز استاندارد برای مقاطع گرد و تخت ارائه 

 و جهت ثبت نیرو از لودسل دیسکی استفاده شده است. باشدمین دیجیتال فک گیرش دستگاه از نوع هیدرولیک و نمایشگرا

 بدنه دارای چهار ستون بوده واز استحکام باالیی برخوردار است.

 مشخصات فنی :

 سیستم هیدرولیک بی صدا 

 اندازه فک های باال و پایین برای گرفتن آرماتور 

8-42mm     1000kn 

8-32mm     600kn 

8-24mm    300kn 

  قابلیت انجام سه آزمایشtensile, bending, compression 

  تن با فک های فشاری و خمشی 133انجام آزمایشات فوق تا ظرفیت 

  50-5تعیین  سرعت بارگذاری ازmm/min 

 کنترل سرعت بارگذاری به صورت اتوماتیک 

  500-30انجام کلیه عملیات آزمایش توسط کنترل از طریق نمایشگرطول اولیه نمونه ازmm 

 ثبت مقدار نیروی ماکزیمم و تغییر شکل 

  45کورس جابه جایی فک ها جهت تنظیم نمونهcm  16و کورسcm 

 قابل اتصال به کامپیوتر جهت رسم نمودار و بانک اصالعاتی و گزارش از آزمایشات قبلی 

 محاسبه تنش تسلیم ، تنش ماکزیمم، تنش شکست، نصب و راه اندازی رایگان 

 :ی دستگاه کشش آرماتورزارافنرمویژگی 

  جانبی افزارنرمرسم گراف نیرو برحسب جابه جایی در 

 بزرگ نمایی گراف برای دیدن بهتر نقلط رسم شده 
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 جوش
 

 

 

 عیب یاب التراسونیک

 ق، طول، فاصله، آمپدانس، دسیبل(نمایش اتوماتیک مکان عیب ) عم 

 فر، زاویه، لبه پیک و سرعت صوت.کالیبره آسان نقطه ص 

  ایجاد نمودار هایDAC  وAVG شتی با امکان ویرایش نمودار ها.به منظور تحلیل امواج برگ 

  نمودار کاربردیDAC 6dB. 

  نیاز به کالیبراسیون در هر بار.پروفایل، با معیارهای منحصر به فرد و عدم 133امکان ایجاد 

  نمودار  333حافظه برایA Scan  مقادیر ضخامت سنجی. 33333و 

 یک و ثبت آن در حافظه دستگاه.یز کردن پامکان فر 

  دارای قابلیتB Scan  استانداردAWS D1.1 

  به رایانه و نرم افزار اختصاصی.قابل اتصال 

 .دارای باتری یون لیتیوم با زمان کارکرد مناسب 

   توابع کمکی در حین عیب یابی فریز کردن صفحه،زاویه و مقادیرK 

 ستکاری.دم دقفل کردن پارامتر های سیستم جهت ع 

 فظ باتری.تقویم و ساعت دیجیتال.محافظ صفحه نمایش جهت ح 

  دارای دو گیت و آالرم هشدار.دارای آالرم هشدار در نمودارDAC. 

 :محتویات استاندارد 

مگاهرتز  4پراب زاویه ای  –میلی متر  23مگاهرتز قطر  2.5پراب نرمال  –RFD623دستگاه عیب یاب دیجیتال 

 دفترچه راهنما –کابل اتصال به رایانه  –کابل اتصال دستگاه به پراب  –آمپر 1.5ولت /  9آداپتور برق  –درجه  63
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 پراب نرمال التراسونیک

  4 mm, 10Mhz 

 پراب نرمال مخصوص عیب یاب التراسونیک

 میلیمتر 13مگاهرتز قطر  4

 

 

 پراب زاویه ای التراسونیک

 یاب التراسونیک پراب زاویه ای مخصوص دستگاه عیب

Angle probe FD۸X۹-۴M-۰۷ 

 میلیمتر ۸*۹مگاهرتز با ابعاد  ۴درجه،  ۰۷

 

 

 V1تست بلوک 

 AWSقابلیت محاسبه ایندکس پراب، رزولیشن پراب و انطباق با استاندارد 

 میلیمتری 25ضخامت 
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 میلیمتری 133دارای انحنای 

 دارای پرسپکس

 دارای کیف چرمی

 

 

 

 V2تست بلوک کالیبراسیون 

 فوالدی V2تست بلوک 

 میلیمتر 12.5دارای ضخامت 

 دارای کیف چرمی

 

 
 

 ضخامت سنج التراسونیک
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 قابلیت اندازه گیری انواع فلز و غیرفلز

 3x 20 mm حداقل قطر )فوالد( --- 1.2mm ~ 225 mmمحدوده اندازه گیری )فوالد( 

 میلیمتر 0.1دقت :  ---متر در ثانیه  9999 ~ 1000محدوده سرعت : 

 درجه سانتی گراد 40 ~ ۷دمای کارکرد : 

  MHz 5فرکانس پراب التراسونیک 

 
 

 ضخامت سنج رنگ

 ضخامت سنج رنگ و روکش )تستر رنگ خودرو( پایه آهن و غیر آهن

 پراب سرخود

 1.8mm~0بازه اندازه گیری: 

 mm  /1 mil 0.01رزولوشن: 

 ±mm 0.03دقت اندازه گیری: 

 قابلیت کالیبره شدن

 دارای صفحات کالیبراسیون

 باطری -دفترچه راهنما–فویل کالیبراسیون  –متعلقات:دستگاه 

 

 

 PTبلوک مجموعه عیوب 

 یک عدد بلوک از جنس آلومینیوم

 سانتیمتر 1سانتیمتر در ضخامت  20در  10ابعاد بلوک  -

 شامل :  PTدارای عیوب متعدد برای تست  -
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 ترک طولی ، یک عدد ترک عرضی ، یک ترک ستاره ای در محل چاله جوش ،دو عدد 

 یک پروسیتی خوشه ای ، یک پروسیتی خطی و یک پروسیتی تک -

 

 لوکس متر دیجیتال

 Silicon diode/// سنسور فتومتریک :  times / s 2بروزرسانی های دیجیتال: 

 LUX (Lux) / FC (footcandles) Unitواحدهای اندازه گیری 

 قابلیت اندازه گیری خودکار /// قابلیت انتخاب نوع عملکرد 

 دقیقه عدم استفاده 5قابلیت اندازه گیری ماکزیمم و مینیمم داده /// خاموش شدن خودکار بعد از 

 

 

 مایعات نافذ PTست اسپری 

  Removerو Penetrant ،Developerشامل اسپری های  PTست اسپری  -

 

 
 

 

 یوک مغناطیسی

  AC , DCیوک 

 طرح مگنوفالکس جنس بدنه: پلی آمید ضد ضربه

 AC & DCپایه ها از تیغه آهن سیلیس روکش دار 

 220۷V ACولتاژ

 Hs 50فرکانس: 

 Amps 1.5جریان: 

Lifting AC : 10 Pounds (4.5kg) 
Lifting DC : 40 Pounds (18 kg) 
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1 – 12( ”25 – 300mmفاصله قطب: ) 

 kg 3.1وزن: 

 

 ایندیکیتورفیلد 

 Magnetic Indicator Stripsپای گیج 

 برای تعیین جهت شدت میدان مغناطیسی

 مطابق با استاندارد رایج

 

 

 UVچراغ قوه ماوراء بنفش 

  UV LEDچراغ قوه بازرسی 

 و مرئی uv، شارژی، نور LEDدارای یک عدد 

 

 

 متر UV –یو وی الیت متر 

 الیت: UVمشخصات فنی دستگاه 

  UVAقابلیت اندازه گیری در باند 

 دار ای رنج اندازه گیری به شرح زیر : –

Range: 0~4.999mW/c㎡ 
 mW/cm² 0.001رزولوشن: 

 390الی   uv 290طول موج اندازه گیری سنسور  –

 بار در ثانیه 2 بردارینمونهدارای زمان  –

 دارای نور پس زمینه -

 

 

 

 ست اسپری ذرات مغناطیسی 

 ml 400حجم هر قوطی : 

 ت غیر مخرب به روش ذرات معناطیسیانواع اسپری های تس
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 گیج کمبریج

 گیج کمبریج برای اندازه گیری بعد جوش، زاویه پَخ، عدم هم ترازی زاویه ای و خطی

 با قابلیت اندازه گیری:

 درجه 60تا  0زاویه جوش  -۱

 ناهمواری -۲

 اندازه گلوگاه جوش و گرده جوش -۳

 undercutعمق  -۴

 طول فیلت جوش-۵

 عمق حفرات )شیارها( -۶

 
 

 دیگر لوازم جانبی

 ذره بین بازرسی

 سانتی متری( 02) خط کش فلزی

 چراغ قوه

 سانتی متری( 51) کولیس

 گچ حرارتی جوشکاری
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 ترمومتر )گیج حرارتی(

 مولتی متر

 

 


