
  

 

  

 
 راتخاسونان ياه ششوپ تکرش

 اه نآ تاصخشم و تالوصحم

 .دییامن هعجارم www.pvd.ir تیاس هب یفرصم و یبناج مزاول شرافس يارب نینچمه و اه هاگتسد هنیمز رد ییامنهار و هرواشم تفایرد روظنم هب
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 ءالخ رد یناشن هیال ياه متسیس هدنزاس و حارط ،راتخاسونان ياه ششوپ تکرش

 

 راتخاسونان ياه ششوپ تکرش

 فیرش هاگشناد یقرش علض – يدازآ نابایخ - نارهت
 4 هقبط – 5 كالپ – ریدق هچوک

 

 

 021-66067785  ، 021-66033555 :نفلت

 021-66033450 :سکف

  @pvd.irInfo :لیمیا

  www.pvd.ir :تیاسبو

 

 

 هعجارم www.pvd.ir تیاس هب یفرصم و یبناج مزاول شرافس يارب نینچمه و اه هاگتسد هنیمز رد ییامنهار و هرواشم تفایرد روظنم هب

 .دییامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DST1-170 لدم ، الاب ءالخ دتاک کت يزیمور گنیرتاپسا نورتنگم
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DST1-170،   پمپ و يا هشیش هظفحم اب )شاپ و دنک( گنیرتاپسا شور هب ءالخ تحت یناشن هیال متسیس کی 
 ناوت اب DC هیذغت عبنم کی ندوب اراد اب و هدوب نورتنگم دتاک کی هب زهجم هاگتسد نیا .دشاب یم رالوکلوموبروت

 .دشاب یم ،)يدیسکا ریغ و يدیسکا( تازلف زا یعیسو هورگ یناشن هیال هب رداق ،تاو 80

 

 هدافتسا اب .دشاب یم ینورتکلا ياه پوکسورکیم اب هدهاشم روظنم هب اه هنومن يزاس هدامآ يارب بسانم لدم نیا
 ژایلآ ،)Au( الط هلمج زا نوگانوگ داوم زا يرتمونان يا هیال ناوت یم DST1-170 لدم یناشن هیال هاگتسد زا
  .درک داجیا رگید داوم زا يرایسب و )Ir( مودیریا ،)W( نتسگنت ،)Cr( مورک ،)Ag( هرقن ،)Pt/Pd( مویدالاپ/نیتالپ
 هنومن يارب و هدوب ییالاب تیفیک ياراد هدش داجیا هیال ات دوش یم بجوم الاب ءالخ طیحم کی رد یناشن هیال
 يزاس هدامآ هب ناوت یم هاگتسد نیا ياهدربراک هلمج زا .دشاب بسانم ،دنراد ییالاب نشولوزر هب زاین هک ییاه
 ینورتکلا پوکسورکیم و ) FE-SEM ( ینادیم رشن یشبور ینورتکلا پوکسورکیم ياهدربراک يارب اه هنومن
 .درک هراشا )TEM( يروبع

 

 
  هاگتسد تاصخشم

 l/s90  تیفرظ اب )یناملآ( الاب ءالخ رالوکلوموبروت پمپ •
  يا هلحرم ود يراتور نابیتشپ پمپ •
 )یناملآ( جنر لوف جنسراشف •
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 جنس تماخض زا هدافتسا اب  مورتسگنآ 1 نشولوزر و رتمونان کی تقد اب یناشن هیال خرن لرتنک •
 هیال نیح رد تماخض يریگ هزادنا تیلباق اب لاتسیرک هدنرادهگن و روتالیسا لماش  زتراوک یلاتسیرک
 یناشن

 تاعالطا عیرس ندرک دراو و یناشن هیال دنیارف لرتنک روظنم هب یسمل شیامن هحفص •
 هکبش قیرط زا یناسر زور هب تیلباق و ناسآ يربراک اب يرازفا مرن •
 یناشن هیال نیح رد تماخض و راشف ياهرادومن مسر تیلباق •

  تاعالطا لاقتنا يارب USB تروپ ياراد •
 لماک یتناراگ لاس کی •
 لمح نیح رد هاگتسد یگدید بیسآ مدع زا نانیمطا روظنم هب درادناتسا يدنب هتسب •

 

  الاب ءالخ هظفحم

 هارمه mm 140  عافترا و mm170  رطق هب سکریپ سنج زا يا هناوتسا نزخم کی لماش هاگتسد ءالخ هظفحم
 پمپ کی طسوت هک دشاب یم الاب ءالخ رالوکلوموبروت پمپ هب زهجم هاگتسد .دشاب یم لکش لا ياهگنیروا اب
 پمپ ياه یگژیو زا هک( نغور زا یشان یگدولآ هنوگ چیه هجیتن رد و دوش یم ینابیتشپ يا هلحرم ود يراتور
  .دوش یم ماجنا زیمت رایسب طیحم کی رد یناشن هیال و دوش یمن ءالخ هظفحم دراو  )تسا ینژویفید ياه

 

 

 یگنر شیامن هحفص

 یچنیا 7 یسمل روتینام کی هب زهجم DST1-170 لدم )گنیرتاپسا( شاپ و دنک شور هب یناشن هیال هاگتسد
 مرن هداس يربراک هب هجوت اب .دوش یم ماجنا نآ قیرط زا هاگتسد لرتنک ياهدنیارف مامت هک دشاب یم یگنر مامت
 تاعالطا ای و دنک دراو شیامن هحفص نیا قیرط زا و یتحار هب ار مزال تاعالاطا دناوت یم ربراک ،متسیس رازفا
 اتید ای و رادومن تروص هب دنیارف نیح رد ار )... و یناشن هیال خرن ،تماخض ،راشف( یناشن هیال دنیارف هب طوبرم
  .دشاب یم اراد ار رخآ یناشن هیال 300 هب طوبرم تاعالطا تبث ییاناوت هاگتسد نینچمه .دیامن هدهاشم

 زا سپ و هدرک میظنت نامز ای تماخض ساسا رب ار یناشن هیال دنیارف ،شیامن هحفص نیا قیرط زا دناوت یم ربراک
 .دوش یم فقوتم راکدوخ تروص هب یناشن هیال تایلمع رظن دروم تماخض ای نامز هب ندیسر
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 هیال ریز هدنناخرچ  متسیس

 .دشاب یم یناشن هیال متسیس نیا تاناکما رگید زا ،هیال یتخاونکی روظنم هب یناشن هیال ماگنه رد هیالریز شخرچ
 هرایس تکرح .دشاب یم اراد زین ار هیالریز يا هرایس هدنناخرچ متسیس هب ندش زهجم تیلباق هاگتسد نینچمه
 هداد ششوپ یبوخ هب زین لخلختم ياه هنومن ياه هرفح نورد ات دوش یم بجوم ) x,y,z تهج هس رد ( يا
  .دنوش

 هدنرادهگن يراذگیاج و ضیوعت .دوش هداد لیوحت و یحارط يرتشم زاین اب بسانتم دناوت یم هنومن هدنرادهگن
 .دشاب یم نآ ماجنا هب رداق یگداس هب ربراک و هدوب هداس رایسب هاگتسد نیا رد هنومن ياه

                                             

 يا هرایس شخرچ اب هنومن هدنرادهگن                                                                            درادناتسا یشخرچ هنومن هدنرادهگن          

 

  هاگتسد تاصخشم ریاس

  orrT 10-7× 7 زا رتمک ییاهن راشف •

 mm 170 یجراخ رطق و mm 140  عافترا اب سکریپ سنج زا هظفحم •
 یچنیا ود نورتنگم دتاک کی ياراد •

 تاو 80 ناوت اب  DC هیذغت عبنم •
  شخرچ تیلباق اب هیال ریز هدنارادهگن •
 تماخض ای نامز ساسا رب یناشن هیال دنیآرف لرتنک •
 ألخ رد اه هنومن يرادهگن تیلباق •
 یناشن هیال نیح رد تماخض و راشف ياهرادومن مسر تیلباق •
 یکینورتکلا رتاش •
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 220V- 50HZ- 16A :يدورو قرب •

 مرگولیک 36 :نزو •

 

 

 یبناج مزاول و هفاضا تازیهجت

 زتراوک لاتسیرکروسنس •

 يا هرایس هنومن هدنناخرچ •

 هشیش رود يدنب بآ ياه کیتسال هارمه هب ءالخ هظفحم كدی هشیش •

 گنیرتاپسا ياه تگرات •

 

 


