شبکه آزمایشگاههای فوالد

معرفی نمونههای دستگاه پیکنومتر گازی

Micromeritics

Quatachrome

Anton Paar

OPEK

Gold APP

این شرکت آمریکایی (که دارای شعب

این شرکت با بیش از  50سال سابقه،

این شرکت در سال  1922در اتریش

شرکت امید پترو انرژی خاوران برای

این شرکت شناخته شده مستقر در

تحقیق و توسعه و تولید در آمریکا و

در زمینه طراحی و تولید تجهیزات

تاسیس شد و در حال حاضر پیشرو در

اولین بار در ایران در سال 1396

کشور چین ،تولید کننده تجهیزات

اروپا می باشد) یکی از پیشروترین

آزمایشگاهی در زمینه آنالیز مواد و

زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه پیکنومتر گازی اتوماتیک را

آنالیز جذب گاز و نیز خواص مواد

شرکتها در زمینه طراحی و ساخت

پودرهای متخلخل فعالیت داشته

آنالیز دانسیته و رئولوژی مواد و

طراحی و تولید نمود .این محصول

میباشد .این شرکت عالوه بر همکاری

تجهیزات آزمایشگاهی برای تعیین

است .این تجهیزات در آزمایشگاههای

سیاالت

است.

مشتریان

عمده

شرکت ،در سال  1397توسط معاونت

با آزمایشگاههای صنعتی و تحقیقاتی،

خواص ذرات ،پودرها و مواد متخلخل

صنعتی و تحقیقاتی برای مطالعه

محصوالت

این

شرکت،

صنایع

علمی و فناوری ریاست جمهوری به

با صنایع نظامی نیز فعالیت مشترک

با تمرکز بر خواص فیزیکی ،شیمیایی

سطوح  ،چگالی  ،اندازه و توزیع منافذ

موادغذایی ،شیمیایی و دارویی و نیز

عنوان محصول دانش بنیان مورد تأیید

دارد .از جمله محصوالت این شرکت

و جریان است .فناوریهای پیشرفته

و برهمکنش های خاص گاز و بخار

آزمایشگاههای تحقیقاتی میباشند.

قرار گرفت .در حال حاضر محصوالت

میتوان به دستگاه اندازهگیری سطح

در این شرکت عبارتند از :پیکنومتری،

استفاده میشود .این شرکت در سال

شرکت

 OPEKدر بسیاری از آزمایشگاههای

مخصوص مواد ( ،)BETدستگاه

جذب ،جذب دینامیک ،تخلخل

2018

اتریشی

 ،Quantachromeدر حال حاضر

تحقیقاتی و کنترل کیفیت صنایع

تخلخل سنج ،دستگاه آنالیز جذب گاز

نفوذی ،رئولوژی پودر ،آزمایش فعالیت

 Anton Paarخریداری شده و تحت

این شرکت دارای کارخانههای تولیدی

معدنی و فوالدی مشغول به فعالیت

و دستگاه اندازهگیری چگالی ظاهری

کاتالیزورها و اندازه ذرات.

نظر این شرکت فعالیت میکند.

در اروپا و آمریکا میباشد.

میباشند.

و واقعی مواد اشاره کرد.
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