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 )ریال(هزینه مالحظات
واحد انجام 

 کار

محل استقرار 

 دستگاه
 کد نام دستگاه

 (P. P.HT ) 

 جهت نمونه های محلول در آب - 1

 با ذکرمشخصات پارامتر های مورد نیاز -2

 000/500/1ساعت کاری :  5حداقل 

 1/ 000/ 000ساعت کاری :  00تا  5

 000/000/1ساعت کاری :  00بیش از 

 ساعت
ت پلنتوپایل  

 
 اسپری درایر

 
1 

 نمونه 000/500 
ت پلنتوپایل  

 
 2 سپراتور

 000/000 

 نمونه 

  02)تا 

 ساعت (

ت پلنتوپایل  

 
 3 وت پنیر

بر مبنای در صورت نیاز به استفاده بیشتر از ده ساعت ، هزینه 

  پروژه ای محاسبه می گردد .ارزیابی کارشناسی و بصورت 

 بنا به استفاده از  هر یک از تجهیزات

000 /000/1 – 000/500 
 ساعت

پلنت پایلوت  

 

نان پایلوت  

 )خمیر گیر ، رول کن و فر (
4 

 000/000  با ذکر مشخصات پارامتر های مورد نیاز
 نمونه

یک ساعتتا   

گاه بافتشآزمای  

( ت پلنتوپایل )  

 

آزمون چرخشی -رئومتر   
 

5*  

 با ذکر مشخصات پارامتر های مورد نیاز
 بنا به نوع و دامنه روبش

000 /000/1– 000/000 

 نمونه

یک ساعتتا   

 

 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  

  نوسانی آزمون -رئومتر

 ) روبش کرنش و روبش فرکانس (
6*  
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 000/000/1 نیازبا ذکر مشخصات پارامتر های مورد 
 نمونه

یک ساعتتا   

 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  

آزمون چرخشی و  -رئومتر

 نوسانی
7*  

 000/000/1 با ذکر مشخصات پارامتر های مورد نیاز
 نمونه

یک ساعتتا   

 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  
آزمون -رئومتر  

Time Sweep 
8*  

 000/000/1 ر مشخصات پارامتر های مورد نیازبا ذک
 نمونه

یک ساعتتا   

 آزمایشگاه بافت

 ( ت پلنتوپایل )

آزمون-رئومتر   

Temperatur Sweep 
 

9*  

 000/000/1 با ذکر مشخصات پارامتر های مورد نیاز
 نمونه

  یک ساعتتا 

 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  
*11 آزمون بازیافت ساختار -رئومتر   

 000/000/1 نیازبا ذکر مشخصات پارامتر های مورد 
 نمونه

یک ساعتتا   

 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  
*11 آزمون هیسترسیس –رئومتر   

 000/000/1 با ذکر مشخصات پارامتر های مورد نیاز
 نمونه

یک ساعتتا   

 آزمایشگاه بافت

(ت پلنتوپایل )  
*Creep 12 آزمون –رئومتر   

 نمونه 000/000 
 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  

نمونه های   _پارتیکل سایزر 

 دیسپرس در آب
13*  
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 نمونه 000/000 تهیه ملزومات مورد نیاز مصرفی با متقاضی است .
 آزمایشگاه بافت

( ت پلنتوپایل )  

نمونه های   _پارتیکل سایزر 

 دیسپرس در الکل
14*  

 ساعت 000/000 
ت پلنتوپایل  

 
 15 اولترا توراکس

مورد نیازبا ذکر مشخصات پارامتر های   
 تکرار 2و برای  بنا به نوع آزمون

000/000/1 – 000/000 
 نمونه

 آزمایشگاه بافت

ت پلنت (وپایل )  
 16 تکسچر آناالیزر 

 000/000/1 

نمونه 

حداکثر تا 

دقیقه  15  

ت پلنتوپایل موژنایزره   17 

 با ذکر مشخصات پارامتر های مورد نیاز

است . تهیه ملزومات مورد نیاز مصرفی با متقاضی  

 و اندازه کیسه بنا به ترکیب گاز مصرفی

000/000 – 000/000 
ت پلنتوپایل نمونه  MAP 18  

ت پلنتوپایل نمونه 000/100 تهیه ملزومات مورد نیاز مصرفی با متقاضی است .  19 در بندی تک هد 
 

) هزینه متناسب با زمان استفاده و نوع تجهیزات مورد  ماه می باشد. 3به مدت  ریال  و برای استفاده 000/000/6  “ پایلوت پلنت صنایع غذایی”به  هزینه ورود ●

      استفاده محاسبه می گردد.(

 11 -21 باشد محاسبه ی هزینه ، با تخفیف  عدد 21* برای متقاضیان خارجی، در صورتیکه تعداد نمونه جهت انجام هر آزمون بیش از 

       انجام خواهد شد. درصد  بر مبنای تعداد نمونه


