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  مشتقات نفتی و روغن های صنعتی تفراخوان برنامه های آزمون مهار

   1400سال  

 مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه 

 (PT-EQAمجری رسمی برگزاری آزمون های مهارت )

 

 

 

PROFICIENCY TESTING 



 

 
 

 
 یصنعت یو روغن ها یمشتقات نفتاطالع از جزییات برگزاری آزمون های های مهارت 
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 مشخصات نمونه های ارسالی
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 صنعتیروغن 

 نفتیتقات شم

 روانکارروغن 

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 و هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 480،000 نقطه اشتعال بسته 400،000 درجه سانتی گراد 15چگالی سیال در 

 گراد یدرجه سانت 40در  کینماتیک تهیسکوزیو

620،000 

 480،000 بازنقطه اشتعال 

 480،000 نقطه ریزش درجه سانتی گراد 100ویسکوزیته کینماتیک در 

 480،000 (TBN) عدد قلیایی کل شاخص ویسکوزیته

 ASTM 400،000رنگ  440،000 آزمون کف

 440،000 روانکار یروغن ها ریاتالف تبخ 480،000 مقدار گوگرد

 1400نوبت هـای بـرگـزاری در ســال 

 1 دوره برگزاری

 دی 25 مهلت ثبت نام

 بهمن 10 نمونه هاتوزیع آغاز 

 اسفند 12 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTEC شیمیدپارتمان   یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال

 

 



 

 
 

 
 یصنعت یو روغن ها یمشتقات نفتاطالع از جزییات برگزاری آزمون های های مهارت 
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 ،زمایشگاهیآفنون  مرکز مشتقات نفتی و روغن های صنعتیآزمون مهارت  عالقمندان جهت ثبت نام و شرکت در برنامه های

راهنمای  به ر،اطالعات بیشتجهت کسب همچنین آزمایشگاه ها می توانند مرکز مراجعه نمایند. این کافی است به وب سایت 

 به آدرس ذیل، مراجعه نمایند. در وب سایت مرکز موجود  PTآزمون شرکت در 

http://melabtec.com/portal/viewpage/4598 

 

ایشگاهی آماده ، واحد روابط عمومی مرکز فنون آزمPTدر صورت وجود هر گونه ابهام در روند ثبت نام و شرکت در برنامه های 

 پاسخگویی به آزمایشگاه های محترم می باشد. 

 

مواد  دیخر نیآن و همچن ژهیو التیاز تسه یو بهره مند آزمون های مهارتشرکت در  یدر مورد نحوه  شتریکسب اطالعات ب یبرا

  :دییتماس حاصل فرما لیذ یشرکت با شماره ها یدیتول مرجع
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