آزمایشگاه معتمد استان مرکزی
ردیف

نام آزمایشگاه

آدرس

تلفن/فاکس

تاریخ اعتبار

پارامترهای مورد سنجش

1

شرکت آب و فاضالب
استان مرکزی

اراک-شهرک رضوی

230-83138123
230-83138128

59/8/33

بخش شیمی :نیترات،نیتریت،فسفات،سدیم،پتاسیم،قلیائیت کل«کربناتها و
بی کربناتها»،کلرید،سختی کل،سولفات،هدایت الکتریکی،آمونیاک
BOD,COD,TSS,TDS,Ph
بخش بیولوژی:توتال کلیفرم،فکال کلیفرم

3

شرکت مهر زیست
صنعت مرکزی

اراک-بلوار مصطفی خمینی-مجتمع
تجاری آسمان بلوک-0طبقه-3واحد39

230-86332305
230-86332315

59/3/11

8

شرکت مهندسی نوژن

اراک-خیابان شیخ فضل اهلل نوری –
میدان دروازه شهرجرد-ابتدای کوچه
شهید عباس امیری-پالک 9111

230-833353022
230-83369011

56/3/12

6

مرکز معاینه فنی
شهرداری خمین

خمین-میدان امام خمینی-ترمینال
مسافربری تهران-مرکز معاینه فنی
خودروی سبک سازمان حمل و نقل
همگانی شهر خمین

230- 6638338
230-60383622

56/3/12

9

مرکز معاینه فنی
شهرداری اراک

اراک-بلوار پانزده خرداد-میدان صنعت
جنب ترمینال مسافربری

230-88131156
230-88131201

56/8/11

0

آزمایشگاه دامپزشکی
مبنا

دلیجان-خیابان امام خمینی-
چهارراهفلسطین-جنبشرکت بلور فوم

230-66331361

59/6/36

گازهای خروجی از دودکش صنایع:
CO,C02,SO2,O2,NOX,NO2,NO,CXHY,H2S
بخش صدا:
Leq(30min),1.max,1.min
بخش سنجش آلودگی وسائط نقلیه موتوری:
CO2,CO,O2,HC,λ
بخش شیمی:
هدایت الکتریکی،دما،نیترات،آمونیاک،سدیم،پتاسیم،سولفات،چربی،دترجنت
BOD,COD.TDS,PH
بخش خاک:
ذرات،بافت
آلی،چگالی
اشباع،مواد
رطوبت،درصد
درصد
خاک،کلراید،سولفات،منیزیم،سدیم،پتاسیم
Ph,EC,TNV
بخش بیولوژی:
توتال کلیفرم،فکال کلیفرم
بخش سنجش آلودگی وسائط نقلیه موتوری:
CO2,CO,O2,HC,λ
بخش سنجش آتلودگی وسائط نقلیه موتوری:
CO2,CO,O2HC,λ
بخش شیمی:
دما،هدایت
الکتریکی،آمونیوم،سولفات،کلراید،کلرآزاد،کدورت،شوری،نیترات،فسفات

BOD,COD,TDS,PH,DO
بخش بیولوژی:
توتال کلیفرم ،فکال کلیفرم
گازهای خروجی از دودکش صنایع:

1

شرکت شایگان زیست
صنعت

زرندیه-شهر پرند-خیابان امام خمینی-
ابتدای خیابان شهدا،روبروی
رضا،پالک،58واحد3

230-69336150
230-69336153

59/5/32

3

ایمن پایش پرتو

ساوه-خیابان طالقانی -کوچه شماره -82
کدپستی 8513110116

230-63313220
230-63333390

59/8/33

5

سبز آزما ستاک

اراک-میدان شریعتی -ابتدای خیابان
عباس آباد-ساختمان مهر

230-86235039
230-35136332

56/8/36

12

دریتیم جنوب

اراک-خیابان ادبجو-کوچه شهید
گازرانی-بن بست سجادی-کدپستی
83163-19098

230-83316513
230-83361513

59/11/35

CO,CO2,SO2,O2,NOX,NO2,NO
بخش هوای محیط و صدا:
Leq(30min),1.max,1.min,PM10,PM2.5,PM1
گازهای خروجی از دودکش صنایع:
CO2,SO2,O2,HC
بخش هوای محیط و صدا:
Leq(30min),1.max,1.min
بخش شیمی:
آمونیاک،نیترات،کدورت،نیتریت،سولفات،فسفات،دترجنت،هدایت
الکتریکی،چربی و روغن،سدیم،پتاسیم،کلراید،کلرآزاد،کلسیم،منیزیم،سختی
کل،شوری،قلیاییت کل(،کربنات و بی کربنات)
TSS,TDS,COD,BOD5,PH
بخش خاک:
درصد اشباع،مواد آلی،بافت خاک،بیکربنات،کلراید،سدیم در عصاره اشباع
EC,TNV,PH
بخش بیولوژی:
توتال کلیفرم،فکال کلیفرم
بخش هوا-منابع سیار:
PM10,PM2.5
بخش صدا:
Lmin,Lmax,Leq
بخش هوا-منابع ثابت:
CO2,CO,O2,NOX,NO,NO2,SO2
بخش شیمی:
دما ،آمونیاک،نیترات،نیتریت،سختی کل،کلسیم،منیزیم،فسفات
COD,BOD,PH

