
  
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ – БАН  

Група “Аморфни Материали”  

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИ И УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  апаратура максимална 

температура 

(
о
С) 

* цени за  

служители на 

БАН (лв.) 

цени за външни 

клиенти 

 лв. (евро ) 

Т Топене на стъкло супер-канталова асансьорна 

пещ 

1550 от 400 до 800 

 

от 650 до1100 

(400-700) 

П1 Определяне плътност на прахови проби  Газов пикнометър AccuPyc 

1330 (Mikromeritics)  

30 40 65 (40) 

П2 Определяне плътност на обемни проби  Газов пикнометър AccuPyc 

1330 (Mikromeritics) 

30 30 50 (30) 

Д1 Диференциално – термичен & тегловен 

анализ  

DTA-TG 

Diamond (Perkin-Elmer) 

 

1000 70 110 (70) 

Д2 Диференциално – термичен & тегловен 

анализ  

DTA-TG 

Diamond (Perkin-Elmer) 

 

1350 100 170 (100) 

К1 Определяне на коефициент на термично 

разширение 

Оптичен дилатометър 

HD1400 (Misura)  

1000 80 140 (90) 

К2 Определяне на коефициент на термично 

разширение 

Оптичен дилатометър 

HD1400 (Misura) 

1400 120 200 (120) 

С1 Определяне на крива на спичане  Оптичен дилатометър 

HD1400 (Misura) 

1000 80 140 (90) 

С2 Определяне на крива на спичане  Оптичен дилатометър 

HD1400 (Misura) 

1400 120 200 (120) 

X1 Високотемпературен оптичен микроскоп Високо температурен 

микроскоп HSM1400(Misura) 

1000 80 140 (90) 

X2 Високотемпературен оптичен микроскоп Високо температурен 

микроскоп HSM1400(Misura) 

1400 120 200 (120) 



 

 

 

 

 

Общи положения: 

 

 

• Цените са без ДДС.  

• Цените включват използването на следните консумативи: корундуви тигли за топене, корундови тигелчета за ДТА-ТГ, корудови 

подложки за оптичен дилатометър HD1400 (Misura)  и високо температурен микроскоп HSM1400(Misura).  

• В цените се включва предаване на графики и данни с основните  резултатите,  както и съответните дата файлове.  

• При продължителност на пробата над 4 часа, всеки допълнителен час се заплаща по 15 лв.  (10 евро) .  

• Подготовка на образци (пресоване, рязане или  шлифоване) се заплаша по 20 лв.  (15 евро) на образец.   

• Допълнителни компютърни обработки, консултации и тълкуване на резултати се заплащат по договаряне.  

• Използване на специални експериментални условия (платинови тигли и други висококачествени консумативи) се заплащат 

допълнително.  

 

 

София 22.12.2017    

 

  

 

           Проф. А. Караманов /……………………………/ 

 

 

За контакти: 

e-mails: karama@ipc.bas.bg 

phone: 02-979-2552   

mailto:karama@ipc.bas.bg

