
 

 بنیاد علوم کاربردی رازی

 XRDفرم درخواست آزمایشگاه 

 اطالعات مشتری:

 شرکت/دانشگاه جهت صدور صورت حساب:   کد ملی:   نام و نام خانوادگی:

 کد اقتصادی:  :  E-Mail   شماره تماس:

 نشانی:

 اطالعات انجام آزمون :

 ویژگی های نمونه:

 و نام نمونه تعداد نمونه : 

  درصورت اطالع( :نام نمونه( 

 ترکیب احتمالی نمونه:       معدنی          آلی           فلزی-آلی        معدنی-آلی        پلیمر        سموم      

     دارو

 شرایط نگهداری:           معمولی         حساس به نور           حساس به رطوبت         حساس به دما    

   :فرار    ایمنی      تشعشع زا        قابل اشتعال      محرک دستگاه تنفسی         بیماری زا    قابل جذب از

    طریق پوست 

 قدامات ایمنی الزم در هنگام کار با ماده موردنظر:ا 

 

 :کاربرد نمونه 

 

 شرایط انجام آزمون :

  آنالیزXRD  نرمال، زاویهѲ2  120الی  °5از°                                            سایر زوایا 

  آنالیزGrazing incidence             جنس زیرالیه                جنس پوشش           ضخامت پوشش 

 نتایج :      فقط طیف         طیف و شناسایی فاز 

)روش ها و آزمون های خاص شامل   خیر         است؟ بله روش آزمون یا درخواست اسکن خاص یا ویژه ای مورد نظر شما 

 هزینه اضافه می گردند(

 

 

 

 

،جنب پاالیشگاه نفت پارس،شهر قدس )ورودی سرخه حصار(،بلوار شهید حاج قاسم اصغری،خیابان فرنان،پالک 21آدرس: تهران،جاده مخصوص کرج،کیلومتر 

 3753146137،کدپستی 27

 info@razi-foundation.comآدرس الکترونیکی:



 

 بنیاد علوم کاربردی رازی

 XRDفرم درخواست آزمایشگاه 

 

 

 توضیحات :

 تخریب نشود                        وضعیت تخریب نمونه :    تخریب بشود 

 خیر           بازگرداندن نمونه :              بله 

 سایر :

 

 

 

 توضیحات آزمون:

  آنالیز بهتر الزامی است.ذکر نوع ماتریکس نمونه جهت 

  گرم برای نمونه های پودری است. 5حداقل میزان الزم نمونه 

 .نمونه های خود را کدگذاری نموده و نام خود را روی آنها درج نمایید 

 شود هماهنگ مربوطه کارشناس نمونه،با مقدار کمبود صورت در.  

 گرفتن نمونه،از مقدار کمبود صورت درL.O.I   معذوریمی نمونه( )درصد افت وزن. 

 به خاص،نیاز ترکیبات با های نمونه (Certificate )دارند مشتری طرف از مشخصات برگه. 

 شود مشخص باشد،لطفا می آنالیز اصلی هدف مشخصی عنصر صورتیکه در. 

 ورت داشتن مرجع )مقاله، استاندارد( لطفاً قسمتی از آن که مربوط به آنالیزدر ص XRD  آنالیز است به فرم درخواست

 .پیوست گردد

  صورتیکه نمونه به صورت قطعه یا الیه نازک است، سطح پشت نمونه را با یک عالمت ضربدر مشخص نمایید در

                                                                                                                            ).)منظور از پشت نمونه سمتی است که نباید آنایز شود

  اشین خطرات و احتمالی ضررهای کلیه و عواقب مسئولیت و نبوده انفجاری و رادیواکتیو نمونهمشتری متعهد می گردد که 

 .میگیرد عهده بر شخصا را  واقع خالف اطالعات ارائه از

  در صورت نیاز به مشاوره در مورد آماده سازی و مقدار نمونه با شماره های

 تماس حاصل فرمائید. 212داخلی  46872321،46841121،46841122،49732

 

 

 

 

 

حصار(،بلوار شهید حاج قاسم اصغری،خیابان فرنان،پالک ،جنب پاالیشگاه نفت پارس،شهر قدس )ورودی سرخه 21آدرس: تهران،جاده مخصوص کرج،کیلومتر 

 3753146137،کدپستی 27

 info@razi-foundation.comآدرس الکترونیکی:


