
 

 بنیاد علوم کاربردی رازی

 XRFفرم 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 

 اکسیدی:  مشتری نظر مورد آنالیز       عنصری                   دو هر 

 قدامات ایمنی الزم در هنگام کار با ماده موردنظر:ا 

 

 :کاربرد نمونه 

 

 توضیحات :

 تخریب نشود                        وضعیت تخریب نمونه :    تخریب بشود 

 خیر           بازگرداندن نمونه :              بله 

 سایر :

 

 

 

 

 

ری،خیابان فرنان،پالک ،جنب پاالیشگاه نفت پارس،شهر قدس )ورودی سرخه حصار(،بلوار شهید حاج قاسم اصغ21آدرس: تهران،جاده مخصوص کرج،کیلومتر 

 3753146137،کدپستی 27

 info@razi-foundation.comآدرس الکترونیکی:



 بنیاد علوم کاربردی رازی

 XRFفرم درخواست آزمایشگاه 

 

 

 توضیحات آزمون:

 .ذکر نوع ماتریکس نمونه جهت آنالیز بهتر الزامی است 

  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    )معذوریم)درصد افت وزنی نمونه. 

 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. 

 معذوریم مایع های نمونه پذیرش از                                                                                                                            . 

  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
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