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 بیان گردد: کار با ماده مورد نظردر غیر اینصورت اقدامات ایمنی الزم در هنگام در هر یک از موارد ارسال گردد،  Material Safety Data Sheet (MSDS)در صورت داشتن 

 

 توضیحات

 

 وسط خود متقاضی انجام پذیرد.تو آماده سازی نمونه باید برداری نمونه 

  آزمایش زاویه پایین(Low angle XRD) های رس مخصوص خاک(Clay)  2و مزوپورها است و در محدوده زاویه زیر<10 گیرد.انجام می 

  در آزمون گریزینگ زاویه برخورد اشعه به نمونهs   ثابت و تعیین آن  به عهده مشتری است و بستگی زیادی به ضخامت و جنس پوشش دارد و80-=102 . ممکن

صیه . توبه دست نیایددار بودن پوشش، کوچک بودن سطح نمونه و ناصاف بودن پوشش پاسخ مورد نظر را است در برخی موارد مانند آمورف بودن پوشش، بافت

 . توانند اطالعات مورد نظر را بدهند از این روش استفاده نشودها میپراش معمولی یا سایر آزمون آزمون گردد چنانچهمی

  اندازه ذرات پودر باید زیر قرار دهید. )میکروتیوپ( مناسب ظروف نمونه های پودری را درm77  دهدزمینه را افزایش میاندازه ذرات بزرگتر شدت پیک باشد زیرا . 

  های با مقدار گرم نیز وجود دارد با ذکر این نکته که در مورد نمونه 5/7 و حتی 1 نمونه های زیر برایامکان انجام آزمون . گرم باشد 2 حداقل بایدمیزان نمونه پودری

ودر با مقدار های پت هیچ مسئولیتی در قبال نامطلوب بودن نتیجه آزمون نمونهشرکها کاهش یافته و به تبع آن مقدار پس زمینه زیاد خواهد بود. شدت پیک ،خیلی کم

 کمتر از یک گرم ندارد.

  گرددمشخص  ×المت با ع نمونهپشت در صورتی که نمونه به صورت قطعه است سطح آن باید کامال تخت باشد و. 

  ابعاد قطعات باید حداکثرmm 17 ×17  یا قطر آنها حداکثرmm25  و ضخامت آنها حداکثرmm17  .آزمایشگاه هماهنگی نماییدکارشناس با  در غیر اینصورتباشد. 

  انفجاری نمی باشد درغیر این صورت هرگونه خسارت جانی و مالی بر عهده متقاضی خواهد بود.زا و ، آتشمتقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیو اکتیو 

  شود.یا سرویس و تعمیر دستگاه به زمان جوابدهی افزوده میدر صورت بروز حوادث پیش بینی نشده 

 ها ندارد.زمایشگاه هیگونه مسئولیتی در قبال نمونهآپس از این مدت گردند. ها تا یک ماه پس از انجام آزمون نگهداری مینمونه 

 به عهده مشتری می باشدها نمونهپست یا پیک جهت برگشت  هزینه. 

 به شرط آنکه نمونه در شرکت وجود داشته باشد. چنانچه نتیجه آزمون تکرار شده مطابق با نتیجه  استساعت قابل بررسی  72به نتیجه آزمایش حداکثر تا  اعتراض

 گردد.اولیه باشد، هزینه تکرار آزمون از متقاضی دریافت می

 توضیحات متقاضی

 تاریخ و امضاءمتقاضی                                                                                                                                                                                                                                 
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