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X-Işını Difraksiyonu (XRD) Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken XRD Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte,
aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde
İSTE-BTM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

1. Numunelerin İSTE-BTM’ye getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye
aittir.

2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.
3. Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara

ulaştırılmalıdır.
4. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz İstek Formunda ilgili bölümde

belirtilmelidir.
5. Analiz için gönderilecek toz numuneler ince öğütülmüş bir şekilde İSTE-BTM Laboratuvarlarına

ulaştırılmalıdır. Toz numuneler, kayaç numuneleri için yaklaşık 10 gr; laboratuvarda sentezlenen ve fazla
miktarda temini mümkün olamayan numuneler için ise en az 100-150 mg olmalıdır.

6. İnce film veya levha şeklindeki numuneler minimum 1x1 cm boyutlarında hazırlanmalı ve 3 mm’den
daha kalın olmamalıdır.

7. Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik kaplarda, cam
şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim
edilmelidir. İnce film numuneleri ise, film/filmlere zarar gelmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda
laboratuvara iletilmelidir.

8. Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde olmalıdır.
9. Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş

olabileceğinden kabul edilmez.
10. Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (ısıtma gibi).
11. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den

başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Analiz Raporunda sadece numune kodları
belirtilecektir.

12. XRD başvurularında “XRD Numune Kabul Kriterleri” okunduktan sonra “XRD Analiz İstek Formu” ve
numune ile birlikte İSTE-BTM Numune Kabul Birimine müracaat edilecektir.


