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گًَیَهتز ))Goniometer

 هطل قزارگیزی ًوًَِ ))Sampler holder
 دتكتَر ()Detector

XRD

ایي رٍػ تزای آًالیش تزکیثی ًوًَِّایی کِ دارای عاختواى تلَری ّهغتٌد
تِکار هیرٍد .در ایي رٍػ ًوًَِّا در هعزك توثاراى پزتَّای اؽعِ ایكظ
تا عَل هَج  0/1-100آًگغتزٍم قزار دادُ ههی ؽهًَد .حافهل کهار یهک
دیفزاکتَگزام یا الگَی پزاػ اع ّ .ز ًوًَِ تا تَجِ تِ عهاختار تلهَری آى
الگَی پزاػ هٌطقز تِ فزدی دارد کِ تا هقایهغِ آى تها الگَّهای پهزاػ
اعتاًدارد ًَع تزکیة ؽٌاعایی هیؽَد .ؽٌاعایی ًوًَِّا در الگهَی پهزاػ
پَدری تز اعاط هَقعی خغْا ٍ ؽدت ًغثی آًْا فهَرت ههی گهیزد .اگهز
ًوًَِ ّا خالـ تاؽٌد ،هقایغِ الگَی پزاػ تا کتات اًِ تِ راحهتی فهَرت
هی گیزد ،اها در هَرد ًوًَِ ّای هیزاث فزٌّگی کهِ هعوهَالً ه لَعهی اس
چٌدیي هادُ اع ایي کار ًیاس تِ سهاى تیؾتزی دارد.

 هًََکزٍهاتَر ( )Monochromatorکِ در حال حا ز اس رٍی دعهتگاُ
تزداؽتِ ؽدُ اع
 صًزاتَر))Generator
 کاهپیَتز ٍ پزیٌتز

ً وًَِ تا ّاٍى عقیق تِ فَرت پَدر ًزم ٍ ریش در آٍردُ هیؽَد.
ً وًَِ در یک لَلِ آسهایؼ کَتاُ ری تِ 1-2 ،هیلی لیتز آب هقغز تِ آى
ا افِ کزدُ ٍ خَب تكاى دادُ هی ؽَد تا تِ فهَرت عَعپاًهغیَى در
آید.

دتكتور
محل قرار گیری نمونه در دستگاه XRD

محل قرارگيري نمونه

 هطتَی لَلِ آسهایؼ تز رٍی یک الم هٌتقل هیؽَد ،تعد اس  24عاع
کِ آب تث یز ؽد ،الم آهادُ تزای اًجام آسهایؼ اع  .اعتفادُ اس ایهي
رٍػ کِ تِ عل کن تَدى ًوًَِ اًجام هیؽَد دارای خغای تیهؾتزی
ًغث تِ رٍػ قزؿ اع سیزا ؽیؾِ در  XRDجذب دارد.

تيوب اشعه x

گونيومتر

جانمونهگردان  21تايي

تصویری از قسمتهای مختلف دستگاه XRD



تصویری از نمونه های آماده شذه به روش قرص

تیَب اؽعِ )X-Ray tube) X



ًوًَِ تا ّاٍى چیٌی تِ قغعات کَچک تثدیل هیؽَد.



ًوًَِ تا آعیاب آسهایؾگاّی یا فٌعتی تهِ ههدت  5-20دقیقهِ آعهیاب
هیؽَد (هدت سهاى تغتگی تِ ًَع ًوًَِ دارد).



ًوًَِ را اس الک تا هؼ  200عثَر دادُ ٍ در فَرتیکِ عثَر ًكزد ،هجدداً
آعیاب هی ؽَد تا توام ًوًَِ اس الک عثَر کٌد .تدیي تزتیة اًهداسُ ررات
تِ  35هیكزٍى رعیدُ اع .



ًوًَِ در جا ًوًَِای ه قَؿ دعتگاُ کِ اس جٌظ پلكغی گالط ( در
 XRDجذتی ًدارد) ری تِ ٍ پزط هیؽَد تا در اثز کج ؽدى ًزیشد.

تصویری از نمونه های آماده شذه به روش الم

XRD

 دعتگاُ پزاػعٌج پزتَ ایكظ اس ًَع پَدری اع ٍ در عال  1334در
پضٍّؾكدُ حفاظ ٍ هزه آثار ًقة ٍ راُ اًداسی ؽد .ایهي دعهتگاُ
هتعلق تِ کوپاًی  SIEFERTهدل  ٍ T2Tعاخ کؾَر آلواى هی
تاؽد .تیَب ایي دعتگاُ اس جٌظ هظ تا تَاى  5/3کیلَ ٍات اع ٍ در
ؽزایظ ؽدت جزیاى ٍ ٍ30mAلتاص ً 40kVوًَِ ّا آًالیش هی ؽَد.
XRD

ًَ ع تزکیثات تِ کار رفتِ در تغیاری اس ههَاد هعهدًی ه هل رًگداًهِ،
عٌگ ،عفال  ،عزاهیک ،هطقَالت خَردگی ،عزتارُ ،هالت ،خاک ٍ
رعَب یا ؽَرُ در عغح آثار را ؽٌاعایی هیکٌد.
 قادر اع توام تزکیثات دارای عاختواى تلَری را ؽٌاعایی کٌد.
XRD

 XRD قادر تِ آًالیش ًوًَِّایی هاًٌد ؽیؾِ کِ فاقد عاختواى تلهَری
ّغتٌد (هَاد آهَرف) ٍ تزکیثات آلی ًیغ .
 ایي دعتگاُ آًالیش کوی اًجام ًوی دّد .در فهَرتی کهِ دعهتگاّْای
جدید قادر تِ ؽٌاعایی کیفی ٍ کوی هَاد هی تاؽٌد.

 تِ دلیل حغاعی کن ،دعتگاُ هَادی را کِ هقدارؽاى کن اع در هقاتل هَاد
سیاد حذف هی کٌد.
 تِ دلیل ًیاس تِ هقدار سیاد ًوًَِ ،ایي رٍػ ت زیثی اع .

X-Ray Diffraction (XRD) Lab

آنالیس های
 تزرعی ٍ ؽٌاعایی رًگ در اؽیاء ٍ تشئیٌات ٍاتغتِ تهِ تٌها در هطَعهِ ت ه
جوؾید.
 ؽٌاعایی هطقَالت خَردگی ٍ خاک هزتَط تِ هطَعِ ٍ آثار گَرعتاى ؽْزک
ساگزط اعتاى کزدعتاى.
 ؽٌاعایی رًگداًِ ّای تٌای عقاتاالر تاتل
 ؽٌاعایی هالت ،اًدٍد ٍ عٌگ ًوًَِ ّای هزتَط تِ تٌای دیَاًیِ
 ؽٌاعایی هطقَالت خَردگی هزتَط تِ عزح تیواری ؽٌاعی آثار فلشی
 ؽٌاعایی کاؽیْای حزم حضزت علی(ع)
 ؽٌاعایی عفالْای گَرعتاى قلعِ کَچک جیزف
 ؽٌاعایی عٌگ هعدى ٍ عزتارُ هزتَط تِ عزح عیز في آٍری فلشکاری
 ؽٌاعایی رًگداًِ ّای تاتلَی حضزت هَعی
 ؽٌاعایی هالت ٍ آجز تكار رفتِ در عوارت هغعَدیِ
 ؽٌاعایی هالت پلْای تاری ی لزعتاى
 ؽٌاعایی هطقَالت خَردگی هجوَعِ عالح ٍ ادٍات جٌهگ در ههَسُ ر ها
عثاعی
 ؽٌاعایی هَاد ٍ رًگداًِّای خاًِ تزٍجزدیّا در کاؽاى
 ؽٌاعایی هَاد ٍ هقالح تِ کار رفتِ در تٌای قلعِ رٍدخاى در الّیجاى
 ؽٌاعایی هَاد ٍ هقالح قلعِ چغاسًثیل

خیاتاى اهام خویٌیً ،ثؼ عیتیز ،رٍتزٍی هَسُ هلی ایزاى ؽوارُ 2
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