
  

 
www.ksm-rasha.com                                                 172 سرد  كالپ ،داژنکاپ راولب شبن ،ایرد راولب ،دابآ تداعس ،نارهت :  آ

 rasha.com-info@ksm                                                 88362092 : سکاف - 88362091 : نفلت 1466943342 : یتسپ دک

اشار ی4دع1 ع/ان- نا*(شواک $#ر!  

 

  :شلاچ ناونع

 لحم رد نهآ هرتناسنک و هلدنگ رایع نییعت روظنم هب لمح لباق يرصنع روزیلانآ هاگتسد

Portable XRF analyzer 

 

 

 

  :همدقم

 هدافتسا هدام رد دوجوم رصانع ییاسانش يارب نآ زا هک تسا دربراک رپ رایسب ياهزیلانآ زا یکی يرصنع زیلانآ

  XRF، EDS، CHN دننام ییاهزیلانآ ،دوشیم ماجنا یفلتخم ياه شور زا هدافتسا اب يرصنع زیلانآ .دوشیم

  .دشابیم  ICP و

 .دوشیم هدافتسا اههنومن ییایمیش رصانع ییاسانش روظنم هب )سکیا وترپ سناسرولف یجنسفیط( XRF زیلانآ

 هیلوا سکیا ياهوترپ طسوت شبات زا سپ اههنومن حطس زا هک صخشم سکیا ياهوترپ ندرک ادیپ اب دنیآرف نیا

 و اهمتا نتخیگنارب رثا رد و دباتیم هنومن هب سکیا وترپ ،شور نیا رد .دریذپیم ماجنا ،دوشیم رشتنم يژرنارپ
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 سکیا وترپ )يژرنا( جوم لوط نییعت اب ،دوشیم دیلوت ،هیوناث سکیا وترپ ،متا فلتخم ياههیال رد ینورتکلا لاقتنا

 ،شور نیا زا هدافتسا اب .داد رارق ییاسانش دروم ار هنومن رد دوجوم رصانع ناوتیم ؛تسا متا هصخشم هک هیوناث

 ،یسانشنیمز ،یندعم ياههنومن دروم رد صوصخ هب یمک يدودح ات و یفیک تروص هب ار يرصنع زیلانآ ناوتیم

 .تسا ریذپ ناکما مویناروا ات میدس زا رصانع ییاسانش هویش نیا هب ،داد ماجنا يزلف ياهژایلآ و ،اهگنس ،اهیناک

 11 یمتا ددع اب میدس زا رتکبس رصانع ،لوادتم ياهXRF رد .تسا رتشیب نیگنس رصانع يارب شور نیا تقد

 ریز لکش .درک یسررب اهنآ يژرنا ای و جوملوط زا ناوتیم ار هصخشم سکیا ياهوترپ .دنتسین ییاسانش لباق

 .دهدیم ناشن ینورتکلا لاقتنا رثا رد ار L و k هیوناث سکیا وترپ دیلوت

 

 ینورتکلا لاقتنا رثا رد ار L و k هیوناث سکیا وترپ :1لکش

 ICP زیلانآ زا .تسا فلتخم رصانع تظلغ و عون نییعت يارب یجنسفیط ياهشور نیرتهب هلمج زا ICP زیلانآ
 اب هسیاقم رد شور نیا .دوشیم هدافتسا نوگرآ زجب رصانع رتشیب ییاسانش يارب )ییاقلا هدشتفج يامسالپ(

 شور نیا رد یهدخساپ نامز .تسا رتالاب يریذپرارکت و رتهب صیخشت دح اب ،رتساسح یشور ،رگید ياهشور

 زا زیلانآ نیا .داد رارق يرصنع زیلانآ دروم شور نیا اب ناوتیم ار زاگ و عیام ،دماج زا اه هنومن عاونا و تسا هاتوک

 هک رثا یب زاگ کی طسوت هدش دیلوت يامسالپ کمک هب نآ رد شنوی هک تسا يرشن یجنسفیط ياهشور هلمج

 .دریذپیم تروص ،تسا نوگرآ ًاتدمع
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 :هئسم حرش

 یجنفسا نهآ و هلدنگ هدننک دیلوت ياهتکرش ياههغدغد نیرت یلصا زا ،بولطم تیفیک اب هلدنگ و هرتناسنک

 ماجنا ییالاب تقد اب یتسیاب داوم نیا یفیک لرتنک ،اهنآ تیمها و داوم نیا نایرج يالاب مجح هب هجوت اب و دشابیم

 هب هنومن لاسرا ،اهوپد زا يریگ هنومن يانبم رب اهتکرش رثکا رد داوم نیا یفیک لرتنک شور رضاح لاح رد .دوش

 .دشابیم   ICP و  XRF زا هدافتسا ای و رت یمیش ياه شور هب نومزآ دنیآرف ماجنا و هاگشیامزآ

 لرتنک دنیآرف تعرس شیازفا رب هوالع ،دشاب سرتسد رد راک نیا يارب یلمح لباق رزیالانآ زیهجت هک یتروص رد

 يدایز دح ات ییاطخ هنوگ ره ناکما و دومن لرتنک ازجم تروص هب ار يدورو ياههلومحم یمامت ناوتیم ،یفیک

 .تفای دهاوخ شهاک

 

 :تامازلا 
 :دشاب ریز ياه تیلباق ياراد یتسیاب زاین دروم هاگتسد

 دشاب اراد ار Ca و  Fe ، Si ، M رصانع ییاسانش تیلباق لقادح -

 دصرد 1 لوبق لباق ياطخ رثکادح -

 تباث ییاهتیگ يور رب بصن ای و لمح لباق تروص هب یحارط -

 

 :داهنشیپ 

 یفیک لرتنک روظنم هب اضعب و دراد دوجو  Portable XRF ياه هاگتسد زا یجراخ هنومن نیدنچ رضاح لاح رد
 روتسد رد ناریا يدالوف ياه تکرش رد تازیهجت تسد نیا زا هدافتسا هک دوشیم هدافتسا لحم رد یندعم داوم
  )دوجوم ياه هنومن نییاپ تقد و ندوبن سرتسد رد تلع هب( .درادن رارق راک

 الاب تقد اب  XRF لمح لباق ياه هاگتسد یتعنص ياههنومن هدننک دیلوت  Thermo fisher ییاکیرمآ یناپمک

 .ددرگیم داهنشیپ هدش هدافتسا يژولونکت يزاس یموب يارب سوکعم یسدنهم شور زا هدافتسا هک .دشاب یم


