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Kierownicy Linii Badawczych ACMiN, 
Pracownicy i Doktoranci ACMiN 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na pomiary XRD, w trosce o żywotność 

naszych dyfraktometrów bez drogich napraw, z dniem dzisiejszym wprowadzam 

następujące zasady korzystania z tych urządzeń: 

 

a) Dyfraktometry mogą być wykorzystywane do realizacji badań własnych 

pracowników ACMiN i tych badań, które mają aktualne (i złożone w naszym 

Sekretariacie) "zgłoszenie projektu". 

b) "Zgłoszenia projektu" można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zespołem 

Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych. 

c) Samodzielnie na dyfraktometrach badania mogą prowadzić tylko i wyłącznie 

osoby w pełni przeszkolone (w tej chwili są to p. Marianna Marciszko, p. Marta 

Gajewska, p. Katarzyna Berent, p. Katarzyna Hnida, p. Kamila Kollbek i p. Grzegorz 

Cios). 

d) Rezerwacji czasu pracy na każdym z naszych dwóch dyfraktometrów należy 

dokonywać za pośrednictwem elektronicznych kalendarzy (w celu uzyskania dostępu 

do kalendarzy należy zgłosić się do p. Marianny Marciszko). 

e) Użytkowanie dyfraktometrów musi być każdorazowo potwierdzone wpisem w 

"książce pracy", a każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu dyfraktometrów musi 

być natychmiast zgłoszona do jednej z osób z Zespołu Mikroskopii Elektronowej i 

Badań Strukturalnych. 

Równocześnie informuję, że dyfraktometr z lampą Co zostaje dedykowany do 

pomiarów GIXD oraz XRR oraz pomiarów wymagających użycia przystawki 

temperaturowej (w przypadku wykorzystywania przystawki temperaturowej, 

niezależnie od doświadczenia użytkownika, obowiązkowa jest obecność p. Marianny 

Marciszko). Natomiast dyfraktometr z lampą Cu zostaje dedykowany do badań 

tekstury krystalograficznej oraz standardowej analizy fazowej. 



Uwaga: wszelkie zmiany konfiguracji na obu dyfraktometrach muszą być 

uzgodnione z p. Mariannę Marciszko (lub w razie jej nieobecności z jedną z osób z 

Zespołu Mikroskopii Elektronowej i Badań Strukturalnych). W szczególności 

zabronione jest samowolne zdejmowania jakichkolwiek osłon z dyfraktometrów. 

 

Bardzo proszę o przestrzeganie powyższych zasad. 

 

Pozdrawiam -  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. adresaci, 

2. a/a 


