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Περιθλασίμετρο scXRD 

scXRD Bruker Kappa APEX II 

Το περιθλασίμετρο ακτίνων x μονοκρυστάλλου, είναι ένα διατμηματικό όργανο 

του ΑΠΘ (συμμετέχουν τα Τμήματα ΑΠΘ: Χημείας, Γεωλογίας, Φαρμακευτικής 

και Χημικών μηχανικών) και αποτελείται από: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιθλασίμετρο έχει τοποθετηθεί σε αίθουσα που βρίσκεται στη νέα πτέρυγα του 

υπογείου του Νέου Χημείου και έχει τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο του 2013. 

 

Επιστημονικώς Υπεύθυνος 

Αντώνιος Χατζηδημητρίου, Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης 

Χημείας, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τηλ. 2310-997748, E-mail:hatzidim@chem.auth.gr 

 

Λειτουργία 

Α. Η λειτουργία του οργάνου θα γίνεται μόνον από τους εγκεκριμένους (από την 

εταιρεία) χειριστές οργάνου. 

 

Χειριστές Οργάνου 

Αντώνιος Χατζηδημητρίου ,  Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης 

Χημείας, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τηλ. 2310-997748, E-mail:hatzidim@chem.auth.gr 

Γωνιόμετρο Kappa τεσσάρων κύκλων 
 
Ανιχνευτή APEX II 

 
Πηγή λεπτής εστίασης Mo ή και Cu 
 
Μονοχρωμάτορα Triumph 

 
Σύστημα ψύξης κρυστάλλου Kryoflex II 
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Εναλλακτικά 

Θεόδωρος Λαζαρίδης, Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας, 

Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τηλ. 2310997853, E-mail: tlazarides@chem.auth.gr  

 

Κώδικας δεοντολογίας 

Το περιθλασίμετρο ακτίνων x μονοκρυστάλλου έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα μέλη της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΑΠΘ και προς τρίτους. Η λήψη και η ανάλυση των 

δειγμάτων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας, τηρώντας επίσης τα θέµατα εμπιστευτικότητας των δεδομένων και των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

Ιστοσελίδα 

Στο διαδικτυακό τόπο https://websites.auth.gr/scxrdchemauth/ (υπό κατασκευή) 

θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εξοπλισμό, τους χειριστές, την 

προσφορά υπηρεσιών και την αίτηση που απαιτείται για την υλοποίηση των 

αναλύσεων. 

 

Προσφορά Υπηρεσιών –  Χρέωση Χρήσης Εξοπλισμού 

Για την πραγματοποίηση αναλύσεων απαιτείται η επικοινωνία με τον ΕΥ κο Αντώνιο 

Χατζηδημητρίου και η αποστολή της αίτησης αναλύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

hatzidim@chem.auth.gr. 
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Η χρέωση χρήσης του εξοπλισμού για διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων (π.χ Μέλη 

ΔΕΠ ΑΠΘ, άλλα Μέλη ΔΕΠ, Υποψ. Διδάκτορες, φοιτητές κλπ) αναφέρεται 

επισυναπτόμενο πίνακα χρεώσεων. 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι πληροφορίες των υλικών τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία σύνθεσης καθώς και τα στοιχεία 

επικινδυνότητας του καθενός. Για τις ειδικές συνθήκες προετοιμασίας και λήψης των 

δεδομένων των δειγμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν για ενημέρωση 

με την ΕΥ του Οργάνου. 

Στις δημοσιεύσεις για τις οποίες τα ερευνητικά τους αποτελέσματα προέκυψαν με χρήση 

του εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρεται η ακόλουθη επισήμανση. 
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Κόστος παροχής υπηρεσιών Κρυσταλλογραφίας ακτίνων-χ σε μονοκρύσταλλο 
(single crystal XRD) 

 

Ιδιότητα χρήστη Προτεινόμενο ωριαίο κόστος 
(χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

Μέλη τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. και των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων **, *** 

20 € 

Μέλη άλλων Τμημάτων Α.Π.Θ. 30 € 
Μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, εκτός 
Α.Π.Θ. 

40 € 

Βιομηχανία 50 € 

To κόστος περιλαμβάνει την ανάλυση, τα αναλώσιμα και την συντήρηση 
του οργάνου. 

 

** Εναλλακτικά, για χρήστες μέλη του τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. παρέχεται η 

δυνατότητα πακέτου παροχής υπηρεσιών με αντίτιμο αναλώσιμα 

περιθλασιμέτρου (ακίδες τοποθέτησης-στερέωσης μονοκρυστάλλου, έλαιο 
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μικροσκοπίας-στερέωσης, βαλβίδες κυκλώματος ψύξης κα) αξίας 500 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ανάλυση 5 δειγμάτων. 

 

*** Ειδικά για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του  

Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. και των συνεργαζόμενων Τμημάτων των οποίων 

το πρόγραμμα της διδακτορικής διατριβής δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση 

για αναλώσιμα (π.χ. εκπονούν τη διατριβή τους αμισθί ή λαμβάνουν 

υποτροφία), προβλέπεται δωρεάν παροχή υπηρεσιών περίθλασης ακτίνων x 

σε μονοκρύσταλλο μέγιστης διάρκειας 5 ωρών / μήνα.  

 


