
 minispec mq series مدل  NMRهسته یسیرزونانس مغناط اسپکتروفتومتر

 

محصوالت  برتریناز  Brukerمحصول شرکت   minispec mq seriesمدل  NMRهستهرزونانس مغناطیسی  مترواسپکتر

رزونانس  طیف سنجی. مهم جهان می باشدصنعتی  تحقیقاتی ومراکز  مورد استفاده دررزونانس مغناطیسی هسته  اسپکتروسکوپی

با اندازه جمع و جور ، نرم افزار و مدارهای پیشرفته و انواع پروب می تواند   minispec mq seriesمدل  NMRهستهمغناطیسی 

 استفاده شود.  هیدروژن و فلوئورجهت انجام آنالیزهای 

 معرفی محصول

از یک میدان مغناطیسی دائمی و فرکانس رادیویی   minispec mq seriesمدل  NMRهستهرزونانس مغناطیسی  مترفتواسپکترو

(RF برای بررسی هسته های حساس )NMR  مانند هیدروژن و فلوئور استفاده می کند. در پاسخ، سیگنال هایRF  توسط هسته

رزونانس سکوپی اسپکترودر های حساس تولید می شوند و سیگنال ها تشخیص داده می شوند. دامنه و طول مدت این سیگنال ها 

 ، طیف سنجیمربوط به خواص نمونه است. بر خالف سایر روش های   minispec mq seriesمدل  NMRهستهمغناطیسی 

تحت تاثیر قرار  با رنگ نمونه و خواص سطح ،  minispec mq seriesمدل TD-NMR رزونانس مغناطیسی هسته  اسپکترومتر

و  QA / QC، برای آزمایشگاه   minispec mq seriesمدل  TD-NMRرزونانس مغناطیسی هسته اسپکتروفتومترنمی گیرد. 

 امکانات تحقیق و توسعه کامال مناسب است زیرا این یک اندازه گیری غیرمخرب و غیر تهاجمی است که نیازی به تهیه نمونه ندارد.

 یبرا NMRهسته  یسیمغناط لگریتحل کی  minispec mq seriesمدل  NMRهستهرزونانس مغناطیسی  مترفتواسپکترو

رزونانس  اسپکترومتر. کاربرد مشترک می باشد NMRفعال هسته  یهسته ها گری( و د19F(، فلوئور )1H) دروژنیه صیتشخ

 / QC) یکشاورز ییغذا عیو صنا ییایمیمواد ش تیفیدر کنترل ک  minispec mq seriesمدل  NMRهستهمغناطیسی 

QA )شود. یمخرب استفاده م ریو غ افتیقابل باز ع،یسر آنالیز یآن به طور معمول برا ازکه  می باشد 

 یاز برنامه ها یگسترده ا فیط یبرا نیهمچن  minispec mq seriesمدل  NMRهستهرزونانس مغناطیسی  سکوپیاسپکترو

 شود. یاستفاده م یپزشک یقاتی( در صنعت، دانشگاه ها و امکانات تحقR & Dو توسعه ) قیتحق یها شگاهیدر آزما یکاربرد



 minispec mq series مدل  TD-NMRرزونانس مغناطیسی هسته اسپکترومترویژگی های 

 می باشد. غیر مخرب و سریع  minispec mq seriesمدلNMR رزونانس مغناطیسی هسته  اسپکترومتر •

آماده سازی نیازی به   minispec mq seriesمدلNMR رزونانس مغناطیسی هسته  سکوپیواسپکتر با استفاده از •

 .نیستنمونه 

جایگزین آزمایش های شیمیایی و فیزیکی   minispec mq seriesمدلNMR رزونانس مغناطیسی هسته  طیف سنجی •

 .می شودمرطوب 

 minispec mqمدلNMR مغناطیسی هسته  تشدید اسپکتروفتومتردر  نمونه یا بیشتر 3کالیبراسیون خطی ساده با  •

series   

موجود   minispec mq seriesمدلNMR مغناطیسی هسته  تشدید اسپکترومتردر  کالیبراسیون شیمیاییآپشن های  •

 می باشد.

 تعمیر و نگهداری کمنیاز به   minispec mq seriesمدلNMR مغناطیسی هسته  تشدید طیف سنجیمحصوالت  •

 دارد.

 minispec mqمدلNMR رزونانس مغناطیسی هسته  اسپکترومتردر  C° 200تا  -C° 100 محدوده دمای نمونه از •

series  متغیر می باشد. برای برنامه های کاربردی تحقیق و توسعه منحصر به فرد 

برای حداکثر   minispec mq seriesمدلNMR رزونانس مغناطیسی هسته  اسپکترومترطراحی کامال مغناطیسی  •

 سرعت تجزیه و تحلیل

 

 

 

 

 

 



 minispec mq series مدل  TD-NMRهسته  یسیاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطاستاندارد های بین المللی 

وجود  minispec mq seriesمدل  TD-NMRهسته  یسیمغناط تشدیداسپکترومتر چندین روش استاندارد بین المللی برای 

 ISO ،IUPAC(، در روش های رسمی توسط چندین سازمان، از جمله SFCدارد. در صنایع غذایی، اندازه گیری های جامد چربی )

، شرح داده شده است. در کشاورزی، میزان روغن و رطوبت در دانه های روغنی و باقیمانده با روش های استاندارد بین AOCSو 

ود. در صنایع تعیین می ش minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هستهرزونانس  طیف سنجیالمللی توسط آنالیز 

 شود .  استفاده می ASTMپتروشیمی درصد هیدروژن در هیدروکربن ها مانند سوخت جت و دیزل از استاندارد 

 

 minispec mq seriesمدل   TD-NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته پیکربندی های مختلف 

mq60: 1.41 T / 60 MHz 
mq40: 0.94 T / 40 MHz 
mq20: 0.47 T / 20 MHz 
mq10: 0.23 T / 10 MHz 
mq7.5: 0.17 T / 7.5 MHz 

 

 

 minispec mq seriesمدل  NMRهسته  یسیآنالیز اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطنرم افزار 

 QC/QAبرای برنامه های مناسب  minispec mq seriesمدل  NMRهسته  یسیاسپکتروفتومتر رزونانس مغناط •

 R&Dو 

 minispec mq seriesمدل  NMRهسته  یسیاسپکترومتر رزونانس مغناط خواندن بارکدخواص خودکار و  •

 میلی متر، بنابراین کامال مناسب برای نمونه های غیر همجنس 50تا  7.5 ∅لوله های نمونه با اندازه های  •

 

 



برای  minispec mq seriesمدل  NMRهسته  یسیآنالیز اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطنرم افزار ویژگی های 

 R&Dکاربران 

مگاهرتز، انتخاب  65تا  2از  minispec mq seriesمدل  TD-NMRهسته  یسیاسپکتروفتومتر رزونانس مغناط •

آنالیز هوشمند برای مبادله سریع و بدون ابزار، به عنوان مثال برای  Plug & Playگسترده ای از پروژکتور های 

 را فراهم می کند. هیدروژن و فلوئور

هسته  یسیاسپکترومتر رزونانس مغناطتوسط  نیازهای ویژه برطرف کردن پروب برای وانواع ترکیبات مغناطیسی  •

TD-NMR  مدلminispec mq series .در دسترس می باشد 

از  minispec mq seriesمدل  TD-NMRهسته  یسیاز راه دور اسپکترومتر رزونانس مغناط دما کنترل کامل •

C° 100-  تاC° 200 

 TD-NMRهسته  یسیرزونانس مغناطتوسط طیف سنجی  داده ها وتعیین زمان آرامش با تعداد زیادی از اشکال  •

 minispec mq seriesمدل 

 TD-NMRهسته  یسیمغناط تشدید اسپکتروفتومتر توسط آزمایش های انتشار با تکنولوژی پیشرفته ای از شیب •

 امکان پذیر می باشد. minispec mq seriesمدل 

 یسیمغناط در اسپکترومتر تشدیدشکل و فرستنده خطی برای آزمایش های انتخابی و قفل اسپین  RFپالس های  •

 minispec mq seriesمدل  TD-NMRهسته 

 minispec mqمدل  TD-NMRهسته  یسیمغناط اسپکتروسکوپی تشدید ExpSpelویرایشگر قدرتمند ) •

series در دسترس است. برای توسعه نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته تشدید اسپکتروفتومترکاربردهای 

 صنایع غذایی در  minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته رزونانس استفاده از اسپکتروفتومتر •

 AOCS Cd 16b-93 ،ISOمحتوای چربی جامد در ترکیبات چرب )NMR رزونانس مغناطیسی هسته اسپکتروفتومتر  -

 .کند ( را تعیین میIUPAC 2.150و  8292

، تاییدیه 10632و  AOCS Ak4-95 ،ISO 10565میزان روغن و رطوبت در بذر و دانه های روغنی )روش های تعیین  -

GIPSA USDA)  رزونانس مغناطیسی هسته اسپکترومتر توسطNMR  

رزونانس مغناطیسی اسپکتروفتومتر توسط محتوای چربی جامد و همچنین مقدار کل چربی در محصوالت شکالت تعیین   -

 NMR هسته 

 مغناطیسی هسته  تشدیداسپکتروفتومتر توسط ب / روغن ( آ) W / O و  O / Wاندازه قطرات در امولسیون  آنالیز -

NMR 

رزونانس مغناطیس هسته  طیف سنجیتوسط  روغن، آب و پروتئین در مواد غذایی و خوراک خشک و مرطوب میزان -

NMR گردد. تعیین می 

 

 صنعت نساجی در  minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته رزونانس استفاده از اسپکترومتر •

 NMR رزونانس مغناطیسی هسته اسپکتروفتومتر توسط ( OPUتعیین اسپین پایانه ای در فیبر ) -

 مرها یپوشش دهی پل -

 

 صنعت پلیمر در  minispec mq seriesمدل   NMRهسته یسمغناطی رزونانس اسپکترومتر از استفاده •

 TD-NMR رزونانس مغناطیسی هسته اسپکتروفتومتر توسط  محتوای حالل در پلی پروپیلنتعیین  -

 TD-NMR رزونانس مغناطیسی هسته اسپکترومتر توسط  بلورینگی در پلی اتیلنتراکم و تعیین  -

 رزونانس مغناطیسی هسته  با استفاده از طیف سنجی یا پلی استایرن ABSمحتوای الستیک در پلیمرهای مانند تعیین  -

TD-NMR 

 تراکم متقاطع االستومرها   -

 

صنعت در  minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته رزونانس استفاده از اسپکتروسکوپی •

 پتروشیمی 

رزونانس مغناطیسی اسپکتروفتومتر با استفاده از ( ASTM D 7171تعیین مقدار هیدروژن در هیدروکربن ها )روش  -

 TD-NMR هسته 

 TD-NMR رزونانس مغناطیسی هسته اسپکترومتر توسط  تعیین مقدار و آنالیز مقدار روغن در پارافین و موم -

 

صنعت در  minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته تشدید مترفتواستفاده از اسپکترو •

 داروسازی 

 چربی در موش زنده -

 تعیین وزن بدون تماس -

 رطوبت و حالل در پودر و قرص -

 T 1.5و  MRI: 0.25 T ،0.5 T ،0.75 T ،1.0 Tبررسی عوامل کنتراست در نزدیکی میدان های  -



صنعت بهداشت در  minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته رزونانس استفاده از اسپکترومتر •

 و درمان

 TD-NMR مغناطیسی هسته  تشدیداسپکترومتر توسط  در خمیر دندان ایدمحتوای فلور -

 خواص ذوب مواد آرایشی -

 

تحقیق و توسعه در  minispec mq seriesمدل   NMRمغناطیسی هسته رزونانس استفاده از اسپکترومتر •

 و دانشگاهیان

 تمام انواع مطالعات زمان آرامش وابسته به دما -

 آزمایش های پراکندگی -

- NMR یک طرفه 


