เครื่องมือวิ ทยาศาสตร์
ท
ศูนย์เครื
เ ่องมือ ศาลายยา : SCIF มหาวิ ทยาลั
ท ยมหิ ดล
กลุ่มที่ 3 : Spectrometeer
ลําดับที่

รายยการ

จํานวน

ยี่ห้อ

รุ่น

คุณสมบบัติ/อุปกรณ์ ประกอบ

3.1

เครือ่ งวิเคราะห์หาปปริมาณโลหะหนัก
แบบเปลวไฟ (Flam
me Atomic
Absorption Specttrometry)

1

PerKin Elmer

A Analyst 200 +
flas 400

1.) มีเตาเผาสําหรัรับการวิเคราะห์โลหะะหนักที่
ใช้ได้กบั เชือ้ เพพลิงชนิด Air – acetyylene และ
Nitrous oxidee – acetylene
2.) มีระบบให้ความร้อนกับเซลล์วเิ คราาะห์แบบ
เตาไฟฟ้า โดยยควบคุมอุณหภูมไิ ด้อย่
อ างน้อย
ตัง้ แต่ 100°C ถึงสูงสุดได้ 1,000°CC
3.) มีหลอดกําเนิดแสง
ด สําหรับการวิเคราะห์
ค ธาตุ
Al, Ca, Cr, Co, Cu, Au, Ag, Fe และ Pb
และชนิด Elecctrodeless Dischargge Lamp
สําหรับการวิเคราะห์
ค ธาตุ As, Se และ
แ Hg
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3.2

เครือ่ งวิเคราะห์หาปปริมาณโลหะหนัก
แบบแกรไฟต์ (Graaphite Furnace
Atomic Absorption Spectrometry)

1

PerKin Elmer

A Analyst 600

1.) เป็ นเครือ่ งวิเคราะห์หาปริมาณโลหหะหนักทีม่ ี
ปริมาณน้อย ได้
ไ ต่าํ ถึงระดับหนึ่งส่วนใน
ว
พันล้านส่วน (ppb)
2.) สามารถปรับตัง้ อุณหภูมเิ ตาเผาได้้ ตัง้ แต่
อุณหภูมหิ อ้ ง จนถึ
จ งไม่น้อยกว่า 2,6600°C
3.) มีหลอดกําเนิดแสง
ด สําหรับการวิเคราะห์
ค ธาตุ
Mg, Mn, Ni, K,
K Na, Zn, Ti, V, Si และ Cd
และชนิด Elecctrodeless Dischargge Lamp
สําหรับการวิเคราะห์
ค หาปริมาณธาตตุ Sn และ
Pb

3.3

เครือ่ งวัดปริมาณสสาร โดยอาศัยค่า
การดูดกลืนแสง
(Spectrophotomeeter)

1

Thermo

Evolution 600

1.) เป็ นเครือ่ งใช้วดั หาปริมาณของสารรตัวอย่าง
ควบคุมการทํางานด้
า
วยระบบ
ไมโครโปรเซสสเซอร์ ระบบ Optics เป็ นแบบ
Double Beam
m
2.) เลือกความยาววคลื่นในการตรวจจับสารได้
บ
ตัง้ แต่ 190 ถึง 900 นาโนเมตร
3.) มีชอ่ งใส่สารตัวั อย่างขนาด 10 mm
m. ได้
1 หลอด และมีมีชอ่ งใส่สารอ้างอิง จํานวน
า
1 ช่อง
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3.4

เครือ่ งวิเคราะห์สารรละลายแบบ
อินฟราเรด
(FTIR Spectrophootometer)

1

Thermo
T
Fisher
Scientific

Nicolet 6700

1.) เป็ นเครือ่ งสําหรั
ห บวิเคราะห์หาหมูฟ่ งั ก์ชนั ซึง่
แสดงลักษณะจจําเพาะของสารประกกอบ โดยใช้
แสงอินฟราเรดด ซึง่ สามารถวิเคราะะห์สารได้ทงั ้
เชิงคุณภาพแลละปริมาณวิเคราะห์ เมือ่ มีสาร
มาตรฐานเทียบ
2.) มีฟงั ก์ชนั สําหรรับการวัดและจัดการรในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น Traansmittance, Absorrption,
Spectral Com
mparison, Spectral Quality
Q
Check, Baselline Correction, Peaak
Resolve, H2O and CO2 Correction
วิเคราะห์สเปคคตรัม การหาพืน้ ทีพ่ คี ความสูง
ของพีค พร้อมทั
ม ง้ สามารถแสดงสเปปคตรัมได้
แบบ Real Tim
me ได้

3.5

เครือ่ งเซอร์คลู าร์ไดโครอิ
ด ก
(Circular Dichroissm Spectrometer)

1

JASCO

J815 – CD

1.) มีชว่ งความยาวคลื่นทีเ่ ครือ่ งสามารรถเลือกได้
ตัง้ แต่ 163 – 900
9 นาโนเมตร
2.) มีชุดควบคุมอุณหภู
ณ มสิ ารตัวอย่างชชนิดไฟฟ้า
(Peltier Singlee Cell Holder ) โดยยสามารถตัง้
อุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 0 ถึง 100°C
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JASCO

FP – 6200

1.) เป็ นชุดเครือ่ งมืมือสําหรับใช้ในการวิเิ คราะห์
ปริมาณสารเรืองแสงชนิ
อ
ด Researcch Grade
โดยการวัดค่าการเรื
ก องแสงของสารร
ฟลูออเรสเซนตต์ในสารตัวอย่าง
ปริมาณสาร สามารถใช้
2.) มีซอฟท์แวร์วเคราะห์
ิ
ในการศึกษาแและวิเคราะห์ตวั อย่างได้
ง
หลากหลาย ได้
ไ แก่ Dynamics of Protein
Folding, Finggerprint and Identifiied of Oil,
Measure of Distance
D
within
Macromolecuule, Concentration of Ion in
Living Cells, Membrane Structuure

3.6

เครือ่ งตรวจวัดปริมาณสารแบบ
ม
ดูดกลืนแสง (Specctrofluorometer)

1

3.7

เครือ่ งวิเคราะห์การรดูดกลืนและเรือง
แสงในไมโครเพลทท (UV – Vis,
Luminescence annd Fluorescence
Microplate Readeer)

1

1.) เป็ นเครือ่ งอ่านค่
น าไมโครเพลท โดยยหลักการ
วัดค่าการดูดกลื
ก นแสง Absorbancee,
Fluorescencee Top and Bottom Reading
R
และ Luminescence ได้
2.) สามารถวัด Absorbance ได้ในช่วงตัง้ แต่
230 – 1,000 นาโนเมตร
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