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X-Pulse 

Thiết bị X-Pulse của Oxford Instruments là một cuộc cách mạng về sự linh hoạt 
của máy Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân (NMR) loại để bàn. Sự tích hợp nhiều công 
năng như: đo được nhiều loại hạt nhân, đo trong hóa học dòng chảy, đo để theo 
dõi diễn biến các phản ứng hóa học, đo theo dõi sự biến đổi nhiệt độ phản 
ứng…, thiết bị X-Pulse cho phép bạn thực hiện nhiều loại kỹ thuật đo phổ NMR, 
thu những phổ đồ có độ phân giải cực tốt, chỉ bằng một thiết bị để bàn ngay tại 
phòng thí nghiệm của bạn.

Thiết bị Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân X-Pulse sử dụng nam châm vĩnh cửu 
60MHz với độ đồng nhất và ổn định nhiệt cao, giúp bạn dễ dàng đặt máy ngay 
trong phòng thí nghiệm và không cần chất làm lạnh. Thiết bị X-Pulse có thể sử 
dụng cả ống NMR 5mm tiêu chuẩn hoặc cốc đo dòng chảy linh hoạt của hãng 
Oxford Instruments.

Hệ thống được điều khiển bởi phần mềm thu nhận dữ liệu SpinFlow phiên bản cải tiến mới, giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép 
đo thông thường hàng ngày. Nếu bạn là người đã sử dụng thành thạo thiết bị NMR thì việc thực hiện các phép đo lại càng linh 
hoạt hơn.

Gradient trường xung và các xung tần số vô tuyến RF định dạng sẵn có trong máy giúp bạn dễ dàng lựa chọn kết hợp thành 
chuỗi xung, hoặc khi muốn kích thích hạt nhân có chọn lọc, hoặc khi cần ức chế tín hiệu cộng hưởng của nước và dung môi.

TẠI SAO CHỌN X-PULSE

- Đo được nhiều loại hạt nhân 
X-Pulse - Thiết bị Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân Băng 
Thông Rộng Loại Để Bàn hàng đầu thế giới cho phép 
bạn chọn đo nhiều loại hạt nhân mong muốn.

- Phổ đồ sắc nét
Kỹ thuật shimming mới cho phép độ phân giải phổ chuẩn 
đạt dưới 0,35Hz/10 Hz 

- Tính tiện lợi của thiết bị để bàn
Thiết bị X-Pulse không đòi hỏi những điều kiện đặt biệt 
khi lắp đặt và không cần chất làm lạnh, nên có thể đặt 
thiết bị ở bất cứ chỗ nào thuận tiện nhất cho bạn.

- Dễ bảo trì
Đầu dò thiết bị X-Pulse có thể tháo rời và vệ sinh dễ 
dàng. Có thể sử dụng ống NMR 5mm tiêu chuẩn hoặc 
cốc đo dòng chảy linh hoạt.

- Không giới hạn
Bạn có thể điều chỉnh để đo bất kỳ hạt nhân X nào 
trong dãi băng thông rộng, 120: 1 (băng thông rộng), 
180: 1 (1H / 19F)

- Dễ vận hành
Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng 
chuyển đổi từ những phép đo với 
chuỗi xung đơn giản sang những 
chuỗi xung phức tạp chỉ bằng một 
cú nhấp chuột.

- Tính ổn định cao
Có thể đo mẫu lỏng trong hóa học 
dòng chảy ở nhiệt độ thay đổi (20°C 
– 60°C) mà không có bất kỳ sự 
nhiễu phổ. Chạy chuỗi xung chu kỳ 
cao vẫn không bị mất ổn định từ 
trường.

- Phần mềm linh hoạt
Phần mềm SpinFlow cải tiến cho 
phép bạn thiết lập phép đo của 
riêng bạn, theo cách của bạn.  

028.6281.4410 11A Nguyễn An, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Thủ Đức - TP.HCMva@vietanh.vn www.vietanh.vn

1



X-Pulse 

CHỌN HẠT NHÂN
Băng thông rộng cho phép bạn tùy chọn các hạt nhân cần đo:1H, 13C, 31P hay ít phổ biến hơn như 29Si, 11B,  7Li. Trong 
phần mềm, chỉ cần chọn hạt nhân bạn quan tâm và điều chỉnh đầu dò để đảm bảo hoạt động trong điều kiện tối ưu.

Việc tối đa hóa tỷ lệ Tín hiệu/Tiếng ồn quyết định sự thành công và thất bại trong các phép đo bằng máy Cộng Hưởng Từ 
Hạt Nhân loại để bàn. Chỉ có ở máy X-Pulse, hiệu chuẩn bằng Ethyl Benzen 1% làm các phép đo đạt độ nhạy đặc biệt là 
120: 1 (băng thông rộng) và 180: 1 (1H / 19F). Đối với những hạt nhân có độ cảm từ thấp như 13C hoặc 31P, việc đảm bảo 
độ nhạy là điều vô cùng quan trọng. Khả năng tunning và matching cho từng hạt nhân cụ thể giúp tối đa hóa tỷ lệ Tín 
hiệu/Tiếng ồn. Linh kiện mang đầu dò hạt nhân X-pod có thể tháo lắp nhanh và dễ, không cần tắt hệ thống.

TÍNH ỔN ĐỊNH CAO
Thiết kế nam châm độc đáo của X-Pulse mang lại độ ổn định cực kỳ cao, đảm bảo các phép đo của bạn không bị nhiễu từ.

Khối lượng tác dụng nhiệt của nam châm được thiết kế lớn đủ đảm bảo cho bạn đo dòng lưu chất ở 20°C đến 60°C bằng 
cốc đo dòng chảy, hoàn toàn ổn định không nhiễu từ.

Lớp chắn nhiệt và từ của hệ thống làm giảm thiểu ảnh hưởng của môi trường, đảm bảo rằng các biến đổi về nhiệt độ phòng 
hoặc trường điện từ cục bộ không ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn.

Với thiết bị X-Pulse, các mũi cộng hưởng tách biệt rõ ràng, 
các mũi nồng độ thấp đều quan sát rõ. Thiết bị X-Pulse sử 
dụng nam châm vĩnh cửu 60MHz (1,4T).

Kỹ thuật shimming mới trong X-Pulse cho phép tạo ra từ 
trường cực kỳ đồng nhất, giúp đạt đến độ phân giải dưới 
0,35Hz khi hiệu chuẩn nữa chiều cao mũi cộng hưởng và 
10Hz ở 0,55% khi hiệu chuẩn dạng mũi cộng hưởng.

Các mũi cộng hưởng được định danh dễ dàng. Càng hiệu 
quả hơn khi bạn kết hợp các xung RF định dạng sẵn để ức 
chế tín hiệu dung môi, khi phân tích những hợp chất khó 
như đường hoặc thậm chí tinh bột hòa tan trong nước.

ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
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PHỔ ĐỒ
Thiết bị X-Pulse cho bạn phổ NMR 1 chiều và 2 chiều chất lượng sắc nét, của hạt nhân 1H, 13C, 19F, 31P, 29Si, 11B và các 
hạt nhân khác. Thiết bị có sẳn bộ chuẩn các chuỗi xung 1D, COSY, DEPT, HSQC, ME-HSQC, HMQC và nhiều chuỗi xung 
khác, sẵn sàng cho bạn làm việc.

Các xung định dạng sẵn tạo thành một loạt các chuỗi xung nâng cao để giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất mẫu. Ức chế tín 
hiệu dung môi cho phép bạn nhìn thấy các mũi cộng hưởng mà có thể trước đó đã bị chồng lấp. Các phép đo chọn lọc như 
1D-TOCSY kích thích từng nhóm cụ thể trong phân tử, giúp bạn xác định và phân biệt từng hợp chất riêng biệt trong mẫu 
hỗn hợp phức tạp.

X-Pulse 

Hình 1 Hình 2

Hình 3

Hình 4
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X-Pulse 

Hình 6Hình 5

Hình 7 Hình 8

Hình 9 Hình 10
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X-Pulse 

Phần mềm SpinFlow mới giúp bạn dễ dàng sử dụng thiết bị 
X-Pulse. Các phép đo “nhanh” được lập sẵn để bạn làm việc 
thường xuyên hàng ngày như phổ 1D 1H cơ bản, 13C, 
DEPT, chỉ với một cú nhấp chuột. Giao diện cho phép người 
dùng có kinh nghiệm lưu chuỗi xung và thông số của riêng 
họ để chạy lại lần sau, đảm bảo chương trình đo nhất quán 
và giảm thời gian thu thập dữ liệu.

DỄ VẬN HÀNH

Phần mềm SpinFlow không chỉ đơn thuần là cung cấp các 
phép đo "nhanh" để làm việc hàng ngày. Những kỹ thuật 
nâng cao cho phép bạn tùy chỉnh mọi thông số trong chuỗi 
xung để tối ưu hóa độ chính xác của phép đo. Nếu chuỗi 
xung cơ bản của phần mềm SpinFlow không đáp ứng phép 
đo, bạn có thể dễ dàng tạo chuỗi xung của riêng mình bằng 
cách sử dụng các tập lệnh Python đơn giản.

PHẦN MỀM LINH HOẠT

DỄ BẢO TRÌ
X-Pulse là hệ Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân Để Bàn duy nhất cho phép người dùng tháo rời đầu dò một cách dễ dàng để tự 
làm sạch nhanh chóng và dễ dàng. Nếu mẫu không may bị tràn hoặc ống NMR bị vỡ, không cần gọi dịch vụ hoặc mở thiết 
bị - chỉ cần rút đầu dò ra và vệ sinh. Tuyệt vời hơn, thiết bị X-Pulse được thiết kế để các ống NMR được đưa trực tiếp vào 
một cách nhanh gọn, bằng trục xoay, giá giữ ống đựng mẫu hoặc dụng cụ đo độ sâu. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ 
bị vỡ ống và tăng hiệu suất làm việc.

Với X-Pulse bạn không cần nạp chất làm lạnh, không cần lo lắng về việc bị mất từ trường. Chỉ cần cắm thiết bị X-Pulse vào 
ổ cắm điện thông thường, không cần lo lắng về chi phí và nguồn cung cấp chất làm lạnh.

TÍNH TIỆN LỢI CỦA THIẾT BỊ ĐỂ BÀN
Để đo phổ Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân, thiết bị X-Pulse sử dụng một nam châm vĩnh cửu tạo để từ trường. Không cần chất 
làm lạnh hệ thống, giảm đáng kể chi phí vận hành.

Với chức năng ghi dấu lại thao tác và hạn chế bị lạc từ trường, thiết bị X-Pulse có thể lắp đặt trong nhiều môi trường mà 
không cần những điều kiện đặc biệt. Bạn có thể đo Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân ngay bên cạnh các thí nghiệm trong phòng 
Lab hoặc thậm chí bên cạnh các hệ phản ứng đang hoạt động, để dễ dàng hiểu rõ hơn quá trình phản ứng đang diễn ra.

Ngoài ra, có phụ kiện bệ đẩy cho phép bạn dễ dàng di chuyển máy đến bất cứ nơi nào bạn cần.
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X-Pulse 

HIỂU RÕ QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
Cốc đo dòng chảy của thiết bị X-Pulse cho phép đo các mẫu chất lỏng ngay trong dòng chảy ở nhiệt độ thay đổi (20°C - 
60°C) để bạn hiểu rõ hơn các phản ứng đang diễn ra. Cốc đo dòng chảy được tối ưu hóa để đo thể tích mẫu lớn nhất có thể 
chảy qua đầu dò. Điều này làm giảm thiểu thời gian đo mỗi phổ và giúp hiểu rõ hơn sự phụ thuộc vào thời gian của các phản 
ứng. Được thiết kế với tính linh hoạt, cốc đo dòng chảy cũng cho phép bạn chọn dung môi khóa từ trường, tránh được sự 
chồng lấp phổ không cần thiết hoặc tránh pha thêm dung môi vào hỗn hợp phản ứng. Đầu dò biến đổi nhiệt độ giúp bạn đo 
quá trình hóa học của mình trong điều kiện nhiệt độ tối ưu hoặc đo phổ theo sự thay đổi nhiệt độ để hiểu rõ quá trình động 
lực phản ứng. Đầu dò biến đổi nhiệt độ còn có thể sử dụng không cần cốc đo dòng chảy, để giữ nguyên trạng thái dòng chảy 
của mẫu hoặc để ngừng gia nhiệt mẫu trong các thí nghiệm có chu kỳ làm việc cao.

Hóa Dầu Polymers Dược Phẩm Giáo Dục Nghiên Cứu Hóa
Công Nghiệp
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