Hà Nội

Ngày 11
tháng 11
năm 2019

Seminar

Hội thảo về kỹ thuật quang phổ cận
hồng ngoại và quang phổ Raman
You are invited

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Công ty Metrohm Việt Nam trân trọng kính mời quý khách tham dự hội
thảo chủ đề

Thành Phố Hà Nội

Kỹ thuật quang phổ cận hồng ngoại và Quang phổ Raman Metrohm
Giải pháp phân tích nhanh hơn, xanh hơn, dễ hơn và hiệu quả hơn
Giới thiệu Kỹ thuật quang phổ dao động với NIRS & Raman.
Hội thảo sẽ trình bày các vấn đề cơ bản, tính năng thiết bị và các ứng
dụng. Ngoài ra hội thảo còn cung cấp chương trình thực hành trên thiết bị.
NIR & Raman cung cấp nhiều lợi ích cho các nhà phân tích: không sử dụng
dung môi và hóa chất, cho kết quả nhanh hơn, dễ sử dụng, nhiều quy trình
phân tích có thể lựa chọn, tiết kiệm chi phí và nhiều hơn nữa.
Hội thảo trình bày nội dung gì?
•
•
•
•

Khoa học về phổ NIR & Raman, những ứng dụng và thông tin về thiết bị
Ứng dụng trong phòng thí nghiệm và trong quy trình sản xuất
Tiêu chuẩn quốc tế ASTM, USP, EP, BP, ISO
Ứng dụng liên quan đến định tính, định lượng và định lượng nguyên
liệu trong các ngành dược, hóa chất, polymer và ngành công nghiệp
hóa dầu
• Ứng dụng trong ngành quốc phòng và an ninh
• Nguyên tắc chính trong thuật toán và thống kê NIR & Raman
Các chủ đề
•
•
•
•
•

Tìm hiểu về khoa học quang phổ.
Lý thuyết cơ bản của quang phổ cận hồng ngoại và Raman
Ứng dụng của quang phổ cận hồng ngoại & Raman
Thiết bị quang phổ NIR, Raman và phụ kiện
Lợi ích của kỹ thuật quang phổ cận hồng ngoại và Raman

Thông báo sau

Chương trình hội thảo
08:30 Đăng ký
Chào mừng và giới thiệu Metrohm Việt Nam
Các vấn đề cơ bản NIR
Thiết bị NIR Metrohm
Khoa học quang phổ Raman			
Nghỉ giải lao
Tổng quan về ứng dụng NIR			
Thiết bị phổ Raman cầm tay MIRA của Metrohm
Các ứng dụng của phổ Raman cầm tay
Nghỉ trưa
Thực hành Phần A
Thiết bị phổ cận hồng ngoại, XDS RLA
Thực hành Phần B
Thiết bị quang phổ Raman, Mira P
Đổi nhóm
Q&A, thảo luận
16:30 Kết luận
Speakers:
• Ms. Trương Thị Yến Thi Giám đốc sản phẩm
• Nhóm phát triển ứng dụng Metrohm Việt Nam

Free Registration
Register online: connect.metrohm.vn/events
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