
ระบบเตรียมสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชของ BUCHI ได้รับการออกแบบให้มีความ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับกระบวนการแยกสาร ไม่ว่าจะมีความซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด
ก็ตาม ท้ังยังมีชประสิทธิภาพสูงให้เลือกใช้งานได้อย่างครอบคลุมม ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีพร้อมสนับสนุนให้กระบวนการท�าสารให้บริสุทธ์ิมีประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์เพื่อการแยกสารให้บริสุทธิ์
ประสิทธิภาพการท�างานและยืดหยุ่นตรงกับงานของคุณ
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“Quality in your hands” เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการท�างานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการ
ที่ดีีให้กับลูกค้าโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด 
มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนา
ธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การ-
ประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ท�าให้คุณสามารถให้ความ
สนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
«BUCHI» สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย “Quality in your hands”

ง่าย
ช่วยให้คุณรับมือกับขั้นตอนของงานที่ซับซ้อนท้าทาย และมีเวลาให้
ความสนใจกับสิ่งที่ส�าคัญ เราจะช่วยสนับสนุนคุณโดยการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี รวมถึงเครื่องมือและระบบ
ต่างๆ ที่ใช้งานง่าย

ความเชี่ยวชาญ
คุณต้องการผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
และบริการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของคุณได้
อย่างลงตัว เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีประสบการณ์อย่าง
ยาวนานในการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ท�างานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาบริการส�าหรับลูกค้าของเราอย่างต่อ
เนื่อง

น่าเชื่อถือ
คุณต้องการหุ้นส่วนที่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์ ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการ
ต่างๆ เรารับประกันในเรื่องคุณภาพและการใช้งานอุปกรณ์ของเรา
และจะคอยช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณ
ต้องการการบริการ
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ทั่วโลก
คุณจะได้ประโยชน์จากการบริการเฉพาะบุคคลและมีช่องทางการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ในฐานะที่เราด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยมี
บริษัทสาขาและผู้จัดจ�าหน่ายที่มีคุณภาพ เรามีตัวแทนอยู่ทุกที่ที่บริษัท
ของลูกค้าตั้งอยู่ พนักงานในที่ต่างๆ ของเราและลูกค้าที่รู้สึกพึงพอใจ
จ�านวนมากทั่วโลกท�าให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกบริษัทคู่ค้าที่เหมาะ
สม

ประหยัดต้นทุน
คุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เรา
ช่วยให้คุณรับมือกับงานและกระบวนการต่างๆ ของคุณโดยค�านึงถึง
ความประหยัด เราพยายามที่จะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงสุดเพื่อคุณ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณให้ความส�าคัญกับบริษัทคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อ
มในปัจจุบัน เราสนับสนุนการด�าเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เราใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้�า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

ปลอดภัย
การท�างานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก การ-
ท�างานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท�าให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ 
ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่
ปลอดภัยที่สุดส�าหรับทุกคนและสิ่งแวดล้อม
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เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วท่ีชุดโครมาโตกราฟฟีแบบแฟลชของ BUCHI ได้รับการน�ามาใช้อย่างกว้างขวางใน
กระบวนการแยกสารให้บริสุทธ์ิ ตัวอย่างเช่น Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) หรือตัวอย่างทาง
เคมีท่ีถูกสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ทางเคมี เคมีชีวภาพ และการสกัด ผลท่ีได้จะต้องเพิ่มความเข้มข้น
และความบริสุทธ์ิ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ BUCHI จะช่วยแยกสารประกอบต่างๆ ให้บริสุทธ์ิ ตั้งแต่ระดับ
มิลลิกรัมจนถึงระดับหลายร้อยมิลลิกรัม

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้สารบริสุทธิ์เหมาะกับความต้องการของคุณ
การสังเคราะห์หรือการสกัดสู่การเป็นสารประกอบบริสุทธ์ิ

เภสัชกรรม เคมีภัณฑ์

 ∙ การแยกสาร APIs ให้บริสุทธ์ิหลังการ
สังเคราะห์สารอินทรีย์ (เคมีทางยา)

 ∙ การคัดแยกสารประกอบทางธรรมชาติ: การ
แยกองค์ประกอบท่ีหลากหลายหลังการสกัด

 ∙ เทคโนโลยีชีวภาพ: การท�าให้บริสุทธ์ิหลัง
กระบวนการหมัก

 ∙ การท�าให้บริสุทธ์ิหลังการสังเคราะห์
 ∙ การเตรียมการแยกสารประกอบจากต�ารับยา

อาหาร ด้านวิชาการ

 ∙ เภสัชโภชนศาสตร์: การแยกผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมจากสารประกอบจากธรรมชาติติ

 ∙ การศึกษาวิจัยทางด้านการแยกสาร
 ∙ การท�าให้บริสุทธ์ิหลังการสังเคราะห์หรือการ
สกัด
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การสังเคราะห์หรือการสกัด

การระเหยสาร

การเลือกคอลัมน์โครมาโตกราฟี (หน้า 18)

ผลิตภัณฑ์
จาก BUCHI

«Purification Dual» 
หน้า 6

«Purification ELSD/
UV Flash» หน้า 8

«Purification UV 
Flash» หน้า 10

«Purification 
Versatile» หน้า 12

«Purification Easy» 
หน้า 14

Gradient 
elution • • • • •

UV • • • •

ELSD • • •

การเก็บ
ตัวอย่างแบบ
อัตโนมัติ

• • • •

การควบคุม
ระบบ
อัตโนมัติ

• • • •

การระเหยสาร

การแยกสารประกอบเชงิซ้อน โดยปกตแิล้วจะต้องใช้หลายขัน้ตอน หากต้องการให้สารมคีวามบรสิทุธ์ิสงูและได้สาร
กลบัคืนมาหลงัจากท�าปฏกิิรยิาในอัตราท่ีสงู วธีิโครมาโตกราฟีด้วยความดันปานกลางจะใช้ในการด�าเนินการแยกขัน้
ต้นอย่างรวดเรว็ ส่วนท่ีถกูแยกจะถกูน�ามาเข้าสูก่ารเตรยีมระบบ HPLC อีกครัง้เพือ่ให้ได้สารท่ีบรสิทุธ์ิตรงตามความ
ต้องการ

กระบวนการการท�าให้บริสุทธ์ิ



6

เมือ่ปรมิาณตวัอย่างท่ีต้องการแยกมจี�านวนเพิม่มากขึน้ ความรวดเรว็ในการเตรยีมหรอืแยกตวัอย่างจึง
เป็นท่ีต้องการ ระบบ Reveleris® PREP สามารถตอบโจทย์การแยกสารด้วยวธีิโครมาโตรกราฟฟีแบบ
แฟลชและ HPLC พร้อมด้วยเครือ่งวดั ELSD ท่ีช่วยให้การท�างานรวดเรว็ย่ิงขึน้ภายในเครือ่งเดียว

ผลิตภัณฑ์ «Purification Dual»
เชือ่มโยงระหว่างวธีิโครมาโตกราฟีแบบแฟลชกับการเตรยีมตวัอย่างส�าหรบั HPLC

คาร์ทริดจ ์
FlashPure

Glass columns C-690  
(คอลัมน์แก้ว)

Reveleris® Prep

HPLC columns  
(คอลัมน์ HPLC)

Reveleris® Navigator™

(ซอฟต์แวร์)
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ท�าสารให้บริสุทธ์ิได้อย่างรวดเร็วส�าหรับตัวอย่างในทุกขนาด
 ∙ ระบบเดียวที่ท�าได้ทั้งการแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชและแบบ Prep หรือการเตรียมตัวอย่างก่อน 
HPLC ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างเครื่องเดียวกัน สามารถใช้คอลัมน์ชนิดซิลิกาท่ีมีขนาด 10-15 ไมครอนเตรียมก่อน
เข้า HPLC ด้วยความดันระดับสูงถึง 120 บาร์ (1700 psi)

 ∙ แยกสารแบบแฟลชได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม (การใช้ข้อมูลจาก TLC)
 ∙ สารประกอบทั้งหมดจะถูกตรวจจับทันทีเมื่อใช้เครื่องตรวจจับ UV ร่วมกับ Evaporative Light Scattering Detector 
หรือ ELSD (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง)

การแยกสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง
 ∙ ความสามารถสูงสุดในการแยกสารเต็มรูปแบบด้วยซอฟต์แวร์ Reveleris® Navigator™ (อุปกรณ์เสริม):  
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานโดยอ้างอิงตาม TLC หรือ HPLC

 ∙ การท�าสารให้บริสุทธ์ิ: การแยกสารบนคอลัมน์ประสิทธิภาพสูงที่บรรจุอนุภาคขนาดเล็ก

ใช้งานง่าย
 ∙ Prep HPLC ใช้งานง่ายเหมือนระบบโครมาโตกราฟีความดันระดับปานกลาง
 ∙ เปลี่ยนจากโหมดแฟลชเป็นโหมด Preparative ได้ด้วยคลิกเดียว
 ∙ การควบคุมดูแลที่ง่ายดายด้วยหน้าจอใช้งานแบบกราฟิกที่ออกแบบขึ้นมาส�าหรับขั้นตอนการท�าสารให้บริสุทธ์ิ
โดยเฉพาะ

 ∙ เชื่อมต่อกับแฟลชคาร์ทริดจ์ คอลัมน์แก้ว หรือคอลัมน์เตรียมตัวอย่างส�าหรับ HPLC ได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ค้นหาเอกสารอ้างอิงการประยุกต์ใช้งานฉบับย่อของเราได้ท่ี:
www.buchi.com/Purification
ส�าหรับเอกสารอ้างอิงการประยุกต์ใช้งานฉบับสมบูรณ์สามารถติดต่อขอรับได้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์ «Purification Dual»

 ∙ v

 ∙ ระบบเตรียมตัวอย่าง Reveleris®: ระบบป๊�มไบนารี
เกรเดียนท์ 200 มล./นาที 120 บาร์ (1700 psi) 
การฉีดของเหลวหรือตัวอย่างของแข็ง การตรวจ
จับ UV และ ELS การเก็บตัวอย่าง

 ∙ คาร์ทริดจ์ FlashPure
 ∙ Glass Columns (คอลัมน์แก้ว)
 ∙ คอลัมน์ Prep HPLC

 ∙ การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 ∙ คู่มือแล็บโครมาโตกราฟี
 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึึกอบรม และ
สัมมนา

 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันป๊ญหาจากการต้อง
หยุดท�างาน
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หลังจากการพัฒนาเป็นเวลานานและขั้นตอนการสังเคราะห์หลายขั้นตอน คุณจะได้โมเลกุลท่ี 
ต้องการในท่ีสุด แต่จะอยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อน ขั้นตอนการท�าสารให้บริสุทธ์ิจึงเป็นขั้นตอน 
ท่ีส�าคัญอย่างย่ิง โดยจะต้องสามารถป้องกันสารตัวอย่างของคุณได้และให้ความบริสุทธ์ิสูง ระบบ  
Reveleris® X2 สามารถแยกสารและตรวจจับสารประกอบท้ังหมดได้ไม่ว่าสารเหล่าน้ันจะถูกดูดซับด้วย 
UV หรือไม่ไม่

ผลติภณัฑ์ «Purification ELSD/UV Flash»
การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีประสิทธิภาพสูงชนิดแฟลช

Reveleris® Navigator™

(ซอฟต์แวร์)

คาร์ทริดจ์ FlashPure

Glass columns C-690  
(คอลัมน์แก้ว)

Reveleris® X2
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การตรวจจับประสิทธิภาพสูง
 ∙ ซิงโครไนซ์สัญญาณที่ตรวจจับได้และเก็บตัวอย่างจากเครื่องตรวจจับได้สูงสุด 4 สัญญาณ (ELSD และ UV)
 ∙ สารประกอบทั้งหมดจะถูกตรวจจับทันทีเมื่อใช้เครื่องตรวจจับ UV ร่วมกับ Evaporative Light Scattering Detector 
หรือ ELSD (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง)

 ∙ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการน�าสารตัวอย่างของคุณกลับมาใช้ใหม่ด้วยการควบคุมให้มีอัตราไหลไปยัง ELSD 
เพียง 30 µL/นาทีหรือน้อยกว่า

ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้
 ∙ แก้ไขค่าพารามิเตอร์ในการท�างานได้อย่างรวดเร็วผ่านจอสัมผัสขนาด 12 น้ิว
 ∙ การจดจ�าแฟลชคาร์ทริดจ์และแร็คอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการปรับตั้งและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด 
ข้อผิดพลาดต่างๆ ได้

 ∙ เครื่องตรวจจับ ELS แบบอัตโนมัติโดยผู้ใช้ไม่ต้องด�าเนินการ

ยืดหยุ่น
 ∙ คัดแยกสารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนให้บริสุทธ์ิได้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไปจนถึงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
 ∙ แยกสารแบบแฟลชได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม (การปรับเกรเดียนท์อัตโนมัติ,  
การเปลี่ยนต�าแหน่งข้อมูล TLC)

 ∙ สารประกอบทั้งหมดจะถูกตรวจจับทันทีเมื่อใช้เครื่องตรวจจับ UV ร่วมกับ Evaporative Light Scattering Detector 
หรือ ELSD (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง) ท่ีรวมอยู่

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «Purification ELSD/UV Flash»

 ∙ ระบบ Reveleris® X2: ระบบป๊�มไบนารีเกรเดียนท ์
200 มล./นาที 15 บาร์ (200 psi) การฉีดของเหลว
หรือตัวอย่างของแข็ง การตรวจจับ UV และ ELS* 
การเก็บตัวอย่าง

 ∙ ซอฟต์แวร์ Reveleris® Navigator™

 ∙ แฟลชคาร์ทริดจ์ Reveleris®

 ∙ คอลัมน์แก้ว 
* มีจ�าหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมอัพเกรด

 ∙ การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 ∙ คู่มือแล็บโครมาโตกราฟี
 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึึกอบรม และ
สัมมนา

 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันป๊ญหาจากการต้อง
หยุดท�างาน

ผลติภณัฑ์ «Purification ELSD/UV Flash»

ค้นหาเอกสารอ้างอิงการประยุกต์ใช้งานฉบับย่อของเราได้ท่ี:
www.buchi.com/Purification
ส�าหรับเอกสารอ้างอิงการประยุกต์ใช้งานฉบับสมบูรณ์สามารถติดต่อขอรับได้โดยตรง
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Reveleris® Navigator™

(ซอฟต์แวร์)

คาร์ทริดจ ์ 
FlashPure

Glass columns C-690  
(คอลัมน์แก้ว)

ในฐานะนกัเคมอีินทรยี์ ความท้าทายของคุณกค็อืการสร้างสรรค์สารประกอบที่เป็นนวตักรรมใหม่โดยเร็ว
ที่สุด คุณจึงต้องมรีะบบการท�าบริสุทธิ์ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่นที่จะสามารถช่วยให้คุณโฟกัสที่คุณสมบัติ
ทางเคมไีด้โดยไม่ต้องกงัวลกับการแยกสาร ระบบ Reveleris® X2-UV จะช่วยให้คุณสามารถท�าการแยก
สารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชได้ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ «Purification UV Flash»
การแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบแฟลชประสิทธิภาพสูง 

Reveleris® X2-UV
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ใช้งานง่าย
 ∙ ระบบเชื่อมต่อที่ใช้งานง่ายในหน้าจอเดียวโดยใช้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 12 น้ิว
 ∙ สลับการใช้งานระหว่างนอร์มัลเฟสหรือรีเวิร์สเฟสได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
 ∙ ระบบไพรม์มิ่งหรือการเตรียมความพร้อมของป๊�มโดยอัตโนมัติช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการขัดข้องระหว่างการ
ท�างาน

การท�างานท่ีไม่ต้องใช้คนดูแล
 ∙ การจดจ�าแฟลชคาร์ทริดจ์และแร็คอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการปรับตั้งและลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด 
ข้อผิดพลาดต่างๆ ได้

 ∙ เซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับตัวท�าละลายช่วยให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินการจะปลอดภัย
และสมบูรณ์

 ∙ การใช้ตัวท�าละลายชนิดเดียวกันในขวดหลายขวดที่มีการสลับเปลี่ยนเส้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถรองรับตัว
ท�าละลายได้มากขึ้น

ยืดหยุ่น
 ∙ คัดแยกสารตัวอย่างที่มีความซับซ้อนให้บริสุทธ์ิได้ตั้งแต่เริ่มค้นพบไปจนถึงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
 ∙ แยกสารแบบแฟลชได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม (การใช้ข้อมูลจาก TLC)

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «Purification UV Flash»

 ∙ ระบบ Reveleris® X2-UV: ระบบป๊�มไบนารี 
เกรเดียนท์ 200 มล./นาที 15 บาร์ (200 psi)  
การฉีดของเหลวหรือตัวอย่างของแข็ง  
การตรวจจับ UV การเก็บตัวอย่าง

 ∙ ซอฟต์แวร์ Reveleris® Navigator™

 ∙ คาร์ทริดจ์ FlashPure
 ∙ Glass Columns (คอลัมน์แก้ว)

 ∙ การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 ∙ คู่มือแล็บโครมาโตกราฟี
 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึึกอบรม และ
สัมมนา

 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันป๊ญหาจากการต้อง
หยุดท�างาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบการท�าให้บริสุทธ์ิของเรา:
www.buchi.com/purification-systems
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คุณมีตัวอย่างที่มีองค์ประกอบหลายส่วน เช่น สารสกัดจากธรรมชาติที่ต้องท�าให้บริสุทธิ์และต้องขยาย
กระบวนการการท�าให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะจัดการกบัปริมาณตัวอย่างจ�านวนมาก ระบบ Sepacore® X50 
Flash Chromatography มีความยืดหยุ่นสงูในการปรบัใช้กับคอลมัน์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการ
บรรจุหรือขนาดของคอลมัน์แบบใด

ผลติภณัฑ์ «Purification Versatile»
ระบบโครมาโตกราฟีความดันระดับปานกลางท่ีแยกองค์ประกอบของเครือ่งเพือ่ความยืดหยุ่น

ELS Detector C-650 
(เครื่องตรวจจับสัญญาณ
ด้วยหลักการกระเจิง
แสง)

SepacoreControl Software  
(ซอฟต์แวร์ควบคุมและประมวลผล 
โครมาโตกราฟี)

คาร์ทริดจ ์ 
FlashPure

Glass columns C-690  
(คอลัมน์แก้ว)

Sepacore® X50
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การท�าให้บริสุทธ์ิแบบใช้ความดันปานกลางท่ีมีประสิทธิภาพสูง
 ∙ การแยกสารประสิทธิภาพสูงที่แรงดันไม่เกิน 50 บาร์ (725 psi) สามารถเลือกคอลัมน์ได้ไม่จ�ากัดส�าหรับโหมดการ
แยกสารแบบนอร์มัลเฟสหรือรีเวิร์สเฟสถึงแม้จะใช้ซิลิกาท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กก็ตาม

 ∙ ประหยัดเวลาด้วยการเครื่องตรวจวัด UV -Vis พร้อมกันถึง 4 ช่วงความยาวคลื่น สามารถจดจ�าสารประกอบใน
การชะด้วยการสแกนออนไลน์ UV ของสารประกอบในการชะได้

 ∙ สามารถเก็บทุกสารประกอบที่แยกได้ด้วยการตรวจจับแบบมัลติซิกแนลส�าหรับการวัดพีกและการเก็บตัวอย่าง

ยืดหยุ่น
 ∙ สะดวกต่อการเพิ่มเติมอุปกรณ์เนื่องจากออกแบบมาให้สามารถปรับขยายระบบได้: ควบคุมผ่านทางจอสัมผัสหรือ
คอมพิวเตอร์แยกต่างหาก

 ∙ สามารถเพิ่มเครื่องเก็บส่วนแยกตัวอย่างเพื่อให้เก็บตัวอย่างได้มากขึ้นและขยายการตรวจจับทั่วไป ELS
 ∙ เลือกภาชนะเก็บรวบรวมตัวอย่างและรูปแบบได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่
เปลี่ยนแปลงไปเสมอ

ปรับขนาดได้
 ∙ การฉีดตัวอย่างปรับขยายได้จากระดับมิลลิกรัมไปจนถึงหลายร้อยกรัมในแฟลชคาร์ทริดจ์หรือจนถึง 800 กรัมใน
คอลัมน์แก้ว

 ∙ สมรรถนะที่คงที่เมื่อขยายอัตราการไหลไปจนถึง 250 มล./นาที

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «Purification Versatile»

ระบบ Sepacore® X50 จะรวมท้ัง:
 ∙ ระบบป๊�มไบนารีเกรเดียนท์ 250 มล./นาที 50 
บาร์ (725 psi)

 ∙ การฉีดของเหลวหรือตัวอย่างของแข็ง
 ∙ การตรวจจับ UV-Vis
 ∙ การเก็บสารละลายอัตโนมัติ
 ∙ ซอฟต์แวร์ควบคุม

 ∙ คาร์ทริดจ์ FlashPure
 ∙ Glass Columns (คอลัมน์แก้ว)
 ∙ การตรวจจับ ELS

 ∙ การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 ∙ คู่มือแล็บโครมาโตกราฟีฟี
 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึึกอบรม และ
สัมมนา

 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันป๊ญหาจากการต้อง
หยุดท�างาน

“ระดับความดันของระบบ Sepacore® ช่วยในการท�างานซ�้าของวิธีการวิเคราะห์ด้วย HPLC บางวิธี เช่น  
ส�าหรับการเตรียมการแยก Diastereoisomers”
ผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการส�าหรับอุตสาหกรรมยา สหราชอาณาจักร
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โดยปกติแล้วคุณท�าการแยกสารตัวอย่างให้บริสุทธ์ิโดยใช้หลอดแก้วปลายเปิดและต้องคอยรับมือกับ
ข้อจ�ากัดและเวลาในการแยกสารท่ียาวนานใช่หรือไม่ เราขอแนะน�าระบบขนาดเล็กท่ีช่วยให้สามารถ
ควบคุมอัตราการไหลและองค์ประกอบของตัวชะได้เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การท�างานด้วยระบบอัตโนมัติ 
ระบบการท�าให้บริสุทธ์ิ «Easy» ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวในการแยกสารประกอบออกจากสาร
ผสมสังเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ «Purification Easy»
ขั้นตอนแรกในการควบคุมโครมาโตกราฟี

คาร์ทริดจ ์
FlashPure

แร็คส�าหรับการเก็บตัวอย่าง

Sepacore® «Easy» 
Purification System  
(ระบบการท�าให้บริสุทธ์ิ)
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ปรับปรุงการแยก
 ∙ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการแยกสารให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้การชะแบบเกรเดียนท์
 ∙ เพิ่มประสิทธิภาพการแยกสารแบบควบคุมด้วยการตรวจจับองค์ประกอบของตัวชะอย่างละเอียดแม่นย�า
 ∙ เพิ่มความบริสุทธ์ิของส่วนแยกเก็บโดยใช้การแยกสารที่มีความละเอียดสูงขึ้น

ประหยัดเวลาและเงิน
 ∙ ลดเวลาการชะจากหลายชั่วโมงเป็นนาทีด้วยการควบคุมอัตราไหลและองค์ประกอบของตัวละลายซ่ึงช่วยลด
ปริมาณของส่วนแยกลงเพื่อให้ระเหยได้เร็วขึ้น

 ∙ ลดต้นทุนการท�าให้บริสุทธ์ิด้วยการใช้ตัวท�าละลายที่น้อยลง
 ∙ การลงทุนเริ่มต้นต�่าและสามารถอัพเกรดได้

สะดวกและปลอดภัย
 ∙ ควบคุมตัวแปรในการป๊�มง่าย: ใช้งานง่ายไม่จ�าเป็นต้องฝึึกอบรม
 ∙ ลดการสัมผัสตัวท�าละลาย

ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ «Purification Easy»

ระบบการท�าให้บริสุทธ์ิ Sepacore® «Easy 
Synthesis» (ระบบการท�าให้บริสุทธ์ิ) รวมท้ัง:

 ∙ ระบบป๊�มไบนารีเกรเดียนท์ 250 มล./นาที 10 
บาร์ (145 psi)*

 ∙ วาล์วฉีด (ตัวอย่างไม่เกิน 5 มล.)
 ∙ ขาตั้งระบบพร้อมที่ยึดคาร์ทริดจ์และตัวเชื่อมต่อ

 ∙ คาร์ทริดจ์ FlashPure
 ∙ แร็คส�าหรับการเก็บตัวอย่าง

 ∙ การประยุกต์ใช้งานที่มีข้อมูลอ้างอิง
 ∙ คู่มือโครมาโตกราฟี
 ∙ บริการช่วยเหลือส�าหรับการท�างานเฉพาะทาง
 ∙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึึกอบรม และ
สัมมนา

 ∙ บริการสายด่วนช่วยป้องกันป๊ญหาจากการต้อง
หยุดท�างาน

* ในท�านองเดียวกัน ระบบการท�าให้บรสิทุธ์ิ «Easy Extract» ช่วยให้คุณท�าตวัอย่างให้บรสิทุธ์ิได้มากกว่าในหลอดแก้วท่ีความดัน 50 บาร์ (725 psi) 

หาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบการท�าให้บริสุทธ์ิ Sepacore® ได้ท่ี:
www.buchi.com/purification-systems
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ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
การเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า การใช้งาน และคุณสมบัติ

Reveleris®

PREP
Reveleris®

X2
Reveleris®

X2-UV
Sepacore®

X50
Sepacore® 

Easy

ผลิตภัณฑ์

«Purification Dual» 6
•

«Purification ELSD/ 
UV Flash»

8
•

«Purification UV Flash» 10
•

«Purification Versatile» 12
•

«Purification Easy» 14
•

คุณสมบัติ

แรงดันสูงสุด  
(บาร์/psi)

120/1700 15/200 15/200 10/145
หรือ

50/725

10/145
หรือ

50/725

อัตราการไหลสูงสุด  
(มล./นาที)

200 250 250

การตรวจจับ UV 200 – 500 นาโนเมตร 200 – 850 นาโน
เมตร (อุปกรณ์เสริม)

200 – 840 
นาโนเมตร

อุปกรณ์เสริม
อัพเกรด

การตรวจจับ ELS ถูกรวมไว้ในชุด
เครื่อง

ถูกรวมไว้ใน
เครื่องหรือเป็น
อุปกรณ์เสริม
อัพเกรด

อุปกรณ์เสริม
อัพเกรด

อุปกรณ์เสริม
นอกระบบ

ตัวเลือก

หน้า

ระบบการท�าให้บริสุทธ์ิ
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เฟสคงท่ี
คอลัมน ์ 

Prep HPLC

ซิลิกา
10 ไมครอน, 
60 Å

ID 10, 20, 30 50 มม.
ความยาว 150, 250 มม.

ซิลิกา 
15 ไมครอน, 
60 Å

ID 10, 20, 30 50 มม.
ความยาว 150, 250 มม.

C18
10 ไมครอน, 
100 Å

ID 10, 20, 30 50 มม.
ความยาว 150, 250 มม.

C18 
15 ไมครอน, 
100 Å

ID 10, 20, 30 50 มม.
ความยาว 150, 250 มม.

แฟลชคาร์ทริดจ์แบบบรรจุส�าเร็จ

แฟลชคอลัมน์เปล่า

คอลัมน์เตรียมตัวอย่างแบบ HPLC

Glass Columns (คอลัมน์แก้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (มม.): 15, 26, 36, 49, 70, 100
ความยาว (มม.): 100, 230, 460, 920

แฟลชคาร์ทริดจ์เปล่าส�าหรับท�าการบรรจุด้วย Cartridger®

ขนาดของคาร์ทริดจ์: 4, 8, 40, 90 กรัม

เฟสคงที่
คารท์รดิจ์  
FlashPure

ขนาดอนุภาค รูปทรงอนุภาค ขนาดของคาร์ทริดจ์
ซิลิกา
15 ไมครอน
20 ไมครอน
40 ไมครอน
50 ไมครอน

ทรงกลม
ไรร้ปูทรง
ไรร้ปูทรง
ไรร้ปูทรง

4 – 330 กรมั
4 – 330 กรมั
4 – 1500 กรมั
4 – 3000 กรมั

C-18
30 ไมครอน
40 ไมครอน
50 ไมครอน

ทรงกลม
ไรร้ปูทรง
ทรงกลม

4 – 330 กรมั
4 – 330 กรมั
4 – 3000 กรมั

C-18-WP
20 ไมครอน ไรร้ปูทรง 4 – 330 กรมั
อะมิโน/ไดออล
30 ไมครอน
40 ไมครอน
50 ไมครอน

ทรงกลม
ไรร้ปูทรง
ทรงกลม

4 – 330 กรมั
4 – 330 กรมั
4 – 330 กรมั

อะลูมินาท่ีมีความเป็นกลาง/เบส/กรด
60 ไมครอน ไรร้ปูทรง 4 – 3200 กรมั
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คารท์รดิจ์โครมาโตกราฟ แีบบแฟลชส�าหรบัทกุผลติภณัฑ์
เลอืกคารท์รดิจต์ามทีคุ่ณตอ้งการ

คารท์รดิจแ์บบตดิแทก็ RFID: เพือ่การจดัการทีง่า่ยดายเมือ่ใชง้านรว่มกบัระบบ Reveleris® 

FlashPure ID

∙ รองรบันอรม์ลัเฟสและรเีวริส์เฟส

∙ C18 ทีม่รีพูรนุขนาดใหญ่ (C18-WP)  
ส�าหรบัการใชง้านเปปไทด์

FlashPure ID HP

∙ อนภุาคทีเ่ลก็ลงเพือ่ตอบโจทย์ การใชง้านของ
นอรม์ลัเฟสน

∙ การกระจายตวัของอนภุาคมชีอ่งวา่งแคบ

คารท์รดิจ์ FlashPure มใีหเ้ลอืกใชง้านหลายขนาด รองรบัเฟสคงที่ รวมถงึขนาดและรปูทรงอนภุาคทีแ่ตกตา่งกัน 
ซึง่ชว่ยใหผู้ ้ใชง้านระบบแฟลชสามารถเลอืกคารท์รดิจท์ีเ่หมาะกับรปูแบบการแยกสารใหบ้รสิทุธิไ์ดต้ามตอ้งการ 

ประโยชนข์องแทก็มดีงันี:้

∙ การตรวจหาคารท์รดิจ์
และการตัง้คา่วธีิการ
ท�างานจะเปน็รปูแบบ
อตัโนมตัิ 

∙ การตดิตามประวตัแิละ
การใชง้านคารท์รดิจ์

คณุสมบตัิ FlashPure ID FlashPure ID HP FlashPure FlashPure Select FlashPure Ecoflex

เฟส ซลิกิา*, C18
อะมโิน, ไดออล

C18-WP ซลิกิา ซลิกิา* ซลิกิา C18
อะมโิน
ไดออล

ซลิกิา* C18 อะมโิน
ไดออล

อะลมูนิาทีม่ี
ความเปน็ก
ลาง*/เบส*/

กรด
ขนาดอนุภาค 40 ไมครอน 20 ไมครอน 20 ไมครอน 40 ไมครอน 15 ไมครอน 30 ไมครอน 50 ไมครอน 50 ไมครอน 60 ไมครอน

รปูทรงอนุภาค ไรร้ปูทรง ไรร้ปูทรง ไรร้ปูทรง ทรงกลม ไรร้ปูทรง ทรงกลม ไรร้ปูทรง

ขนาดของคารท์รดิจ ์ 4 – 330 กรมั 4 – 330 กรมั 4 – 1500 กรมั 4 – 330 กรมั 4 –  
3000 กรมั

4 –  
330 กรมั 

3.5 – 280 
กรมั (พรอ้ม

ชดุบรรจุ
ของแขง็แบบ
ส�าเรจ็ 85%)

4 –  
3000 กรมั 

4 –  
330 กรมั 

8 –  
3200 กรมั 

ขอ้ตอ่ชอ่งทางเขา้ หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค

ขอ้ตอ่ชอ่งทางออก หวัฉดีแบบทัว่ไป หวัฉดีแบบทัว่ไป หวัฉดีแบบ
ท่ัวไป

หวัลอ็คพรอ้ม
อะแดปเตอร์
หวัฉดีแบบ

ท่ัวไป

หวัฉดีแบบ
ท่ัวไป

หวัฉดีแบบ
ท่ัวไป

หัวลอ็คพรอ้มอะแดป
เตอรห์วัฉดีแบบทัว่ไป

หวัฉดีแบบทัว่ไป

 * พร้อมใช้งานร่วมกับแผ่น TLC
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สารประกอบแบบมขีัว้

คารท์รดิจแ์บบไมต่ดิแทก็ RFID: การใชง้านท่ัวไป

FlashPure

∙ คารท์รดิจอ์เนกประสงคเ์หมาะส�าหรบั  
การใชง้านในรปูแบบของนอรม์ลัเฟส

FlashPure Select

∙ ประสทิธภิาพทีเ่หนอืกวา่ พรอ้มใหก้าร
รองรบัอนภุาคทรงกลมทีม่ขีนาดเลก็

∙ แนะน�าส�าหรบักระบวนการแยกสารให้
บรสิทุธิท์ีจ่ดัการไดย้าก

FlashPure EcoFlex

∙ เหมาะกบัการใชก้บัระบบแฟลชทัว่ไป
ดว้ยรปูแบบของชดุขอ้ตอ่หรอืฮารแ์วรด์
แบบมาตรฐาน

∙ ใหค้วามยดืหยุน่และความคุม้คา่ในดา้น
ของการใชง้านเน่ืองดว้ยขอ้ตอ่หรอื
ฮารด์แวรแ์บบมาตรฐาน

สภาพขัว้ลดลง

อะมโิน

ใหล้กัษณะพกีที่
ดยีิง่ขึน้ส�าหรบั
สารประกอบ
แบบมขีัว้และ
สารประกอบพืน้
ฐาน เหมาะส�าหรบั
คาร ์โบไฮเดรต

ไดออล

ทางเลอืก
ส�ารองส�าหรบั
ขัว้ประเภทอืน่ 
เหมาะส�าหรบั
สารจ�าพวกลพิดิ

ซลิกิา

อะลมูนิา

การใชง้านแบบธรรมดา, 
สารประกอบแบบมขีัว้

สารประกอบแบบมขีัว้

C18

C18-WP

สารประกอบแบบไมม่ขีัว้

ตวักลางความละเอียดสงูทีม่รีพูรนุขนาดใหญส่�าหรบัการท�าให ้
โมเลกลุขนาดใหญบ่รสิทุธิ์ เหมาะส�าหรบัเปปไทด์ โปรตนี และ
ไลป ดิ

เฟสคงที่ FlashPure

ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายส�าหรบัการใชง้านในรปูแบบของนอรม์ลัเฟสและรเีวริส์เฟส

ซลิกิา อะลมูนิา อะมโิน ไดออล C18
Si-OH Al2 O3 Si – O Si – ONH2 O OH

OH

คณุสมบตัิ FlashPure ID FlashPure ID HP FlashPure FlashPure Select FlashPure Ecoflex

เฟส ซลิกิา*, C18
อะมโิน, ไดออล

C18-WP ซลิกิา ซลิกิา* ซลิกิา C18
อะมโิน
ไดออล

ซลิกิา* C18 อะมโิน
ไดออล

อะลมูนิาทีม่ี
ความเปน็ก
ลาง*/เบส*/

กรด
ขนาดอนุภาค 40 ไมครอน 20 ไมครอน 20 ไมครอน 40 ไมครอน 15 ไมครอน 30 ไมครอน 50 ไมครอน 50 ไมครอน 60 ไมครอน

รปูทรงอนุภาค ไรร้ปูทรง ไรร้ปูทรง ไรร้ปูทรง ทรงกลม ไรร้ปูทรง ทรงกลม ไรร้ปูทรง

ขนาดของคารท์รดิจ ์ 4 – 330 กรมั 4 – 330 กรมั 4 – 1500 กรมั 4 – 330 กรมั 4 –  
3000 กรมั

4 –  
330 กรมั 

3.5 – 280 
กรมั (พรอ้ม

ชดุบรรจุ
ของแขง็แบบ
ส�าเรจ็ 85%)

4 –  
3000 กรมั 

4 –  
330 กรมั 

8 –  
3200 กรมั 

ขอ้ตอ่ชอ่งทางเขา้ หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค หวัลอ็ค

ขอ้ตอ่ชอ่งทางออก หวัฉดีแบบทัว่ไป หวัฉดีแบบทัว่ไป หวัฉดีแบบ
ท่ัวไป

หวัลอ็คพรอ้ม
อะแดปเตอร์
หวัฉดีแบบ

ท่ัวไป

หวัฉดีแบบ
ท่ัวไป

หวัฉดีแบบ
ท่ัวไป

หัวลอ็คพรอ้มอะแดป
เตอรห์วัฉดีแบบทัว่ไป

หวัฉดีแบบทัว่ไป

 * พร้อมใช้งานร่วมกับแผ่น TLC
 * พร้อมใช้งานร่วมกับแผ่น TLC

Si – O (  )15



20

ด้วยความยืดหยุ่นพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่าย: คาร์ทริดจ์แบบบรรจุเอง

Cartridger®: โซลูชั่นเฉพาะส�าหรับการบรรจุคาร์ทริดจ์ชนิด 
โพลีโพรพิลีนท่ีสะดวกรวดเร็ว
 ∙ ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีในการบรรจุคาร์ทริดจ์
 ∙ การบรรจุแบบโฮโมจีเนียส: กระบวนการที่จดสิทธิบัตรสารจ�าพวกลิ
พิดท่ีท�าให้คาร์ทริดจ์ท่ีมีสมรรถนะสูง

โซลูชั่นท่ียืดหยุ่นและประหยัดเงิน
 ∙ สามารถเลือกเฟสซิลิกาส�าหรับการแพ็คได้
 ∙ คาร์ทริดจ์บรรจุที่สั่งได้: ไม่ต้องมีที่เก็บ
 ∙ คาร์ทริดจ์โพลีโพรพิลีนที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้

เห็นได้ง่ายและขยายได้: Glass columns (คอลัมน์แก้ว)

มองเห็นได้ง่าย
 ∙ ติดตามการแยกสารประกอบมีสี
 ∙ สามารถมองเห็นสถานะการบรรจุได้

ความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มขนาด (Scale up)
 ∙ โหลดตัวอย่างได้สูงถึง 300 กรัม
 ∙ ประสิทธิภาพการท�าให้บริสุทธ์ิสูงด้วยแรงดันถึง 50 บาร์
 ∙ สามารถเลือกตัวดูดซับได้

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) ความยาว (มม.)

100 230 460 920

15 9 20 40 80

26 25 65 130 260

36 - 115 235 470

49 - 230 460 920

70 - 470 940 1800

100 - 935 1850 3700

คาร์ทริดจ์โครมาโตกราฟีแบบแฟลชส�าหรับทุกผลิตภัณฑ์
เลือกคาร์ทริดจ์ตามท่ีคุณต้องการ
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การทดสอบตวัอย่างจ�านวนมากที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้: PrepChrom HPLC Columns (คอลัมน์ HPLC)

ความจุในการโหลดสูง
 ∙  ความจุในการโหลดสูงโดยใช้ซิลิกาทรงกลมที่มีอนุภาคขนาดเล็ก
 ∙  ความจุในการน�าสารตัวอย่างมาท�าให้บริสุทธ์ิสูงถึง 1 กรัม  
บนคอลัมน์ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในไม่เกิน 50 มม.

ประหยัดค่าใช้จ่าย
 ∙  กระบวนการบรรจุระหว่างแบทช์ต่อแบทช์และคอลัมน์ต่อคอลัมน์สามารถท�าซ�้าได้ 
 ∙  เฟสคงที่มีเสถียรภาพสูงแม้จะผ่านการท�าเกรเดียนหลายครั้ง

เส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์ (มม.) อัตราการไหลมาตรฐาน (มล./นาที) น�้าหนักของตัวอย่าง (มก.)

10 5 2 – 50

21.2 20 20 – 200

30 40 50 – 400

50 120 100 – 1000

ขนาด
(ID x ยาว) มม.

ซิลิกา ซิลิกา ซิลิกา C18 C18 C18

5 ไมครอน 10 ไมครอน 15 ไมครอน 5 ไมครอน 10 ไมครอน 15 ไมครอน 

4.6 x 250 • •
10.0 x 150 • • • •
10.0 x 250 • • • •
21.2 x 150 • • • •
21.2 x 250 • • • •
30.0 x 150 • • • •
30.0 x 250 • • • •
50.0 x 250 • • • •
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ระบบป๊�มแรงดันปานกลาง (50 บาร์/725 psi) หรอืแรงดนัสูง (120 บาร์/1700 psi)  
มีข้อดอีย่างไร

ท�าให้เดินระบบแยกแบบรเีวิร์สเฟสได้ แม้ในขณะที่ 
อตัราการไหลสูง สารท�าละลายที่ใช้ในรีเวิร์สเฟส 
(เช่น น�้า/MeOH) มีความหนืดสูงกว่าที่ใช ้
ในเฟสการแยกทั่วๆ ไป: โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่วน
ผสมของน�้าและเมทานอลมีความหนืดมากเป็น
สองเท่าของน�้าเพยีงอย่างเดยีว นี่เป็นเหตุผลว่า
ท�าไมจึงสามารถใช้เพียงแค่ป๊�มแรงดันขนาดกลาง
ส�าหรับรีเวิร์สเฟสของการท�าให้บริสุทธิ์ในระดบั
สเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ได้

แรงดันระดับดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในการ
ท�างานกับคอลัมน์ท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กกว่า: 
BUCHI Silica HP เป็นขนาด 20 ไมครอนแทนท่ีจะ
เป็น 40 – 63 ไมครอนส�าหรับวัสดุบรรจุมาตรฐาน
อ่ืนๆ และแรงดันย้อนกลับท่ีสร้างขึ้นจะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลง:  
แรงดันย้อนกลับ = k/(ขนาดอนุภาค) 2
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ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับการท�าให้บริสุทธ์ิ 
Sepacore® ของ BUCHI สามารถอัพเกรดได้อย่างไรบ้าง

การแยกส่วนท่ีไม่ซ�้ากันของระบบ Sepacore® ช่วยให้คุณสามารถค่อยๆ ปรับการตั้งค่าการท�างาน
ด้วยตัวเองไปจนถึงโครมาโตกราฟีระบบอัตโนมัติเต็มตัว แต่ละโมดูลจะสามารถแยกควบคุมได้
เป็นการเฉพาะ และระบบเริ่มต้นจะขยายตัวได้ตามงบประมาณและการใช้งาน

Pump Pump

Pump

Detector

Software

Pump Pump

Fraction collector

Pump Pump

Fraction collector

DetectorPump Pump

Fraction collector

ประโยชน์จากประสบการณ์กว่า 40 ปีด้านการแยกสารให้บริสุทธิ์
ค�าถามท่ีพบเป็นประจ�า
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คุณภาพของซิลิกามีผลต่อความละเอียดและความจุในการโหลดอย่างไร

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

CompetitorReveleris®
9.6 g
9.12 g
6.72 g
3.84 g
0.48 g

คาร์ทริดจ์: คาร์ทริดจ์ซิลิกา 40 กรัม
ตัวอย่าง: พีค 1: โทลูอีน
 พีค 2: ไดเมทิลพทาเลท
เฟสเคลื่อนท่ี: เฮกเซน/เอทิลอะซีเตต (70/30)
อัตราการไหล: 40 มล./นาที
เครื่องตรวจสอบ:  UV ท่ี 254 นาโนเมตร

ELSD มีข้อดีอย่างไร

Evaporative Light Scattering Detector (เครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง) ท�าให้สามารถตรวจจับ
สารประกอบชนิด non-volatile

ปริมาณตัวอย่างท่ีบรรจุอยู่

UV

MS

ELSD

Nonchromophores  
ไม่สามารถมองเห็นได้

Nonionized compounds 
ไม่สามารถมองเห็นได้

ตรวจจับสารท่ีไม่ระเหยได้ท้ังหมด

ซิลิกาคุณภาพสูงของ FlashPure ท�าให้การแยกสารมีความละเอียดดีขึ้น  
แม้ตัวอย่างจะมีปริมาณสูงก็ยังสามารถท�าการท�าให้บริสุทธ์ิได้
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การเตรียมโครมาโตกราฟีของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ผลิตภัณฑ์เสริมและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ผลิตภัณฑ์ต่อไปน้ีเหมาะอย่างย่ิงท่ีจะเติมเต็มระบบการท�าให้บริสุทธ์ิของคุณ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะ
ใช้ในกระบวนการแยกและการท�าให้บริสุทธ์ิ

Laboratory Rotary 
Evaporator  
(เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนในห้องปฏิบัติการ)

เครื่องระเหยสารหลาย
ตัวอย่างพร้อมกัน

Industrial Rotary 
Evaporator  
(เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนระดับอุตสาหกรรม) ป๊�มสุญญากาศ

Recirculating Chiller  
(เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
แบบหมุนเวียน) เครื่องบด

Rotavapor® R-300  
คือผลิตภัณฑ์ระเหยสารแบบ
หมุนท่ีใช้งานได้อย่างกว้าง
ขวางครอบคลุมพร้อมโหมด
การท�างานท่ีชาญฉลาดเพื่อ
ท�าการระเหยสารประกอบ
ของคุณให้แห้ง 

Syncore® Analyst (เครื่อง
ระเหยสารแบบหลาย
ตัวอย่าง) วิเคราะห์การ
ระเหยสารหลายตัวพร้อมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และระเหยตัวอย่างท่ีเก็บ
รวบรวมอย่างปลอดภัยกับ
ระบบการเตรียมโครมาโต
กราฟี

ใช้เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนเชิงอุตสาหกรรม 
BUCHI R-220 SE หรือ 
R-250 ส�าหรับการรีไซเคิล
ตัวท�าละลาย เมื่อด�าเนินการ
ท�าให้บริสุทธ์ิในปริมาณมาก

ป๊�มสุญญากาศ Vacuum 
Pump V-300 เป็นป๊�ม 
ไดอะแฟรม PTFE ท่ีสามารถ
ทนต่อสารเคมีได้ พร้อมข้อดี
ท่ีน่าประทับใจคือการท�างาน
ท่ีเงียบและประหยัด

เครื่องท�าความเย็นแบบ
หมุนเวียน Recirculating 
Chiller F-308 และ F-314 
ช่วยคงความเย็นได้อย่าง
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อการสกัดท่ีดีท่ีสุด เตรียม
ตัวอย่างการใช้ B-400 
Mixer เพื่อการท�าให้เป็นเน้ือ
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Soxhlet Extraction  
(การสกัดแบบ Soxhlet)

SpeedExtractor 
(เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิ
และความดันสูง)

เครื่องวิเคราะห์
จุดหลอมเหลวและ
จุดเดือด

Spray Dryer 
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่น
ฝึอย)

Nano Spray Dryer  
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่น
ฝึอยระดับนาโนเมตร)

Encapsulator 
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

ด�าเนินกระบวนการสกัด
ของแข็ง-ของเหลวของคุณ
โดยอัตโนมัติด้วย Extraction 
Unit B-811

เพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการ
สกัดด้วย SpeedExtractor รุน่ 
E-914 หรอื E-916 (เครือ่ง
สกัดด้วยอุณหภูมแิละความดัน
สงู) ซ่ึงเป็นทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุ
ในระดับเดียวกันส�าหรบัการ
สกัดด้วยแรงดัน

ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ
สารประกอบโดยใช้ผลิตภณัฑ์ 
Melting Point M-560 หรือ 
M-565 เพื่อหาจุดหลอมเหลว
หรือจุดเดอืดของสาร

Mini Spray Dryer B-290 
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่นฝึอย
ส�าหรับอนุภาคขนาดเล็ก) 
ส�าหรับท�าแห้งสารละลาย
ของเหลวให้เป็นอนุภาคผง
ขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว

Nano Spray Dryer B-90 
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่นฝึอย
ส�าหรับอนุภาคระดับนาโน) 
ได้ปฏิวัติความเป็นไปได้ของ
การท�าแห้งแบบพ่นฝึอย โดย
มีความสามารถท่ีไม่เหมือน
ใครในการสร้างขนาด
อนุภาคให้อยู่ในช่วงนาโน
ส�าหรับปริมาณตัวอย่าง
ขนาดมิลลิกรัมท่ีให้ผลสูง

บรรจุส่วนผสมออกฤทธ์ิ
ในแคปซูลเพื่อป้องกันหรือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการปลด
ปล่อยสารออกมาด้วยเครื่อง 
Encapsulator B-390 หรือ 
B-395 Pro (เครื่องผลิตเม็ด
บีดและแคปซูล)
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Laboratory Rotary 
Evaporator  
(เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนในห้องปฏิบัติการ)

เครื่องระเหยสารหลาย
ตัวอย่างพร้อมกัน

Industrial Rotary 
Evaporator  
(เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนระดับอุตสาหกรรม) ป๊�มสุญญากาศ

Recirculating Chiller  
(เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
แบบหมุนเวียน) เครื่องบด

Rotavapor® R-300  
คือผลิตภัณฑ์ระเหยสารแบบ
หมุนท่ีใช้งานได้อย่างกว้าง
ขวางครอบคลุมพร้อมโหมด
การท�างานท่ีชาญฉลาดเพื่อ
ท�าการระเหยสารประกอบ
ของคุณให้แห้ง 

Syncore® Analyst (เครื่อง
ระเหยสารแบบหลาย
ตัวอย่าง) วิเคราะห์การ
ระเหยสารหลายตัวพร้อมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และระเหยตัวอย่างท่ีเก็บ
รวบรวมอย่างปลอดภัยกับ
ระบบการเตรียมโครมาโต
กราฟี

ใช้เครื่องระเหยสารแบบ
หมุนเชิงอุตสาหกรรม 
BUCHI R-220 SE หรือ 
R-250 ส�าหรับการรีไซเคิล
ตัวท�าละลาย เมื่อด�าเนินการ
ท�าให้บริสุทธ์ิในปริมาณมาก

ป๊�มสุญญากาศ Vacuum 
Pump V-300 เป็นป๊�ม 
ไดอะแฟรม PTFE ท่ีสามารถ
ทนต่อสารเคมีได้ พร้อมข้อดี
ท่ีน่าประทับใจคือการท�างาน
ท่ีเงียบและประหยัด

เครื่องท�าความเย็นแบบ
หมุนเวียน Recirculating 
Chiller F-308 และ F-314 
ช่วยคงความเย็นได้อย่าง
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อการสกัดท่ีดีท่ีสุด เตรียม
ตัวอย่างการใช้ B-400 
Mixer เพื่อการท�าให้เป็นเน้ือ
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Soxhlet Extraction  
(การสกัดแบบ Soxhlet)

SpeedExtractor 
(เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิ
และความดันสูง)

เครื่องวิเคราะห์
จุดหลอมเหลวและ
จุดเดือด

Spray Dryer 
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่น
ฝึอย)

Nano Spray Dryer  
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่น
ฝึอยระดับนาโนเมตร)

Encapsulator 
(เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)

ด�าเนินกระบวนการสกัด
ของแข็ง-ของเหลวของคุณ
โดยอัตโนมัติด้วย Extraction 
Unit B-811

เพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการ
สกัดด้วย SpeedExtractor รุน่ 
E-914 หรอื E-916 (เครือ่ง
สกัดด้วยอุณหภูมแิละความดัน
สงู) ซ่ึงเป็นทางเลอืกท่ีดีท่ีสดุ
ในระดับเดียวกันส�าหรบัการ
สกัดด้วยแรงดัน

ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ
สารประกอบโดยใช้ผลิตภณัฑ์ 
Melting Point M-560 หรือ 
M-565 เพื่อหาจุดหลอมเหลว
หรือจุดเดอืดของสาร

Mini Spray Dryer B-290 
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่นฝึอย
ส�าหรับอนุภาคขนาดเล็ก) 
ส�าหรับท�าแห้งสารละลาย
ของเหลวให้เป็นอนุภาคผง
ขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว

Nano Spray Dryer B-90 
(เครื่องท�าแห้งแบบพ่นฝึอย
ส�าหรับอนุภาคระดับนาโน) 
ได้ปฏิวัติความเป็นไปได้ของ
การท�าแห้งแบบพ่นฝึอย โดย
มีความสามารถท่ีไม่เหมือน
ใครในการสร้างขนาด
อนุภาคให้อยู่ในช่วงนาโน
ส�าหรับปริมาณตัวอย่าง
ขนาดมิลลิกรัมท่ีให้ผลสูง

บรรจุส่วนผสมออกฤทธ์ิ
ในแคปซูลเพื่อป้องกันหรือ
ควบคุมไม่ให้เกิดการปลด
ปล่อยสารออกมาด้วยเครื่อง 
Encapsulator B-390 หรือ 
B-395 Pro (เครื่องผลิตเม็ด
บีดและแคปซูล)
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การสนับสนุนและการบริการลูกค้า
เริ่มจากบริการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้จนถึงการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน

คุณจะได้รับบริการที่เฉพาะบุคคลและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและช่าง
เทคนิคของเราซึ่งท�าให้ลูกค้าทั่วโลกจ�านวนมากได้รับความพึงพอใจ จึงท�าให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับ
บริการจากบริษัทคู่ค้าที่ช�านาญ

ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นของคุณ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญคุณภาพสูงสามารถสนับสนุนคุณส�าหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นและสิ่งพิมพ์บางรายการท่ีมีอยู่บนเว็บไซต์
ของเราจะเป็นตัวอย่างท่ีช่วยให้คุณพบการตั้งค่าพารามิเตอร์และการ
ตั้งค่าการแยกท่ีเหมาะสมส�าหรับตัวอย่างของคุณ

มาค้นพบแอพพลิเคชั่นของคุณ:
www.buchi.com/applications 

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับโครมาโตกราฟี
ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโต
กราฟีได้สรุปไว้ในคู่มือ BUCHI Laboratory Chromatography Guide 
แล้ว เอกสารอ้างอิงน้ีครอบคลุมหัวข้อส�าคัญๆ ตัวอย่างเช่น สเตชัน
นารีเฟส การบรรจุคอลัมน์ เฟสเคลื่อนท่ีหรือโมบายเฟส การตรวจจับ 
การขยายสเกล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม:
www.buchi.com/chromatography 

มาค้นพบกรณีศึกษามากมายของเรา
BUCHI มีงานตัวอย่างให้คุณได้ศึกษามากกว่า 130 รายการ ข้อมูลจาก
งานตัวอย่างออนไลน์เหล่าน้ี ช่วยท�าให้คุณทราบถึงความซับซ้อนใน
เชิงธุรกิจ รวมท้ังช่วยให้คุณได้เห็นถึงความหลากหลายของการใช้งาน
ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และการบริการของเรา

ค้นพบความรู้ใหม่ๆ จากงานตัวอย่างของเรา:
www.buchi.com/casestudies 
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ประโยชน์ที่คุณจะได้จากเวิร์คช็อป การฝึึกอบรม และ
สัมมนา
เราได้จัดการหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวิร์คช็อปร่วมกับ
พันธมิตรอื่นๆ ในสาขาของงานด้านการเตรียมตัวอย่างและการ
วิเคราะห์ การเข้าร่วมงานของลูกค้าได้แสดงถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเรา
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในงานประจ�าวันได้ เรายังได้เข้าร่วมงาน
ประชุมทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็น
จ�านวนมาก

ดูข้อมูลภาพรวมกิจกรรมของเรา:
www.buchi.com/events

ลดเวลาสูญเสีย
หลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาด้วยการป้องกันเชิงบ�ารุงรักษาและแพคเกจ
บริการ เรามีบริการรับประกันผลิตภัณฑ์หนึ่งปีและมีอะไหล่ที่พร้อม
จ�าหน่ายเป็นระยะเวลายาวนานถึงสิบปี

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/warranty

ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เราช่วยคุณให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการท�างานได้อย่างถูก
ต้อง เราให้บริการตรวจสอบการติดตั้ง/การท�างานตามที่ก�าหนด 
(IQ/OQ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานของ FDA, GLP/
GMP และหลักเกณฑ์ของ GAMP ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งครั้งแรก 
การตรวจติดตาม หรือการย้ายสถานที่ เราให้บริการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานระดับมืออาชีพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา:
www.buchi.com/service-support

เครือข่ายทั่วโลก
บริษัทสาขาและพันธมิตรผู้แทนจ�าหน่ายที่มีคุณภาพของเราอยู่ใกล้กับ
คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพราะเราใส่ใจกับความต้องการของคุณ เรา
ใช้ประสบการณ์และความรู้ของเราในการให้บริการแก้ปัญหาอย่างดี
ที่สุด

ติดต่อเรา:
www.buchi.com/worldwide



เรามีพันธมิตรในการจัดจ�าหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศของคุณ
ได้ที่: www.buchi.com

ศูนย์บริการของ BUCHI:
South East Asia

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America

BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East

BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai 
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

NIR-Online GmbH
DE – 69190 Walldorf 
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

บริษัทในเครือ BUCHI:
BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0 
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BUCHI Sarl
FR – 91140 Villebon-sur-Yvette
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI Ibérica S.L.U.
ES – 08960 Barcelona
T +34 936 06 8010
iberica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Offi ce Benelux
NL – 3342 GT 
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30 
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI UK Ltd.
GB – Suffolk CB8 7SQ
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI Russia/CIS
RU – 127006 Moscow 
T +7 495 36 36 495
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI (Thailand) Ltd. 
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Nihon BUCHI K.K.  
JP – Tokyo 110-0008 
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055 
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com 
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15332
T +62 21 2222 9478
F +62 21 5568 7906
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BUCHI Corporation
US – New Castle, 
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

Quality in your hands

Distributors
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