شرکت مصباح انرژی

شــرکت مصباح انرژی به منظور تولید ایزوتوپ های پایدار و حالل های  NMR gradeمورد نیاز کشــور با اســتفاده از آب ســنگین
تولیــد داخلــی و نیــز آنالیزهــای کمــی و کیفــی ایــن ایزوتــوپ هــا ،تاســیس و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت .آزمایشــگاه ایــن شــرکت
یکــی از مجهزتریــن و کارآمدتریــن مراجــع بــرای ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی در زمینــه انجــام آزمــون هــای کنتــرل کیفــی بــر روی نمونــه هــای
مختلــف و تنهــا مرجــع انجــام آزمونهــای انــدازه گیــری  D/Hو  18O/16Oو نیــز ترکیبــات دوتــره در کشــور مــی باشــد .
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دستگاه اندازه گیری نسبت ایزوتوپی لیزری
برخی ازخدمات قابل ارائه :
اندازه گیری نسبت  D/Hدر محدوده غلظتی طبیعی ( )90-160pmmدر نمونه های آبی
اندازه گیری نسبت  D/Hدر محدوده زیر غلظتی طبیعی ( )1-90pmmدر نمونه های آبی
اندازه گیری نسبت 18O/16Oدر محدوده غلظتی طبیعی ( )1890-2005pmmدر نمونه های آبی

تکرار پذیری و دقت آنالیز ایزوتوپ های ا کسیژن و هیدروژن (توسط دستگاه اندازه گیری نسبت ایزوتوپی لیزری )
0.2‰0 for 18O / 16O
0.6‰0 for D/H

Repeatability/precision
)High- Throughput(1-sigma

0.1‰0 for 18O / 16O
0.3‰0 for D/H

Repeatability/precision
)High -Precision(1-sigma

دستگاه FTIR
برخی ازخدمات قابل ارائه :
کنترل کیفی وتعیین غلظت ترکیبات مختلف دوتره درتمام غلظتها
انجام آنالیزهای کمی با تکنیکهای مختلف به منظور اجرای cross Checking

اندازه گیری نسبت  D/Hدر محدوده غلظتی  0/015تا  ۹۹/۹۹درصد
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــا کیفیــت وبــه کارگیــری رویــه هــای حرفــه ای مناســب و مطلــوب و اســتفاده از روش هــای اســتاندارد
بیــن المللــی ،منطقــه ای و ملــی معتبــر نظیــر  ASTM ,ISOو  STANDARD METHODSبــه مشــتریان خــود ارائــه مــی دهــد و بدیــن
منظــور اهــداف ذیــل را ســرلوحه عملکــرد خــود قــرار داده اســت:
حصول اطمینان از صحت نتایج آزمون با استفاده از ابزارهای کیفیتی مناسب
اعمال رویه های حرفه ای مطلوب و ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به مشتریان
تعهد در اصل امانتداری و حفظ امنیت اطالعات و دارایی های مشتریان
برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مشــتریان و تامیــن کننــدگان بــه منظــور افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان و تامیــن منابــع و خدمــات مــورد نیــاز،
همــکاری بــا مرا کــز معتبــر تحقیقاتــی ،آزمایشــگاهی و دانشــگاهی
جهــت نیــل بــه اهــداف فــوق ،آزمایشــگاه شــرکت مصبــاح انــرژی ،سیســتم مدیریــت خــود را بــر اســاس الزامــات اســتاندارد بیــن
المللــی  ISO/IEC17025طــرح ریــزی و مســتقر نمــوده اســت .ایــن آزمایشــگاه درســال  1395موفــق بــه دریافــت اســتاندارد بیــن المللــی
 ISO/IEC17025از طــرف مرکــز ملــی تائیــد صالحیــت ایــران ( )NACIگردیــد .از طــرف دیگــر آزمایشــگاه شــرکت مصبــاح انــرژی در ســال
 1395موفــق بــه دریافــت مجــوز از ســازمان غــذا دارو ایــران شــد و بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار غــذا دارو درحــال فعالیــت مــی باشــد.
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تکنیک های اندازه گیری
آزمایشگاه شرکت مصباح انرژی اغلب تکنیک های نوین تجزیه ای را در اختیار دارد که برخی از آنها عبارتند از :
تکنیکهای الکتروشیمیایی
انواع تکنیکهای اسپکتروسکوپی شامل جذب ،نشر و پالسما
تکینک های کروماتوگرافی واسپکترومتری جرمی
تکنیکهای لیزری
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شرکت مصباح انرژی
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دستگاه TOC
دســتگاه هــای  Total Organic Carbonیــا  TOCآناالیــزر بــه منظــور انــدازه گیــری
مقــدار کل کر بــن آلــی در نمونــه طراحــی و ســاخته شــده اســت .ایــن دســتگاه از
طریــق احتــراق کاتالیــز شــده توســط پالتیــن ،کلیــه ترکیبــات آلــی در نمونــه را بــه
دی ا کســید کر بــن تبدیــل مــی کنــد و مقــدار دی ا کســید کر بــن تولیــد شــده توســط
یشــود.
آشــکار ســاز انــدازه گیــری م 
دســتگاه  TOCدر صنایــع مختلفــی نظیــر داروســازی ،پتروشــیمی ،تصفیــه آب،
زمیــن شناســی ،زیســت شناســی ،بیــو شــیمی و ...کار بــرد فراوانــی دارد.

Stable isotope laboratories

گواهینامه ها

نشانی :ارا ک ،بلوار شهید قدوسی ،پارک علــم و فناوری
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نخستین مرکز آنالیز ایزوتوپ های پایدار در ایران
مجوز همکاری با سازمان غذا و دارو
دارای استاندارد بین المللی ) (ISO/IEC17025

