
A mikrohullámú roncsoló készülékek
alkalmazása napi rutinfeladat az anali-
tikai laboratóriumokban. Ezeknek két
alapvetô változata – a nyitott és a zárt
edényes készülék – létezik.

A nyitott edényes változatot legin-
kább „kényszerbôl” használják, ami-
kor a minta inhomogén, vagy a minta
zártan igen nehezen lenne roncsol-
ható. A nyitott roncsolás az analitiku-
sok számára nem jelent ideális megol-
dást, ezért ameny-nyiben lehetséges,
inkább a zárt roncsolást használják.

A zárt roncsoló rendszerek külön-
bözô nyomásfokozatú, nyomásálló
roncsoló edényzeteket használnak. Az
edényzet nyomásfokozatát jelentôsen
befolyásolja helyigénye, ezért minél
több edényt szeretnénk elhelyezni a
készülékben, annál kisebb lesz az
edény maximális nyomása.

A túl nagy edényszám általában
ritkán használható igazán jól, mert az
alacsony nyomásfokozatú edényekben
csak jóval alacsonyabb hômérsékletet
tudunk elérni, ezért az edényzet csak a
feladatok igen szûk körére alkalmas.

A jól használható (nagynyomású)

edényzetek 8-12 darab közötti edényt
tartalmaznak. Ezek deklarált nyomás-
fokozata 100 bar körüli. (Bizonyos
szállítók ugyanazon edényzetre több
nyomásértéket is megadnak, nem
igazán tudni, hogy ezek közül mely
nyomásig használható az edényzet.)

A zárt edényzetek kezelése – a gyárt-
mánytól függôen – egyszerû vagy kissé
bonyolultabb, mindenesetre az edé-
nyek zárása és nyitása meghatározható
mennyiségû (helyenként jelentôs) élô-
munkát igényel.

Egy roncsolási feladat ciklusideje tar-
talmazza a minta és a savak beméré-
sét, az edények lezárását, a mikrohul-
lámú melegítô program hosszát, a
lehûtési idôt (legalább 80 °C alá), majd
az edények kinyitását.

Erre jó közelítéssel mondhatjuk, hogy
8-12 mintára ez kb. másfél órát jelent.
A ciklusidô egyben a készülék áteresz-
tô képességét is meghatározza (pl. 10
edény esetén 53 mintát jelent egy 8
órás mûszak alatt).

A fenti kapacitás átlagos – nem
„problémás”– mintákra érvényes. A

zárt edényzetek egy része nehezen tol-
erálja egy futásban különféle minták
roncsolását. Például egy nagyon reak-
tív mintát több okból sem célszerû
együtt kezelni „lustább” mintákkal,
ezért az edényzet nem mindig hasz-
nálható a teljes kapacitással, ami vi-
szont csökkenti a fent említett napi tel-
jesítményt.

A nagyon nehezen roncsolható min-
táknál nem a nagy mintaszám a legfon-
tosabb tényezô, hanem a jó minôségû
– általában igen magas hômérsékleten
(240 °C felett) végrehajtott – roncsolás.
Mivel a zárt edények mûanyagból ké-
szülnek, a nagyon magas hômérséklet
bekorlátozza a roncsolási idôt, több
esetben pedig a magas hômérséklethez
tartozó nagy nyomás okoz gondot…

A fenti problémákra jelent megoldást
a MILESTONE új, UltraWAVE eln-
evezésû asztali készüléke. A roncsoló
mikrohullámú kamrája 1 literes térfo-
gatú, mely egyben mintatartóként is
szolgál. Ebbe a térbe lehet betenni a
mintát egyben, vagy különbözô edény-
helyû rack-ben.

Az edényeket nem kell bezárni! Az
edényekre rá kell tenni egy lazán
illeszkedô PTFE-sapkát, amely mega-
kadályozza, hogy a fedélen keletkezô
kondenz beleessen a mintá(k)ba.

Az edények „lezárását” egy nagyny-
omású nitrogén-párna látja el, mely-
nek jóvoltából az egyes edényekben
lévô savkeverék soha nem éri el az
aktuális nyomáshoz tartozó forráspon-
tját, így a minta és annak gôzei sem
tudnak kilépni az edénybôl.

A legmagasabb roncsolási hômérsék-
let 280 °C, a legmagasabb nyomás 199
bar. Az összes edény ugyanazon nyi-
tott térben van, ezért mindegyik
edényben azonos nyomáson és hô-
mérsékleten történik a roncsolás! Ezen
paramétereknek köszönhetôen a 4 és 5
munkahelyes edényekbe – edényen-
ként - 2-3 g szerves minta mérhetô be.
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MILESTONE-UltraWAVE, a forradalmian 
új mikrohullámú roncsoló, 
…vagy megint feljebb tettük a lécet…

Zárt rotor



A 250 °C-on történô roncsolás napi
rutinfeladatnak számít. Ezen a hômér-
sékleten elvégzett roncsolási ciklus 40
percnél rövidebb, ez tartalmazza a
rendszer 80 °C alá történô lehûtését és
a nyomás automatikus leengedését is.

A készülék nyomásmentesítését és
kinyitását követôen az edényeket a
rack-kel együtt egyszerûen ki kell
venni a készülékbôl. A jelre töltés,
vagy a másik edénybe történô átmosás
után a minta analizálható.

Az UltraWAVE-hez 4-féle rack (4, 5, 15
és 22 edényhelyes) kapható. A „hagy-
ományos” roncsolókkal legjobban a 15
edényhelyes rack hasonlítható össze. Az
ebbe betehetô TFM, kvarc, vagy akár
eldobható üvegcsövekbe egyenként
0,5+ g szerves anyag mérhetô be.

A 40 perces ciklusidôvel számolva ez
8 órás mûszak alatt 180 darab minta
roncsolását teszi lehetôvé 250 °C-on.

A rendszer elônyeit az alábbiakban
foglaljuk össze:
• nincs többé sem edényzárás, sem

edénynyitás,
• különféle jellegû minták egyidejû

roncsolása azonos nyomáson és
hômérsékleten,

• mintatartó rack-ek: 4, 5, 15, 22
férôhely,

• rutinszerû roncsolások 250 °C-on,
• ciklusidô (lehûtéssel) 40 percen

belül,
• gyakorlatilag nincs fogyóanyag.

Az alkalmazott nitrogén-párnának kö-
szönhetôen nem lesz keresztszenynye-
zôdés. Errôl legegyszerûbben illanó 
elemeket más-más koncentráció tarto-
mányban (pl. higanyt ppb és ppm) tar-
talmazó halminták egyidejû roncsolásá-
val és analízisével lehet meggyôzôdni.

Labsystem Kft.
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