
Multiwave PRO

Sistema de reação 
assistida por 
micro-ondas para 
preparação de 
amostras



Multiwave PRO
O melhor de todos os métodos de 
preparação de amostras

A Anton Paar fabrica excelentes instrumentos 
e também fornece suporte e atendimento em 
aplicações especializadas, tais como:

-   Exclusivos especialistas locais em suporte de 

aplicações, presentes no mundo todo

-  Opções de atendimento nas instalações e no 

depósito local

-  Laboratórios de aplicações e demonstrações por 

todo o mundo

-  Demonstrações feitas nas instalações

-  Abrangentes treinamentos e seminários via web 

aos usuários

-  Literatura sobre aplicações e atualizações de 

software disponíveis no site da web da Anton Paar

Ajuda quando você mais precisa

Dependendo de suas necessidades, a equipe Anton 

Paar de químicos acadêmicos criará o método ideal 

para a sua amostra, seus elementos-alvo definidos e 

sua técnica de medição analítica.

Multiwave PRO, o sistema de reação assistida por micro-ondas, oferece as soluções 
para preparação de amostras que você precisa para obter excelentes resultados de 
análise de traços. O Multiwave PRO opera com altas temperaturas e fornece recursos 
abrangentes de controle de reações. Sua ampla gama de acessórios permite a digestão, 
lixiviação, combustão de oxigênio, extração de solvente, secagem, evaporação e 
digestão UV com um sistema único.

A superior análise de elementos-traço começa com uma excelente preparação 

da amostra. Mesmo ao utilizar os melhores equipamentos analíticos, ainda é 

necessário otimizar as condições de preparação da amostra a fim de obter 

valores de medição confiáveis. Com mais de 40 anos de experiência, na Anton 

Paar você pode confiar. 



�� Manuseio conveniente sem ferramentas

A abertura e vedação de rotores do Multiwave PRO, recipientes e sensores é rápida e simples 
- apenas usando suas mãos. Este manuseio sem ferramentas é exclusivo da Anton Paar e sim-
plifica esta etapa de trabalho repetida com frequência.

�� Adequado para o setor farmacêutico

A Anton Paar dá suporte a você com um pacote de qualificação específica para o Multiwave 
PRO . Esse pacote inclui DQ, IQ, OQ e PQ, análise de riscos, a lista de verificação da Norma 
21 CFR Parte 11, Lista de Desvios, Matriz de Rastreabilidade e SOP do usuário. Esta docu-
mentação atende os requisitos da GMP, 21 CFR Parte 11, GAMP 5, USP ၘ e cobre todas as 
etapas de uma qualificação completa de instrumentos.

�� Refrigeração: rápida e silenciosa

O sistema integrado de refrigeração com exclusivo design de ar forçado pelas aberturas refri-
gera os recipientes, minutos após os ciclos de aquecimento. Os resultados deste resfriamento 
otimizado são menores tempos de processamento e maior vida útil dos componentes princi-
pais. Não é necessário manusear recipientes quentes pressurizados ou conectar uma unidade 
de resfriamento externo.  

�� Entre em contato

O acesso remoto através de VNC permite a fácil operação do Multiwave PRO de seu computa-
dor, notebook ou celular.

�� Segurança em primeiro lugar

Numerosos recursos ativos e passivos de segurança protegem o sistema, operador e adja-
cências em todas as situações. Só o Multiwave PRO vem com os certificados ETL e GS 
("segu"ança aprovada"), e"itidos por uma instituição externa de realização de testes.



Recipientes de reação

Tampa do recipiente

 � Basta rosquear a tampa com a mão 
para apertá-la.

Disco de segurança

 � Um durável disco de segurança 
metálico protege o recipiente no caso 
de excesso de pressão.

Vedação tipo anel

 � Vedação de alta pressão, sem 

risco de contaminação e com alta 

tolerância ao excesso de pressão.

Tubo interno

 � Quimicamente inerte e limpo: feito de 

PTFE-TFM de alta pureza.

Invólucro de pressão

 � Feito de PEEK reforçado por fibra ou 

cerâmica de óxido de alumínio.

 � Para digestão de amostras que 

requerem, simultaneamente, uma 

temperatura e pressão máximas: 

disponibilizamos resistentes 

recipientes feitos de vidro de quartzo.

Recipiente com vedação tipo anel Recipiente com vedação tipo cone

O recipiente de reação é a peça fundamental do Multiwave PRO  
e a chave para o sucesso da preparação da amostra. 



Tampa do recipiente

 � Basta rosquear a tampa com a mão 
para apertá-la.

Vedação tipo cone

 � Operação que dispensa ferramentas

Disco de segurança

 � Um durável disco de segurança 
metálico protege o recipiente no caso 
de excesso de pressão.

Invólucro de pressão

 � Feito de PEEK reforçado com fibra. 

Tubo interno

 � Quimicamente inerte e limpo: feito de 
PTFE-TFM ou PFA de alta pureza.

Tampa do recipiente

 � Confiável controle de pressão através 

do alívio seguro do excesso de 

pressão.

 � Manipulação do recipiente sem o uso 

de ferramentas.

Vedação

 � Basta colocá-lo no corpo do 
recipiente, sem a necessidade de 
manipulação adicional.

Corpo do recipiente

 � Quimicamente inerte e limpo: feito de 
PTFE-TFM de alta pureza.
 � Abas de resfriamento integradas, 
que permitem o mais rápido 
resfriamento e os menores tempos de 
processamento.
 � Fundo plano para facilitar a pesagem: 
o recipiente pode ser colocado 
diretamente na balança.

Rotor de alumínio compacto

 � Concentra o campo de micro-ondas 
na região da amostra, para um 
aquecimento altamente eficiente.

Recipiente com vedação tipo cone Recipiente com tecnologia SMART VENT



Rotores para digestão ácida

Lotes de grande tamanho 

O rotor de 48 posições atende às demandas de uma alta capacidade de 

processamento, além de eliminar suas restrições na preparação das amostras. O 

manuseio conveniente e rápido, sem a necessidade de ferramentas, é assegurado 

pela tampa de rosca de colocação rápida, com uma vedação do tipo cone. O rotor 48 

pode ser usado para a digestão de vários tipos de amostras, inclusive água, efluentes, 

esgotos, lamas, materiais de plantas, solos, sedimentos e procedimentos EPA.

Alta tecnologia

Use o rotor 8N para obter uma digestão da mais alta qualidade. O rotor 8N 

opera em temperaturas de até 300 °C, com pressão de até 80 bar por mais de 

2 horas. O monitoramento contínuo da pressão de todos os oito recipientes de 

amostras assegura um controle de reação seguro e preciso, mesmo no caso 

de amostras críticas tais como cerâmica, semicondutores, minérios, escórias, 

cinzas, plásticos, óleos, graxas, carvões e amostras de refratários.

O seu parceiro de confiança 

Uma variedade de invólucros de pressão intercambiáveis, tubos internos e vedações 

possibilitam a digestão de inúmeros tipos de amostra, desde amostras ambientais, 

alimentos e ligas até materiais biológicos, metais e materiais geológicos. Até mesmo 

a extração de solventes é possível. Graças à mudança dos invólucros de pressão de 

PEEK-GF (MF100) para os feitos de cerâmica (HF100), a estabilidade da pressão pode 

ser dobrada.

Grandes quantidades de amostra

Os rotores 24HVT50 e 24HVT80 usam a tecnologia SMART VENT que tem controle de 

pressão e a opção de digestão das amostras com diferentes comportamentos de uma 

só vez. As 24 posições, combinadas ao resfriamento e aquecimento rápidos, asseguram 

alta capacidade de processamento. Esses rotores são ideais para a digestão de vários 

tipos de amostras, tais como águas residuais, procedimentos de EPA, sedimentos, 

efluentes, lamas, materiais de plantas, rações animais, bebidas, frutos do mar e carnes.

Microamostras 

O rotor de 64 posições, que requer até 20 mg de amostra e aproximadamente 1 mL de 

ácido, é o único que realiza a digestão de microamostras em larga escala, tal como no 

caso de materiais biológicos.



Rotor 64MG5 48MF50 24HVT50 24 HVT80 16MF100 16HF100 8NXF100 8NXQ80

Nº de recipientes 64 48 24 24 16 16 8 8

Controle de reação T em 16 posições T em todas as posições T e p em todas as posições

Controle de reação
em um recipiente de 

referência
n.a. p/T ou p n.a. p/T ou p T

Recipientes MG5 MF50 HVT50 HVT80 MF100 HF100 XF100 XQ80

Material do tubo 
interno

Vidro  
(vedação de 

PTFE)

PFA ou  
PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM PTFE-TFM n.a.

Invólucro de pressão n.a. PEEK-GF n.a. n.a. PEEK-GF Cerâmica Cerâmica Quartzo

Volume 5 mL 50 mL 50 mL 80 mL 100 mL 100 mL 100 mL 80 mL

Resistente ao ácido 
fluorídrico Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

Dados Técnicos

p... pressão, T... temperatura, n.a. ... não aplicável



Amostra
Recipiente 
de reação

Sensor de 
 infravermelho

Transmissão  
de dados  
de IV

Componentes  
eletrônicos 
do sensor

Sensores

Termômetro  
de imersão

Amostra
Recipiente 
de reação

Sensor de 
de infravermelho

Excelente tecnologia de sensor
Para obter soluções de alta qualidade e assegurar uma operação segura, 
o Multiwave PRO mantém a pressão e a temperatura sob controle.

Através da medição da temperatura em um recipiente 
de referência 

Controle rápido e preciso, mesmo de reações rápidas e 

espontâneas.

Um sensor de temperatura é integrado em um dos recipientes 

de reação. Com o Multiwave PRO, é possível definir rampas de 

temperatura, o que o torna uma ferramenta valiosa para a digestão de 

amostras desconhecidas e para o desenvolvimento de métodos.

Medição e controle sem fio da temperatura

Através do monitoramento da temperatura de cada 
recipiente com um sensor de IV

Processos de digestão seguros e confiáveis.

Um sensor de infravermelho mede a temperatura na base de cada 

recipiente de reação. Se a temperatura subir demais, o Multiwave 

PRO reduz a potência das micro-ondas para que a temperatura 

não ultrapasse um limite pré-programado.

Através do controle da temperatura interna de cada 
recipiente com um sensor de IV

Controle preciso dos processos de digestão em cada recipiente.

Um modelo de temperatura robusto para os recipientes HVT50 e 

HVT80 proporciona a temperatura interna em cada recipiente, sem 

a necessidade de um sensor opcional. As digestões podem ser 

controladas de acordo com diferentes estratégias de controle de 

temperatura. A amostra mais quente, a mais fria ou a temperatura média 

de todas as amostras podem ser usadas como referências. 



Transmissão de  
dados de IV

Componentes eletrônicos 
do sensor

Transdutor hidráulico

Transmissão  
de dados de IV

Pressão em elevação

Excesso de
pressão

Componentes  
eletrônicos 
do sensor

Sensores
Transdutor
hidráulico

Excelente tecnologia de sensor

Medição e controle sem fio da pressão

Através da medição da pressão em todos os 
recipientes a cada 20 milissegundos

O resultado: Uma medição de pressão extremamente rápida 

e simultânea lhe permite aplicar as mais altas  

temperaturas possíveis para a digestão ácida.

Situações críticas que surgem de reações espontâneas, por 

exemplo, são interceptadas devido à alta frequência das medições 

de pressão. O Multiwave PRO reduz imediatamente a potência 

das micro-ondas e a reação indesejada é interrompida, antes que 

resulte em liberação da pressão.

Por alívio controlado do excesso de pressão

O resultado: controle preciso da pressão em cada recipiente 

e temperaturas de digestão significantemente maiores.

Adotando a tecnologia SMART VENT utilizada nos recipientes 
HVT50, o excesso de pressão é aliviado de maneira segura 
e confiável. Este conceito permite a digestão de quantidades 
extremamente grandes de amostra.

Através da medição da pressão em um recipiente 
de referência

O resultado: um controle rápido e preciso, mesmo de 

reações rápidas e espontâneas.

Um pressostato hidráulico com ou sem um sensor de temperatura 

é integrado em um dos recipientes de reação. Ele mede a pressão 

e a taxa de aumento da pressão a cada 20 milissegundos. Se 

um dos limites pré-programados for ultrapassado, a potência das 

micro-ondas é imediatamente reduzida e, se necessário, o esforço 

de resfriamento é aumentado.



Oxigênio

XQ80

Lâmpada UV

Amostra líquida

Enxágue da 
superfície 
interna por 
refluxo

Suporte para 
4 frascos

Grânulo de 
amostra

Ácido clorídrico

Solução de 
absorção

Amostra proteica

Para 
purificador
externo

Soluções especiais
Algumas amostras requerem tratamento especial. O Multiwave PRO oferece métodos exclusivos, que são eficientes alternativas à digestão. 

Quer digerir sólidos inflamáveis 
de maneira rápida e limpa?
 

Combustão de oxigênio induzida por 

micro-ondas (MIC)

 � Método exclusivo, limpo e rápido. 

 � Os halogênios ou metais são capturados 

em uma solução de absorção de baixa 

concentração, que pode ser medida sem 

diluição. 

 � Ideal para todos os sólidos inflamáveis, 

tais como madeira, papel, carvão, 

alimentos ou polímeros.

 � Combustão paralela de até 8 amostras 

em recipientes de quartzo altamente 

resistentes.

 � Substitui as bombas de combustão feitas 

de aço.

Deseja realizar a hidrólise de 
proteínas em um piscar de 
olhos?
 

Hidrólise de proteínas assistida por 

micro-ondas

 � Hidrólise de proteínas em menos de 

uma hora.

 � Para quantidades em miligramas até 

gramas.

 � Controle preciso da temperatura 

durante a reação.

 � Atmosfera de gás inerte aplicável.

Disco de filtragem



Vedação tipo cone

Solvente

Amostra

Barra de agitação

Deseja secar as amostras antes 
da digestão?

Secagem por micro-ondas

 � O rotor 1DRY seca as amostras com 

eficiência. 

 � Secagem eficiente: quatro vezes mais 

rápida do que os métodos convencionais.

 � Fornece amostras sem carbonização ou 

contaminação.

 � A umidade e odores indesejáveis são 

removidos através do sistema exaustor.

Para 
purificador
externo

Disco de filtragem

Placa de 
cerâmica

Sistema 
exaustor

Soluções especiais
Algumas amostras requerem tratamento especial. O Multiwave PRO oferece métodos exclusivos, que são eficientes alternativas à digestão. 

Você precisa digerir amostras 
líquidas que contêm 
compostos orgânicos?

Digestão UV

 � Exclusivas lâmpadas UV ativadas por 

micro-ondas, que produzem radicais 

que digerem a amostra. 

 � A solução resultante de baixa 

concentração pode ser medida sem 

diluição. 

 � Para a análise de ultra-traços, tais 

como água do mar, efluentes, 

esgotos, fluidos corporais ou 

bebidas.

 � Baixas lacunas analíticas.

Deseja extrair compostos 
orgânicos?

Extração assistida por micro-ondas

 � Alternativa eficiente aos tediosos e 

vagarosos métodos de extração de 

solvente.

 � Aumenta o desempenho e a capacidade 

de processamento das análises por HPLC 

ou GC.

 � Atende os métodos US-EPA e ASTM.

 � Reduz os tempos de extração de horas 

para minutos.

 � Ideal para extrações de PCBs, PAHs e 

hidrocarbonetos de amostras ambientais e 

alimentícias, reações de derivatização antes 

da análise e extrações de polímeros.

Deseja acelerar seus 
procedimentos de 
evaporação?

Evaporação assistida por micro-

ondas

 � O rotor 8EVAP simplifica e acelera 

a evaporação de ácidos assistida 

por micro-ondas, bem como a 

concentração de soluções de 

amostras aquosas. 

 � O purificador externo neutraliza os 

vapores ácidos, eliminando até 95 % 

dos mesmos. 

 � Antes da digestão, as soluções de 

amostras podem ser concentradas 

para aumentar o nível de analitos e 

melhorar a eficiência da digestão. 

 � Após a evaporação, basta transferir o 

tubo interno ao rotor de digestão.
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