
INHOUDSOPGAVE (Microwave)

1. Basisgegevens (z.o.z.)

2. Shewart kaarten fn.v.t.)

3. Kalibratie (n.v.t.)

4. Bedieningsvoorschrift

5. Analyse voorschrift (n.v.t.)

6. Werkinstructie (n.v.t.)

7. Onderhoud

8. Onderdelen (n.v.t.)

9. Overige

10. Blanco voorbladen



Logboek Voorblad 1

Apparaat Microwave

Componentsn

Microwave

Merk en type aanduiding

CEM MDS 2000

Leverancier

Naam : Beun de Rond B. V.

Adres : Bovenkamp 9

Postcode : 1391 LA

Plaats : Abcoude

Telefoon : 0294-283119

Garantietemnijn

Onderhouds contrac t

Afdeling/beheerder

Periodiek onderhoud door
afdeling

Kalibratie

Werkinstructie

veiligheid/opmerkingen

Codenummer 6 6 0 0 - 9 6 - 0 1

Serienummer

UR54 69

Datum in
gebruik

24-4-96

Datum uit
gebruik

S ervi c edi ens t

Naam : Zie leverancier

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

1 jaar

*eeic\
(af te sluiten
na de garantie
termijn)

Datum: Nummer: Frequentie van onderhoud:

LAB. WPJ \ T. M.

j a

n e e

j a

Frequentie:

lx per week de drukslang vullen
lx per 3 maanden binnenkant schoonmaken

Frequentie:

Code: 6600-96-01



Logboek

Apparaat Capping station

Componenten

Capping station

Merk en type aanduiding

CEM

Leverancier

Naam : Beun de Rond B.V.

Adres : Bovenkamp 9

Postcode : 1391 LA

Plaats : Abcoude

Telefoon : 0294-283119

Garantietermijn

Onderhoudscoxitract

Afdeling/beheerder

Periodiek onderhoud door
afdeling

Kalibratie

Werkinstructie

veiligheid/opmerkingen

Voorblad 1

Codenummer 6600-90-15

Serienummer

1874

Datum in
gebruik

' 90

Datum uit
gebruik

Servicedienst

Naam : Zie leverancier

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoon :

n. v. t.

nee Datum: Nummer: Frequentie van onderhoud:

LAB. WPJ \ T. M.
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Frequentie:

Frequentie:

Code:



De bedieningsinstructie van de microwave MDS-2000.

1. Onderwerp
Deze bedieningsinstructie behandelt de werkwijze waarop de monsters voor ICP-metingen
gedestrueerd moeten worden.
Deze bedieningsinstructie is een huismethode.

2. Doel en toepasbaarheid
Deze bedieninginstructie is van toepassing op slibhoudende watermonsters (ofwel monsters
die deeltjes of organisch materiaal bevatten) die m.b.v. ICP-AES moeten worden geanalyseerd
op ijzer, mangaan, zink en/of barium.

De desbetreffende voorschriften zijn:
I-02/L: Bepaling van het gehalte aan totaal ijzer, mangaan en zink m.b.v. de ICP-AES.
I-07/L: Bepaling van het gehalte aan totaal barium m.b.v. de ICP-AES.

Deze bedieningsinstructie is van toepassing op de volgende testcodes:
- 5010V, testnaam Uzer (NEN/ICP)
- 5030V, testnaam Mangaan (NEN/ICP)
- 5100V, testnaam Zink (NEN/ICP)
- 5180V, testnaam Barium (NEN/ICP)
die deel uit maken van logboek nr. 70/L, ICP Plasma 1000.
Deze bedieningsinstructie maakt deel uit van logboek nr. 70a/L, microwave MDS-2000.

3. Definities
Destructie: Ontsluiting van alle organische stof met behulp van een salpeterzuur/zoutzuur-
mengsel, onder verhoging van temperatuur en druk, waarbij de te meten elementen in oplos-
sing worden gebracht.

4. Beginsel
De organische stof wordt met behulp van een zoutzuur - salpeterzuur mengsel gedestrueerd.
Na verdunnen van het destruaat kunnen de in oplossing gebrachte elementen gemeten worden.

5. Veiligheid
De algemene basis voor veilig werken wordt verschaft door de veiligheidsreglementen van de
afdelingWKB.

Bij de destructie worden HNO3 70,0-71,0 % en HC1 36,5-38,0 % gebruikt.
Deze oplossingen zijn zeer corrosief. Het kan worden opgenomen via de ademhaling en de
huid.
Draag daarom tijdens het toevoegen altijd handschoenen, witte jas en veiligheidsbril.
Houd de oplossing te alien tijde in de zuurkast.



De bedieningsinstructie van de microwave MDS-2000.

6. Milieu
De algemene basis voor de afvoer van laboratoriumafval wordt gegeven in werkvoorschrift
W-8.2a/L "Afvoer van laboratoriumafval WKB-Leiduin".

Bij deze destructie zijn geen bijzondere regelingen inzake afvoer van afval.

7. Eerstelijns kwaliteitsbewaking
De hier beschreven controles vormen een minimum en zijn noodzakelijk voor een betrouw-
bare uitvoering van de bepaling.
7.1 Controleer of de vaatjes goed schoon zijn, d.w.z. er geen zwarte randen e.d. aanwezig

zijn.
7.2 Controleer ook of er geen vocht tussen het binnen- en buitenvaatje zit.
7.3 Controleer of er geen lucht in de drukcontroleslang zit. Indien dit wel het geval is,

verwijderen.
7.4 Controleer na iedere destructie bij elk vaatje of er waterdruppels in het overdruk-

slangetje aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, moet het drukmembraan vervangen
worden.

7.5 Controleer na de destructie of de druk van 80 psi gehaald is door de run uit te printen.

8. Reagentia. hulpstoffen en voedingsbodems
Gebruik alleen reagentia van analytisch-zuivere kwaliteit en gedemineraliseerd water dat het
Milli-Q-Systeem doorlopen heeft (hierna Milli-Q-Water)

8.1 Salpeterzuur 70,0-71,0 %. Deze stof is corrosief! Voor veiligheidsaspecten zie § 5.
8.2 Zoutzuur 36,5-38,0 %. Deze stof is corrosief! Voor veiligheidsaspecten zie § 5.
8.3 Salpeterzuur 2 mol/1:

Verdun 140 ml salpeterzuur 14 mol/1 (8.1) tot 1 liter met milli-Q-water.

9. Toestellen en hulpmiddelen
Leg curatief onderhoud (storingen) vast in hoofdstuk 6 "Curatief-onderhoud" van het logboek
in de desbetreffende lijst.

9.1 CEM Microwave MDS-2000 met printer en drukcontrolepoort.
Onderhoud en eventuele storingen worden bijgehouden in hoofdstuk 6 van het log-
boek.

9.2 Carrousel met 12 vaatjes, schroefdoppen en drukmembranen.
9.3 Membraan verwijder pen (prikker).
9.4 Membranen.
9.5 Overdrukslang.



De bedieningsinstructie van de microwave MDS-2000.

10. Analyse monster
Controleer altijd of het monster in visuele zin (kleur, deeltjes, troebeling) c.q. organoleptische
zin (reuk) afwijkt van wat gebruikelijk is. Vermeld opmerkingen op de ruwe analysedata-
sheets en het formulier "Bijzonderheden bij monsterontvangst en/of analyse".
Informeer zonodig de groepsleider.

Het analysemonster moet worden afgenomen in een polyetheen of polypropeen fles van 100,
500 of 1000 ml (9.8).
Na binnenkomst op het laboratorium dient het monster direct te worden aangezuurd met resp.
1, 5 of 10 ml salpeterzuur 2 mol/1 (8.3). Voorzie de aangezuurde monsters van een rode stip
c.q. kruisje op het etiket. De monsters zijn bij kamertemperatuur 1 maand houdbaar.
Zie voorschrift I-02/L en I-07/L.

11. Werkwijze
Waarschuw bij storingen zonodig de apparaatbeheerder.

Voor veiligheidsaspecten zie § 5 (veiligheid) van dit voorschrift.

Paragraaf 7 "Eerstelijns kwaliteitsbewaking" geeft een overzicht van de uit te voeren eerste-
lijns controles.

Bedieningsinstructie Microwave MDS 2000

Controleer of de vaatjes goed schoon zijn en of er geen vocht tussen het binnenste en buiten-
ste vaatje zit (7.1 en 7.2).
Neem bij iedere serie een BLANCO (vaatje 1) en een le LIJNS (vaatje 2) mee.
11.1 Pipetteer 50 ml monster in een destructievaatje.
11.2 Voeg 4 ml HNO3 70.0 - 71.0% (8.1) en 12 ml HC1 36.5 -38.0 % (8.2) toe m.b.v. van

een plunjerpipet en/of een dispensor.
11.3 Wanneer tijdens een destructie blijkt dat er vocht in een overdrukslangetje zit, moet het

"rupture membrane" (9.4) in de "cover" vervangen worden (zie bijlage 1) en moet het
monster opnieuw gedestrueerd worden (dus ook opnieuw gepipetteerd).

11.4 Verwijder deze m.b.v. de prikker (9.3).
11.5 Leg een nieuw rupture membrane m.b.v. een pincet in de cover en druk deze aan met

de achterkant van de prikker.
11.6 Schroef de cover dicht met de "vent stem".
11.7 Draai vervolgens de schroefdop met de cover op het vaatje en zet deze in de carrousel

(zie bijlage 2).
11.8 In ieder vaatje zit een overdrukslangetje. Het uiteinde van dit slangetje gaat in het

midden van de carrousel.



De bedieningsinstructie van de microwave MDS-2000.

11.9 Controleer of er geen lucht in de drukcontroleslang zit. Is dit wel het geval dan: zet de
knop aan de zijkant van de microwave op•" open". Spuit met de injectiespuit water
door de slang totdat de lucht emit is. Zet vervolgens de knop weer op "neutraal".

11.10 Plaats de carrousel in de microwave.
11.11 Sluit de drukcontroleslang aan op vaatje 4.
11.12 Zet eerst de printer aan en daarna de microwave.
11.13 Kies F3 < recall stored method >.
11.14 Kies het programma "water" (zie bijlage 3) en druk op < enter >.
11.15 Druk op Fl < load program >.
11.16 Druk op F4 < start >.
11.17 Tijdens de run kan gekeken worden naar de bijbehorende grafiek die de druk uitzet

t.o.v. de tijd. Deze grafiek kan worden opgevraagd m.b.v. F3 < graph >.
11.18 Na iedere destructie kan worden gecontroleerd of de druk van 80 psi is bereikt door de

run uit te printen door Fl < abort > te kiezen en daarna F3 < graph to printer >.
Na afkoelen wordt de inhoud van de destructievaatjes overgespoeld in een maatkolf
van 100 ml, aangevuld en gemengd met Milli-Q water.

De verdere werkwijze is beschreven in de voorschriften:
I-02/L: Bepaling van het gehalte aan totaal ijzer, mangaan en zink m.b.v. de ICP-AES.
I-07/L: Bepaling van het gehalte aan totaal barium m.b.v. de ICP-AES.

1.2. Identificering en kwantiflcering
N.v.t.

13. Verslag
N.v.t.

14. Analytische specificaties
N.v.t.

15. Literatuur
15.1 Manual "MDS-2000, Microwave sample preparation system".

16. Opmerkingen
N.v.t.

17. Bijlagen
17.1 Bijlage 1: Installatie en verwijderen van het membraan.
17.2 Bijlage 2: Tekening vaatje en schroefdop.
17.3 Bijlage 3: Programmafile "water".



Microwave Power Measurement: D.d. 04-11 -96

De microwave heeft een vermogensoutput van ongeveer 630 ± 50 W op 100% vermogen.
2 Maal per jaar wordt dit gecontroleerd door de firma Beun de Ronde.

Werkwijze:

1. Verwijder het draaiplateau en de standaard van het draaiplateau uit de microwave.

2. Gebruik het programma "QUICK DIGEST". Tik in 5 minuten en 100% power.
Programmeer de ventilatorsnelheid op 0 % en de druk op 0 psi.

3. Druk op "START". Hierdoor gaat het programma draaien en wordt de microwave en
de powersupply opgewarmd.

4. Verander het "QUICK DIGEST" programma in 100% power, 2 minuten, 0 psi en 0%
ventilatorsnelheid.

5. Giet 1000 ml demi-water in een bekerglas.

6. Meet de temperatuur van het water (Ti).

7. Zet het bekerglas met demi-water in de rechter-voorhoek van de microwave. Doe
heel voorzichtig de deur dicht.

8. Druk op "START".

9. Nadat het programma klaar is, wordt het bekerglas uit de microwave gehaald en
opnieuw de temperatuur van het demi-water gemeten (Tf). Roer het eerst flink
door!!!

10. De power kan nu worden berekend:

P (microwavevermogen in W) = (35 W/°G) * (Tf-Ti)

B.v: Ti = 20,l °C
Tf=38,6°C

P = 35W/°C * (38,6-20,1) = 648 W.

Manual Beun de Ronde meldt verder:

Wanneer de power onder de 580 W komt, produceert de microwave niet genoeg vermogen.
Eventuele oorzaken staan vermeld op pagina V-7 en het bijbehorende schema op pagina V-9.



Bijlage 1, behorende bij voorschrift J-17/L, De bedieningsinstructie van de microwave
MDS-2000.

5. Do not heat concentrated base or salt solutions inside Lined Digestion Vessels.
Microwave heating of such solutions causes precipitation of salts and formation
of crystal deposits which absorb microwave energy and may char into the vessel
or electrically arc, leading to possible vessel failure.

6. Do not heat high boiling point acids (concentrated sulfuric or phosphoric acids)
inside lined Digestion Vessels.

Assembly of Lined Digestion Vessels

For simplicity and clarity, a single procedure for assembly of lined Digestion Ves-
sels is described below:

1. Unscrew and remove the gray vent fitting from the cover of a lined Digestion
Vessel. Install a single rupture membrane in the vent fitting as shown in figure
3. Never install more than one (1) rupture membrane in this fitting.

Figure 3. Installation and Removal of Rupture Membrane



Bijlage 2, behorende bij voorschrift J-17/L, De bedieningsinstructie van de microwave
MDS-2000.

2. Weigh the sample and place it into the vessel liner. The sample must be placed
in the bottom of the liner so that it will be completely covered by acid. The side
walls of the liner must not have sample deposits on them.

3. Add the acid solution to the vessel liner, immersing the sample. Observe vis-
ually for a reaction. If a reaction occurs, allow the reaction to subside completely
before capping the vessel.

4. Insert the liner into a clean, dry particle-free vessel body.

5. Place the vessel cover on top of the vessel Hner, and screw on the vessel cap in a
clockwise direction until hand tight as shown in figure 4.

Vr.

Figure 4. Assembly of Lined Digestion Vessei
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1 APPARATUUR GEGEVENS

Apparaat : Microwave CEM MDS 2000
Code : 6600-96-01

Apparaat : Capping station CEM
Code : 6600-90-15

2 VEILIGHEID

2.1 Zorg ervoor dat het kraantje aan de drukslang tijdens de destructie geopend is. Anders
wordt de druk niet juist gemeten en ontstaat er een overdruk in de overige destructie
vaatjes, zodat deze leeg lopen.

2.2 Plaats de deksel van de destructie vaatjes op de juiste manier op de vaatjes, zoals be-
schreven staat in (zie bijlage 1). Als de safety-valve verkeerd geplaatst is kan er
drukopbouw ontstaan en kan het vaatje exploderen.

2.3 Plaats de vent tubing in het afvalreservoir, zodat er geen oplossingen los in de
microwave terecht komen.

2.4 Zorg ervoor dat bij het ontluchten dat de slang van je af gericht is, zodat er geen damp
of oplossingen in je gezicht terecht kunnen komen. Ontlucht de destructie vaatjes met
zure oplossingen in de zuurkast.

3 VOORBEREIDING VAN DE DESTRUCTIE

3.1 Vul de destructie vaatjes zoals beschreven staat in het analyse voorschrift. Plaats de
deksels op de vaatjes (zie bijlage 1) en draai deze handvast. Sluit 1 vaatje met de dop
waaraan een kraantje zit en controleer of het kraantje open is (zie bijlage 2).

3.2 Zet de vaatjes vervolgens in de capping station (6600-90-15), zodanig dat ze erin
vallen en de bovenkant van het vaatje nog 1 cm boven het apparaat uitsteekt. Duw
de zwarte hendel van je af totdat de wijzer in de display in het blauwe gebied staat
(het apparaat stopt dan met draaien).
Plaats de vaatjes daarna in de monster carrousel en stop de vent tubing in de gaatjes
van het afvalreservoir.

3.3 Spoel, totdat er geen luchtbellen meer aanwezig zijn, de drukslang door met milli-Q
water (zie 8.1)

3.4 Bevestig het kraantje aan de drukslang en zet deze vast aan het pijpje van de
carrousel. Controleer of de drukslang niet tijdens het draaien ergens vast loopt.

3.5 Controleer of het zwarte kraantje aan de linker zijkant van de microwave verticaal
staat. Plaats deze zonodig in deze stand.

3.6 Schakel de microwave aan m.b.v. de power knop op het stekkerblok. Na enige tijd
verschijnt er het hoofdmenu op het display:



F1 - SYSTEM SETUP
F2 - PROGRAM NEW METHOD
F3 - RECALL METHOD/DATA
F4 - USEPA METHODS

KALIBRATIE

n.v.t.

5 DESTRUCTIE

5.1 Het oproepen en starten van een destructie programma

Toets F3' in gevolgd door FV. Er verschijnt nu een opsomming van methodes
die in het geheugen van de microwave staat.
Ga m.b.v. de pijltjes toets naar de juiste methode en druk op 'enter'.
Het volgende verschijnt er op het display:

F1 - LOAD PROGRAM
F2 - ERASE PROGRAM
F3 - PRINT PROGRAM

Kies voor 'F/'om het programma te laden.
Het volgende verschijnt er op het display:

OPERATING PARAMETERS LOADED

F1 - SAVE F2 - MENU
F3 - REVIEW F4 - START

Indien je het programma wilt bekijken, kies dan voor 'F3'. Om terug te keren
naar het bovenstaande scherm druk dan op F3'.
Om het programma te starten kies je voor F4'.
Er verschijnt nu op het beeldscherm het volgende:



MICROWAVES
POWER XXX %

stage 1
FILE: YYYYYYYYYYYY

pgm
PRESS ZZZZ
TIME/TAP HH:HH

current
NNNN
GG:GG

f1 - abort
f2 - print
f3 - graph
f4 - sens
ON

Het programma is afgelopen als de tijd (GG:GG) niet meer aftelt en dus op
00:00 staat.

5.2 Het afsluiten van een destructie

Druk op TV gevolgd door 'F2'.

Sluit het kraantje op het drukvaatje (zie bijlage 2) en verwijder de drukslang.

Laat de vaatjes afkoelen (plaats ze eventueel in koud water). Ontlucht de
vaatjes door van het drukvaatje voorzichtig het kraantje weer open te draaien
en van de overige vaatjes de koppeling van de slang met je duim naar
achteren te drukken.

Draai de vaatjes los in de capping station (6600-90-15) door de hendel kort
naar je toe te halen.

6 UITSCHAKELEN VAN DE APPARATUUR

Schakel de microwave uit m.b.v. de power knop op het stekkerblok.

7 TROUBLE SHOOTING

Raadpleeg de manual of eventueel de beheerder.

8 ONDERHOUD

8.1 Ontluchten drukslang

Spoel de drukslang door met milli-Q water.
Draai hiervoor het zwarte kraantje aan de linker zijkant van de microwave horizontaal
(zie bijlage 3). Zorg ervoor dat de slang in de microwave boven een opvang bakje
hangt en spoel de slang m.b.v. de injectiespuit aan de linker zijkant van de microwave
door met milli-Q water totdat alle luchtbellen verdwenen zijn en sluit de zwarte kraan,
zodat deze verticaal staat.



8.2 Reinlgen microwave

Maak de deur en de blnnenkant van de microwave 1 x per 3 maanden schoon met
een zachte vochtige doek. Bevochtig de doek met warm water waarin een klein beetje
zeep is gebracht. Maak alles goed droog met papier of een zachte doek. Gebruik
vooral geen schuursponsje of een schuurmiddel, omdat er dan krassen kunnen
ontstaan in de coating van de microwave.

9 LITERATUUR

9.1 Operation Manual, Microwave Sample Preperation System MDS-2000, CEM
Corporation.

10 BIJLAGEN

10.1 Overzicht van de Teflon PFA-vaatjes.

10.2 Overzicht van het kraantje op het drukvaatje in de open en dichte stand.

10.3 Positie van de kraan voor het vullen van de drukslang met milli-Q water.

10.4 Destructie programma FIA STAR.

11 WIJZIGINGEN T.O.V. DE VORIGE VERSIE

11.1 De bijlage 10.5 (destructie met koningswater) is toegevoegd.

11.2 Er zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht.



Bijiage 1;
Overzicht van de Teflon PFA-vaatjes

Veiligheids
drukschijf

Aansluiting
Voor drukslang

Afsluit
Ring

Overzicht van de Teflon PFA-vaatjes



Bijlage 3;
Positie van de kraan voor het vullen van de drukslang met milli-Q water

Kraan om druk-
slang te vullen in
open staud



Bijlage 2:
Overzicht van het kraantje op het drukvaatje in de open en dichte stand

Positie
indicator

Kraantje in de open stand

Stroom richting
Vaatje Dimkslang

Kraantje in de dichte stand



Bijlage 4;
Destructieprogramma FIA STAR

FILE NAME

stage
POWER
PS!
TIME
TAP
FAN

FIA STAR

(D
80
0050
5900
2000
100

(2)
0
0000
0500
0500
100

(3)
0
0000
0000
0000
100

(4)
0
0000
0000
0000
100

(5)
0
0000
0000
0000
100



Bijiage 5;
Destructieprogramma KONINGSWATER

FILE NAME

stage
POWER
PSI
TIME
TAP
FAN

KONINGSWATER

(D
100
0060
5959
0500
100

(2)
100
0060
3000
2500
100

(3)
0
0000
0500
0500
100

(4)
0
0000
0000
0000
100

(5)
0
0000
0000
0000
100


