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Giới thiệu

Những nguyên lý của việc đun nóng
bằng vi sóng

Những tiện ích của các lò phản ứng
vi sóng

Thiết bị vi sóng là công cụ quan trọng và mạnh mẽ, được tìm thấy 
trong các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới và được ứng dụng rộng 
rải trong các lãnh vực tổng hợp khác nhau. Với khả năng đun nóng 
hữu hiệu, chính xác, và an toàn, các thiết bị vi sóng phòng thí nghiệm 
đã mang lại những lợi ích to lớn cho ngành tổng hợp hóa học. 
Discover® 2.0, thiết bị tổng hợp bằng vi sóng dùng cho phòng thí 
nghiệm mới nhất của CEM Corporation, đã mở rộng khả năng và 
những tiện ích của các lò phản ứng vi sóng. Tuy nhiên, trước khi bàn 
đến sự phát triển đầy trách nhiệm và những đặc điểm của nó, sẽ thật 
hữu ích nếu chúng ta hiểu được những nguyên lý của việc đun nóng 
bằng vi sóng.

Vi sóng là những sóng điện từ có mức năng lượng thấp, tương tác 
với những phân tử thông qua hai cách thức tác động: sự quay lưỡng 
cực và sự dẫn điện ion (Hình 1). Trong sự quay lưỡng cực, một phân 
tử quay tới và quay lui liên tục, cố để hai cực của nó sóng đôi với điện 
trường luôn dao động; trong sự dẫn điện ion, một ion tự do hoặc 
nguyên tử gốc ion di chuyển một cách tịnh tiến qua không gian, cố để 
sóng đôi với điện trường đang thay đổi. Trong cả hai trường hợp: 1) 
lực ma sát giữa nguyên tử đang di chuyển dẫn đến việc tạo ra nhiệt  
và 2) một nguyên tử càng phân cực hoặc ion, mức độ tạo nhiệt càng 
hữu hiệu hơn.

Bởi vì vi sóng tương tác trực tiếp với những thành phần của một hỗn 
hợp phản ứng, việc truyền năng lượng xãy ra hiệu quả hơn so với 
những kỹ thuật đun nóng truyền thống. Những kỹ thuật đun nóng 
truyền thống dựa vào độ dẫn nhiệt, một phương pháp truyền nhiệt 
chậm và không hiệu quả, bị giới hạn bởi sự khác nhau về độ dẫn 
nhiệt của các vật liệu. Vi sóng đun nóng ngay tức thì và trực tiếp một 
dung dịch, vì thế tạo ra một cách đun nóng hiệu quả và chính xác 
hơn.

Việc giảm đáng kể tổng số thời gian tổng hợp là một lợi ích to lớn của 
việc đun nóng bằng vi sóng trong tổng hợp hóa học. Mặc dù vi sóng 
có khả năng đun một dung dịch hiệu quả hơn so với các phương tiện 
truyền thống, có một yếu tố lớn hơn góp phần vào việc tăng cường 
mức độ phản ứng vốn thường được quan sát thấy: khả năng vận 
hành ở những nhiệt độ vượt quá sự hồi lưu trong khi vẫn duy trì bầu 
không khí áp suất cao một cách an toàn.

Một sự khái quát hóa thuận tiện được hỗ trợ bởi phương trình Arrhe-
nius đó là một mức độ phản ứng sẽ tăng khoảng gấp đôi khi nhiệt độ 
tăng lên 10°C. Với sự khái quát hóa này, có thể rút ra sự gần đúng 
trong phương trình 1, ở đó T = nhiệt độ đun vi sóng, T0 = nhiệt độ đun 
truyền thống, x = hệ số gia tăng nhiệt độ, t = thời gian đun vi sóng và 
t0 = thời gian đun truyền thống. Những phản ứng truyền thống vốn 
mất nhiều giờ, có thể được hoàn tất trong khoảng thời gian tính bằng 
phút khi sử dụng những lò phản ứng vi sóng.

Hình 1. Các cơ chế đun nóng bằng vi sóng: Sự quay lưỡng cực (trái) và Sự dẫn điện ion (Phải)
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Tăng độ chính xác nhiệt độ bằng cách
giám sát nhiệt độ với iWave 

Những công nghệ đo nhiệt độ
trước đây 

iWave, một công nghệ sáng tạo dùng
cho việc giám sát nhiệt độ 

Tăng cường sự an toàn phòng thí
nghiệm bằng việc quản lý áp suất
với Activent 

Khả năng đo chính xác và kiểm soát nhiệt độ phản ứng là một yêu 
cầu quan trọng đối với các lò phản ứng vi sóng phòng thí nghiệm. Về 
phương diện lịch sử,  có hai phương pháp chính để đo nhiệt độ: các 
cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn và các cực dò sợi quang. Một công 
nghệ mới, cảm biến nhiệt iWave® đã chứng tỏ là một công cụ có giá 
trị hơn.

Những cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn thì mạnh và hợp túi tiền, vì 
thế đây là những ứng viên tuyệt vời cho các lò phản ứng vi sóng. Một 
lợi ích nữa của các cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn là chúng không 
xâm lấn, tạo thuận lợi cho tính tương thích với các công nghệ lấy 
mẫu tự động và giảm thiểu số lượng các bộ phận cần phải làm sạch 
hàng ngày. Mặc dù là một lựa chọn mạnh, các cảm biến hồng ngoại 
tiêu chuẩn cũng gặp phải một vài trở ngại về độ chính xác: 1) cần 
phải hiệu chuẩn một-điểm thường xuyên, 2) sẽ xuất hiện sự chậm trễ 
trong việc cân bằng giữa nhiệt độ dung dịch và nhiệt độ bề mặt ống 
đựng mẫu và 3) Phải xem xét sự phụ thuộc vào thể tích đối với 
những thiết bị có cảm biến hồng ngoại gắn bên hông (thay vì gắn 
dưới đáy) (Hình 2).   

Để kiểm tra hiệu quả làm việc của công nghệ mới này, Discover® 2.0 
đã được trang bị tính năng giám sát nhiệt độ kép và thí nghiệm đun 
nóng nhiều điểm đã được thực hiện. Nước được đun nóng với mức 
gia nhiệt 25°C từ nhiệt độ phòng tới 200°C, trong khi được giám sát 
bởi cả cảm biến nhiệt iWave và một cực dò sợi quang (Biểu đồ 1). 
Độ đúng nhiệt độ đã được duy trì trong tât cả các giai đoạn gia nhiệt, 
duy trì, và làm nguội, thể hiện khả năng ứng dụng của cảm biến nhiệt 
iWave trong một phạm vi nhiệt độ rộng (từ hiệu chuẩn một điểm ở 
200°C).

Độ đúng tại chổ của cảm biến nhiệt iWave này đã loại bỏ cực dò sợi 
quang, chấm dứt nhu cầu phải có những bộ phận dễ vỡ và đắt tiền, 
giám sát toàn bộ dung dịch phản ứng, và duy trì tính tương thích với 
bộ lấy mẫu tự động. Giống như các cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn, 
cảm biến nhiệt iWave không xâm lấn, vững chải, và hợp túi tiền; 
không giống như các cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn, không cần 
hiệu chuẩn thường quy và không xuất hiện sự chậm trễ đáp ứng 
nhiệt. Cảm biến nhiệt iWave chứa đựng sức mạnh của công nghệ 
giám sát nhiệt độ hiện có, cung cấp một giải pháp mạnh mẽ, không 
xâm lấn, chính xác, và đáp ứng nhanh cho việc giám sát nhiệt độ. 

Từ tính tương thích hóa học của các thành phần lò phản ứng tới việc 
đảm bảo thông thoáng hợp lý, và khả năng khuấy được tích hợp tới 
việc ngăn chặn vỡ ống đựng mẫu, không còn nghi ngờ gì nữa rằng 
các lò phản ứng vi sóng phòng thí nghiệm được thiết kế với sự an 
toàn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, một cơ chế an toàn đặc biệt 
được tích hợp trong một số lò phản ứng vi sóng là việc duy trì và 
quản lý áp suất.

Các cực dò sợi quang cho kết quả chính xác hơn các cảm biến hồng 
ngoại tiêu chuẩn, nhưng chúng cũng gặp phải những thách thức 
riêng. Mỏng manh và đắt tiền, những cực dò này đòi hỏi phải rất cẩn 
thận khi sử dụng, yêu cầu làm sạch nhiều hơn, và không tương thích 
với các bộ lấy mẫu tự động. Ngoài ra, mặc dù đáp ứng hơn cảm biến 
hồng ngoại, độ nhạy này bị ẩm khi cực dò được cho vào hộp đo nhiệt 
(cần thiết để tránh bị hao mòn hóa học). Sau cùng, mặc dù chính 
xác, các cực dò sợi quang bị giới hạn ở một vùng giám sát riêng biệt 
hơn là giám sát nhiệt độ gộp chung.   

Tuy nhiên, một công nghệ sáng tạo đã nổi lên, giải quyết được 
những khiếm khuyết đã từng gặp phải khi sử dụng các cảm biến 
hồng ngoại tiêu chuẩn và những cực dò sợi quang. Cảm biến nhiệt 
iWave (Hình 3) là một công nghệ giám sát nhiệt độ không xâm lấn 
theo đó có khả năng nhìn xuyên qua thủy tinh, Teflon®, và thạch 
anh, đo nhiệt độ dung dịch trực tiếp với độ lập lại và độ đúng cao 
(40-300°C).   

Hình 2. Cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn được gắn bên hông (Trái), 
Cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn được gắn dưới đáy (Giữa), và Cực dò 
sợi quang (Phải).   

Hình 3. Độ chính xác nhiệt độ tại chỗ, không xâm lấn bằng công cụ 
giám sát nhiệt độ iWave   

Biểu đồ 1. Đun nước từ nhiệt độ phòng tới 200 °C với mức gia nhiệt 25 °C  
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Những công nghệ quản lý áp suất
trước đây

Quản lý áp suất bằng Activent,
Công nghệ an toàn nhất dành cho
xử lý áp suất và thông khí

Tăng cường việc khảo sát hóa học
với khả năng ứng dụng mở rộng

Những lò phản ứng vi sóng phòng thí nghiệm được trang bị khả năng 
giám sát áp suất nhằm giảm sự xuất hiện các tình huống quá áp ống 
đựng mẫu. Khi một hệ thống phát hiện áp suất đạt gần tới giới hạn 
tối đa của ống đựng mẫu, việc đun nóng bị chấm dứt. Nếu áp suất 
được tạo ra chỉ là do áp suất hơi nước, áp suất sẽ trở lại điều kiện 
môi trường xung quanh ngay sau khi làm nguội. Nếu áp suất được 
tạo ra là do sự hình thành phụ phẩm thể khí, mức áp suất gia tăng sẽ 
duy trì sau khi làm nguội (Hình 4).

đây, thiết bị áp suất Activent có thể được lập trình để thông khí 
những phụ phẩm thể khí trước khi đạt tới giới hạn áp suất và không 
dừng việc phát xạ phản ứng. Một khí mang trơ được đưa vào mỗi khi 
hệ thống tiến hành thông khí, đảm bảo làm sạch hoàn toàn (có khả 
năng gây cháy) những phụ phẩm thể khí ra khỏi đường ống của hệ 
thống. Khi một phản ứng hoàn tất (và nguội), bất kỳ áp suất dư thừa 
nào đều được thông khí một cách an toàn trước khi xã ống đựng 
mẫu vi sóng.

Hình 4. Những phụ phẩm thể khí bẫy được bên trong ống đựng mẫu kín 
có nắp vặn

Hình 6. Biểu đồ nhiệt độ và kết quả áp suất khi chạy giảm theo 
Wolff-Kishner trên thiết bị Discover 2.0

Hình 5. Những phụ phẩm thể khí được thoát ra từ một ống đựng mẫu vi 
sóng bởi thiết bị áp suất Activent

Bởi vì nhiều lò phản ứng sử dụng nắp vặn hoặc công cụ đóng kín 
bằng khí nén, người vận hành máy phải xã áp suất này một cách thủ 
công, dẫn đến nguy cơ về sự an toàn của người vận hành máy.

Thiết bị áp suất Activent® do CEM Corporation phát triển không chỉ 
chứa và giám sát áp suất bên trong, mà còn tạo thông thoáng những 
phụ phẩm thể khí được hình thành. Những nắp ống đựng mẫu áp 
suất được dùng với thiết bị áp suất Activent không đòi hỏi dụng cụ 
(không giống như nắp vặn) và có một lỗ nhỏ để thoát áp suất dư thừa 
(Hình 5). 

Để chứng tỏ khả năng thông khí của thiết bị áp suất Activent, việc 
chạy giảm benzophenone theo Wolff-Kishner đã được thực hiện trên 
Discover 2.0. Phản ứng đòi hỏi phương pháp đun nóng hai giai đoạn 
(một giai đoạn ngắn theo đó thuốc thử nhiệt độ thấp tan chảy, tiếp 
theo là giai đoạn phản ứng nhiệt độ cao dài hơn) và được lập trình 
để thông khí  25 psi bât kỳ lúc nào áp suất bên trong của ống đựng 
mẫu vượt quá 175 psi (do sự hình thành N2 từ phản ứng). Hệ thống 
thông khí tổng cộng 8 lần trong thời gian phản ứng, giữ cho áp suất 
bên trong ống đựng mẫu luôn luôn nằm trong phạm vi giới hạn tối đa 
(Hình 6). Hệ thống đã thông khí áp suất dư thừa sau khi phản ứng 
hoàn tất và trước khi xã ống đựng mẫu, đảm bảo an toàn cho người 
vận hành khi thu hồi ống đựng mẫu và làm tinh khiết sản phẩm của 
phản ứng. 

Vi sóng có thể sử dụng được cho hầu hết sự chuyển hóa tổng hợp, 
bao gồm những chuyển hóa sử dụng thuốc thử kim loại, từ chất xúc 
tác palladium tới chuyển hóa magnesium. Trong khi những kim loại 
trong các lò vi sóng dùng cho nhà bếp được mọi người quan tâm về 
mặt an toàn, thì những thuốc thử kim loại (chìm trong dung môi) 
trong lò phản ứng phòng thí nghiệm lại xuất hiện hàng ngày. Từ hóa 
học trơ tới sự chuyển hóa đòi hỏi những thuốc thử thể khí, hoặc nhiệt 
độ thấp hơn nhiệt độ phòng tới hóa học dòng chảy, hầu như bất kỳ 
sự chuyển hóa tổng hợp truyền thống nào cũng có thể thích ứng với 
sự phát xạ vi sóng.  

Thiết bị áp suất Activent đóng kín lên đầu của nắp ống đựng mẫu, đo 
áp suất bên trong của ống đựng mẫu (0–435 psi). Giống như những 
công nghệ trước đây, thiết bị áp suất Activent sẽ phát tín hiệu dừng 
phát xạ khi đạt tới giới hạn áp suất; tuy nhiên, không giống như 
những công nghệ trước 
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Mở rộng khả năng thuốc thử với ống
lót Teflon

Tăng khả năng mở rộng và hiệu quả
dây chuyền công việc

Kết luận

Hợp túi tiền và tương thích với các cảm biến hồng ngoại tiêu chuẩn, 
những ống đựng mẫu bằng thủy tinh là tiêu chuẩn ngành cho những 
lò phản ứng vi sóng dùng cho phạm vi nghiên cứu. Tuy nhiên, những 
ống đựng mẫu bằng thủy tinh gặp phải sự không tương thích về mặt 
hóa học với những thuốc thử khắc ăn mòn như NaOH hoặc HF. Để 
khắc phục nhược điểm này, người ta đã chế tạo ra những ống lót 
Teflon® để nhét vào bên trong những ống đựng mẫu vi sóng bằng 
thủy tinh tiêu chuẩn (Hình 7). Tuy nhiên, những ống lót này có thể 
gây ảnh hưởng đáng kể tới độ chính xác nhiệt độ với những cảm 
biến hồng ngoại tiêu chuẩn do làm tăng sự chậm trễ nhiệt. Rất may, 
việc chế tạo ra cảm biến nhiệt iWave đã loại bỏ được vấn đề này, 
giúp có thể sử dụng thuốc thử đã bị cấm. 

Hạn chế phổ biến trong các lò phản ứng vi sóng một-chế độ (những 
lò phản ứng có buồng không rộng hơn 12.2cm đường kính; được 
thiết kế có chủ ý dùng cho một bước sóng) là tối đa hóa thể tích ống 
đựng mẫu vi sóng. Về mặt lịch sử, những ống đựng mẫu vi sóng bị 
giới hạn tới khoảng 30-35mL tổng thể tích (với thể tích làm việc tối 
đa khoảng 20-25mL), điển hình đạt năng suất sản phẩm tối đa 
khoảng 1 g. Tuy nhiên, mới đây, CEM Corporation đã chế tạo một 
ống đựng mẫu 100 mL có khả năng chịu được điều kiện nhiệt độ và 
áp suất cao để dùng cho Discover 2.0, cung cấp một mức thể tích 
làm việc là 0.2 – 70 mL và có khả năng cho năng suất sản phẩm từ 
mức mili tới multigram.

Để chứng tỏ khả năng làm tăng mức độ tổng hợp, việc thay thế 
1-bromo-2,4- dinitrobenzene của vòng thơm nucleophyllic bằng 
potassium thiocyanate đã được thực hiện trong ba loại ống mẫu tiêu 
chuẩn của Discover 2.0 bao gồm các loại 10-mL, 35-mL, và 100-mL  
(Hình 9); Năng suất sản phẩm lần lượt là 270mg, 1.1g, và 2.7g, mặc 
dù có thể tổng hợp trên 5g sản phẩm nếu sử dụng ống mẫu 100-mL 
nhằm tối đa hóa thể tích làm việc (70 mL).

Discover 2.0 của CEM Corporation là bộ tổng hợp vi sóng phòng thí 
nghiệm dùng cho nghiên cứu theo đó sử dụng những công nghệ và 
thành tựu mới nhất để tối đa hóa khả năng thăm dò tổng hợp. Dù sử 
dụng để làm tăng độ chính xác nhiệt độ với việc giám sát nhiệt độ 
bằng iWave, tăng sự an toàn phòng thí nghiệm với thiết bị áp suất 
Activent, hay sử dụng để khảo sát hóa học với khả năng ứng dụng 
mở rộng, thì Discover 2.0 đều là một công cụ vô giá cho bất kỳ phòng 
thí nghiệm tổng hợp nào.

Để chứng tỏ sự hữu dụng của ống lót Teflon, những điều kiện phản 
ứng điển hình trong tổng hợp zeolite 3 (10% NaOH được đun tới 
170 °C trong 6 h) đã được thực hiện trong các ống đựng mẫu bằng 
thủy tinh có và không có ống lót. Đúng như kỳ vọng, đã quan sát thấy 
hiện tượng khắc  ăn mòn ống đựng mẫu đáng kể khi không sử dụng 
ống lót và không có hiện tượng khắc ăn mòn xãy ra khi có sử dụng 
ống lót (Hình 8).  

Hình 7. Ống lót Teflon để nhét vào trong các ống đựng mẫu vi sóng 
bằng thủy tinh tiêu chuẩn

Hình 9. Năng suất sản phẩm riêng biệt cho việc thay thế 
1-Bromo-2,4-Dinitrobenzene của vòng thơm Nucleophile với Potassium 
Thiocyanate

Hình 8. Sự khắc ăn mòn ống đựng mẫu đáng kể khi không sử dụng ống 
lót (Trên) và Không có sự khắc ăn mòn ống đựng mẫu khi có sử dụng 
ống lót Teflon (Dưới)

Giới thiệu và Khuyến cáo ứng dụng
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