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 Miksei Mount Everestillä saa 

kunnon teetä? Tätä ja useaa 

muutakin käytännön esimerkkiä 

pohdittiin tammikuisessa tee-

maseminaarissa, joka keskittyi 

näytteiden esikäsittelyn vaiheista 

haihduttamiseen, konsentrointiin 

ja kylmäkuivaamiseen.

PLD Finland Oy:n isännöimään teemase-
minaariin osallistui asiantuntijoita ympä-
ristö- ja elintarvikeanalytiikasta kliiniseen 
analytiikkaan ja lääkekehitykseen. Monet 
kiittelivät tarpeellisesta herättelystä pohti-
maan tarkemmin näytteiden esikäsittelyä ja 
kyseenalaistamaan vanhoja käytäntöjä. Kun 
näyte on usein pitkän työn takana, arvokas 
ja ehkä ainutkertainenkin, ei ole yhdenteke-
vää, miten sitä käsitellään.

Näytteiden haihduttamiseen on tarjolla 
monia tekniikoita. Seminaarissa niistä kes-
kiöön nousi vakuumisentrifugaalihaihdu-
tus. Siinä näytteisiin kohdistuva G-voima 
parantaa saantoa, kun kuivattu näyte on 
painunut yhteen pisteeseen putken pohjaan. 
Kehittyneiden laitteiden suoravetomoottori 
tuottaa sähkömagneettimoottoreita suurem-
man 500 G:n keskipakoisvoiman.

Kovemmat kierrokset yhdessä hallitun, 

Näytteiden esikäsittely voi
säästää aikaa ja rahaa

lämpötilassa, joka saavutetaan käyttämäl-
lä vakuumipumppua paineen laskemisek-
si. Haihtuminen sitoo energiaa ja jäähdyt-
tää näytteitä, kunnes liuottimen kiehuttua 
kuivaksi näyte lämpenee ympäröivän tilan 
lämpöiseksi. Haihtumisen nopeuttamiseen 
tarvittavaa lisälämpöä voidaan tuottaa esi-
merkiksi infrapunalampuilla.

Kiinnostusta on herättänyt myös mahdol-
lisuus konsentroida adapterien avulla suo-
raan isommasta tilavuudesta pikkupulloon, 
jolloin perinteisiin tekniikoihin verrattuna 
säästyy useitakin työvaiheita, eikä erillistä 
investointia robotiikkaan tarvita.

Kylmäkuivaustekniikan perusteita käsi-
teltäessä todettiin, että aiheesta riittäisi pu-
huttavaa itsenäisen seminaarin verran. Tie-
deyhteisön tunnetuimmat kylmäkuivaus-
spesialistit, muun muassa Michael Pikal 
ja Henning Gieseler, kertovatkin aiheesta 
Insights in Lyophilization -seminaareissa, 
joita järjestetään toukokuussa Euroopan eri 
kaupungeissa. Seminaariohjelma löytyy 
osoitteesta www.spscientific.com.

Entä teehetki Mount Everestin huipulla? 
Sen pilaa alhainen ilmanpaine, vain kol-
mannes meren pinnan tason ilmanpainees-
ta. Teepuristit tietävät, että juoma pitää hau-
duttaa noin 95 celsiusasteessa, ja korkealla 
ohuessa vuoristoilmassa veden kiehumis-
piste jää paljon tätä alemmas. 
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portaittaisen vakuuminsäädön kanssa suo-
jaavat näytteitä ryöpsähtelyltä. Kun laitteen 
automatiikka lisäksi haistelee, milloin haih-
tuminen on päättynyt ja pysäyttää ajon oi-
keaan aikaan, käyttäjän aika vapautuu vah-
timisesta johonkin hyödyllisempään. Sääs-
töä tulee myös käyttökustannuksissa, sillä 
typen kulutus voi olla huomattavaa typpi-
virtalaitteissa.

Ekologinen vaihtoehto 
haihduttamiseen

Modernit sentrifugaalihaihduttimet ovat jo 
monessa laboratoriossa korvanneet haihdu-
tustekniikoita, joissa ikävätkin liuottimet 
haihdutetaan vetokaapin kautta suoraan 
yhteiseen ilmakehäämme. Laitteistoon in-
tegroitu tehokas kylmäloukku ottaa talteen 
suurimman osan liuottimista, jotka voidaan 
sen jälkeen kierrättää tai hävittää asianmu-
kaisesti.

Kylmäloukku tiivistää höyryt nestemäi-
siksi, jolloin pumpattava tilavuus olennai-
sesti pienenee ja vakuumipumpun toiminta 
tehostuu. Samalla myös haihdutus nopeu-
tuu. Kylmäloukun teho perustuu siihen, että 
liuotinhöyry kulkee suoraan kylmien kon-
densointiputkien läpi tiivistyen alla olevaan 
keräyspulloon jäätymättä.

Sentrifugaalihaihduttimissa liuotin kie-
huu näytteelle turvallisessa, alhaisessa 


