
Háztartási hulladékok előkészítése elemanalízishez alacsony hőmérsékleten történő őrléssel 

A háztartási hulladék minták általában inhomogén, több fázisú, különböző komponensekből álló anyagok. A 

szintetikus műanyag és szerves komponensek, mint pl. növényi, állati eredetű minták, fa, parafa, papír mellett 

szervetlen anyagok és akár fémek is megtalálhatók a hulladékokban. Abban az esetben, ha pl. ezek a hulladékok 

égetőkben kerülnek megsemmisítésre, vagy felhasználásra, mint pl. alternatív tüzelőanyagok, a toxikus és egyéb 

az égetés folyamatának vezérlése szempontjából fontos komponensek koncentrációjának meghatározására van 

szükség, amihez megfelelően elő kell készíteni ezeket a mintákat. A különböző komponensek és inhomogén 

összetétel miatt hagyományos őrlő készülékek nem alkalmasak erre a feladatra. Daráló gépekkel viszonylag jól 

össze lehet aprítani a hulladékokat, viszont a szerves analitikához szükséges szemcseméret nem érhető el velük. 

 Az alacsony hőmérsékleten történő őrlés kiváló megoldást jelent erre a feladatra. Rugalmas, és képlékeny 

minták, mint pl. műanyag vagy biológiai eredetű minták rideggé, jól poríthatóvá válnak cseppfolyós nitrogén 

hőmérsékleten. A minta hermetikusan le van zárva a folyékony nitrogénba merülő őrlő tégelyben, tehát a 

szennyeződés kizárható.  

A készülék tartalmaz egy szigetelt edényt melybe a 

cseppfolyós nitrogént be kell tölteni. Az őrlő mechanizmus 

lelke egy elektromágneses tekercs összeállítás, mely a 

nitrogén fürdőbe ereszkedik. Az egyes minták egy acél 

törő maggal együtt egy-egy zárt tégelybe kerülnek, melyek 

a cseppfolyós nitrogénban a tekercsen belül helyezkednek 

el   

Amikor a minták már teljesen lehűltek - általában ehhez 10 - 15 percre van szükség - elkezdődik az őrlés. Az 

elektromágneses tekercs nagy sebességgel mozgatja az acél törő magot előre-hátra, ami a tégely falához 

ütköztetve a mintát elporítja azt. Az őrlési folyamat végén a tégelyt el lehet távolítani a készülékből, kivehető a 

minta és a tégely tisztítható. 

A lehűtési fázis utáni tipikus őrlési folyamat több őrlési ciklusból áll szünetekkel megszakítva az újrahűtéshez. 

Például a 15 perces lehűtési fázis után háromszor két perces őrlési ciklus alkalmazható a ciklusok közötti 2 

perces szünetekkel. Az új készülékekkel egy ilyen folyamat előre beprogramozható. A törő mag mozgatási 

frekvenciája is szabályozható a mintától függően.  

 Mivel a készülékben a keverés, őrlés, elektromágneses elven működik, így az őrlés során sincs semmilyen 

mechanikai vagy mozgó alkatrésztől származó szennyeződés. 20 perces lehűtési fázis után a mintákat 3 cikluson 

keresztül 3 percig őrölve, a ciklusok között 1 perces szüneteket tartva a visszahűtés érdekében, homogén és 

finom szemcseméretű mintát kapunk, amely alkalmas további elemanalitikai vizsgálatokra.   

Az alacsony hőmérsékleten történő őrlés után kapott minta homogén és megfelelő szemcseméret eloszlású por, 

mellyel a további analitikai vizsgálatok elvégezhetők és a vizsgálandó komponensek koncentrációja pontosan 

meghatározható.     
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