
X. Innovatív finomőrlési-szemcsetervezési technológiák laboratórium 

Laboratórium szakmai-tudományos vezető: 

Dr. Mucsi Gábor, egyetemi docens 

3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4 épület 205. 

Telefon: +36-46-565-111/2295.; Fax: +36–46–565-054 

Helyettes: 

Dr. Rácz Ádám, egyetemi docens 

3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4 épület 201a. 

Telefon: +36-46-565-111/14-10.; Fax: +36–46–565-054 

Laboratórium felelőse: 

Halyag Nóra, tanszéki mérnök 

3515 Miskolc-Egyetemváros, C/2 épület, 1.hajó 201 ajtó 

Telefon: +36-46-565-111/19-89.; Fax : +36–46–565-054 

Laboratóriumot működtető Intézet: 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 

Laboratórium elhelyezkedése: 

Műszaki Földtudományi – Környezettudományi Oktató - Kutató és Innovációs Központ; 

Miskolci Egyetem C/2 épület 1. hajó 104 

Laboratórium célja, feladatai az oktatás (BSc, MSc, továbbképzés), a kutatás és a 

tudományos szolgáltatás területeken: 

A kutatás területének megfelelően fő kutatási feladatok közé tartozik az innovatív 

finomőrlési és szemcsetervezési technológiák fejlesztése. A laboratóriumban található 

berendezések lehetőséget adnak speciális tulajdonságú és nagyfinomságú őrlemények 

előállítására és azok a mai legmodernebb technológiával való vizsgálatára. A laboratórium 

célja a szemcsetervezéshez szükséges analitikai, elemzési háttér biztosítása, a nagy 

hozzáadott értékű termékek előállításának és elemzésének megvalósítása. 

A laboratóriumhoz kötődő oktatott tárgyak listája:  

Műszaki földtudományi szak: 

Aprítás-darabosítás, Ásványi nyersanyagok előkészítése, Ásványelőkészítés, Osztályozás 

A BSc és MSc képzésen túlmenően a laboratórium szakmai továbbképzésekhez és PhD 

képzéshez kötődő feladatokat is ellát. 

 

 

 



 

Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások (esetleg külső 

vizsgálatok): 

• BET fajlagos felület mérés 

• Szemcsés anyagok morfológiájának vizsgálata – SEM és EDS 

• Finom és ultrafinom őrlemények előállítása bolygómalomban 

• Porok folyási tulajdonságának meghatározása statikus és dinamikus állapotban 

• Silóméretezés 

• Szemcseméret és alak-eloszlás meghatározása 

 

Laboratórium felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők 

megadásával (megjelölve, ha külső terepi vizsgálatokra is alkalmas) 

 Retsch Technology Camsizer X2 kamerás szemcseméret és alak elemző. Száraz (X-

Jet) és nedves (X-Flow) diszpergáló egységgel.  

 Freeman Technology FT4 Por folyási tulajdonság vizsgáló berendezés.  

 Micromeritics Gemini 2390t – BET fajlagos felület mérő berendezés 

 Phenom ProX asztali pásztázó elektronmikroszkóp 

 Fritsch Pulverisette 5 Premium line nagy energiasűrűségű bolygómalom 

 EDEM – szemcsés anyaghalmazok modellezésére alkalmas DEM szoftver 

 

Kiemelt szakmai partnerek: (kutatási együttműködés, tudományos szolgáltatás területén 

és referenciák) 

Laboratóriumunk több hazai és nemzetközi partnerrel működött együtt a múltban és 

működik együtt jelenleg is, amelyek közül az alábbi partnereinket említjük meg 

referenciaként: 

 CEMKUT Kft. 

 KisChemicals Kft 

 KisAnalitika Kft.. 

Fényképek: 

 
 

Camsizer X2 szemcseméret és alak elemző FT4 por reométer 

 
 
 



 
 

 
 

BET fajlagos felület mérő Phenom Prox SEM 
 
 

 
Fritsch Pulverisette 5 bolygómalom 

 


