
 
Szőlőmag keverőmalmi őrlése 

 

 

 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 

 

 

 

 

 
 

 

 
Szőlőmag keverőmalmi őrlése 

Szakdolgozat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerző neve: Mádi Milán  
szakirány: Nyersanyagelőkészítés 
konzulensek: Dr. Mucsi Gábor  
egyetemi docens  
Rácz Ádám  
tudományos segédmunkatárs 

 

 

 

 

 

 
 

Miskolc, 2013.04.08. 



 
Szőlőmag keverőmalmi őrlése 

2 

Eredetiségi Nyilatkozat 
 
"Alulírott Mádi Milán, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának 
hallgatója büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és 
aláírásommal igazolom, hogy ezt a diplomatervet /szakdolgozatot meg nem 
engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és a diplomatervben csak az 
irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet 
szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, 
egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem." 
 
Miskolc, 2013.04.09. 

 
................................................... 

a hallgató aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szőlőmag keverőmalmi őrlése 

3 

Tartalomjegyzék 
 

1.Bevezetés 4 

2.Szakirodalmi áttekintés 5 

2.1.A szőlőszem szerkezete 5 

2.2.A szőlőmag mikroőrlemény összetétele 6 

2.3 A kivonat jótékony hatásai 7 

2.4 Felhasználási módok 10 

2.5 Szőlőmag kivonat készítése 12 

2.6 A keverőmalmi őrlés elmélete 14 

2.7 Száraz keverőmalmi őrlés  15 

2.7.1 Száraz keverőmalmi őrlést befolyásoló tényezők 15 

2.8 A keverőmalom működése 16  

2.9 Keverőmalmi típusok 16  

2.10 Őrlés során fellépő problémák 18 

3. Mintaanyag tulajdonságok 18 

3.1 Szemcseméret-eloszlása 19 

3.2 Nedvességtartalom 19 

3.3 Szemcse sűrűség 20 

4.Kísérleti berendezések és vizsgálatok 21 
4.1 A laboratóriumi keverőmalmi őrlés 21 

4.2 Az őrlőtest töltési fok 21 

4.2.1 Az őrlőtestek szükséges tömegének meghatározása 22 

4.3 Az anyag töltési fok 23 

4.3.1 Az anyag szükséges tömegének meghatározása a malomban 24 

4.4 A minták szemcseméret elemezése 24  

4.5 Mikroszkópos vizsgálat 26  

5. Kísérleti eredmények 27 

5.1 Az őrlési energia 27 

5.2 Diagramok a fajlagos munka függvényében 28 

5.3 A szemcseméret eloszlásfüggvények 31 

5.3.1 Az eloszlásfüggvények összegzése 35 

5.4 Sűrűségfüggvények 36 

5.4.1 A sűrűségfüggvények összegzése 40 

5.5 Mikroszkópos vizsgálat eredményei 41  

Összefoglalás 44 

Summary 46 

Köszönetnyilvánítás 47 

Irodalomjegyzék 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Szőlőmag keverőmalmi őrlése 

4 

1.Bevezetés 
 

 

A technológia jelen állása szerint, a mikroőrlési eljárás eredményeként a szervezet 

számára szinte teljes mértékben hozzáférhetővé válnak a szőlőmagban és a szőlő 

gyümölcshéjában található hatóanyagok és antioxidánsok, amelyek fontos szerepet 

játszanak az egészség megőrzésében, a szervezetünkben zajló káros oxidatív folyamatok 

gátlásában. A fejlesztések a 10 mikronos átlagos szemnagyságot szeretnék elérni 

nagyüzemi technológiával. [14] 

A szőlőmag őrlése azonban összetett probléma. A szőlőmag héjának a keménysége 

és a mag belső részének rugalmasabb magatartása különböző problémákat vethet fel az 

őrlés során. [5] 

A választásom a fentiekkel összefüggésben a szőlőmag keverőmalomban történő 

őrlésének eljárástechnikai vizsgálatára, gyógyászati célú szőlőmag mikroőrlemény 

előállítására azért esett, mert tanulmányaim során javarészt építőipari alapanyagok 

előkészítésével és feldolgozásával találkozhattam, így egy a hétköznapokban, az 

átlagemberek számára is közelebb eső témát kerestem, amely mellesleg aktualitását éli a 

mindennapjainkban, amikor is az egészség ápolásra, gyógyászatra és kozmetikumok 

előállítására rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek. 

 

A szakdolgozatom célja a fentiekkel összefüggésben kék szőlőmag őrlemény 

előállítása keverőmalom alkalmazásával. Kísérleteim során eltérő őrlési paramétereket 

használtam, majd ezeket részletesen kiértékeltem annak érdekében, hogy megvizsgáljam, 

hogyan tudjuk elérni a legjobb őrlési hatékonyságot szőlőmag keverőmalmi őrlése során. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 
 

2.1 A szőlőszem szerkezete  
 

A szőlőmag szerkezete három fő szövet típusra osztható: a külső héj, a hús és a 

mag. Ezen szövet típusok kémiai összetétele különbözik, melyek erősen befolyásolják a 

végtermék minőségét [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A szőlőszem felépítése 

forrás: Jordan Koutroumanld’s, Winetitles  [2] 

 

A héj: a szőlőszem külső része a héj. Ezt fedi be egy viaszos réteg, amit hámnak 

nevezünk. Ellentétben számos más növény felületével, a héj nem tartalmaz jelentős számú 

sztómát. Ennek következtében a vízveszteség javarészt a viaszhámon keresztül történik, 

ami viszonylag egy lassú folyamat. Ennek az egyik élettani következménye az, hogy nem 

jól adják le a hőt a víz párolgáson keresztül. Másik következmény, hogy nem képesek 

gyorsan leadni a többletvizet. Ezen túl jobban hasadnak más gyümölcsökhöz képest [2]. 

A hús: Azok a sejtek, amelyek a szőlőszem húsát alkotják jellemzően nagyobbak és 

kerekebbek azoknál a sejteknél, amelyek a héjat alkotják. Ezek a sejtek nagy víztereket 
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2. ábra: A szőlőmagőrleményben található vegyület 

forrás: www.weiku.com 

tartalmaznak, amik az elsődleges helyei a szőlőszem érése közben felhalmozódó cukornak. 

A szőlőszemben lévő cukor (szacharóz) átszállítódik a sejtekbe, ahol glükózra és fruktózra 

bomlik le és így elsődleges cukorként található meg az érett szőlőszemben [2]. 

A mag: A szőlőmagokat egy kis üreg tartalmazza a magházon belül, amely az érett 

szőlőszemben nem kivehető. A magát a külső maghéj az endospermium és a csíra képezi. 

Mint ahogy a legtöbb magnál, a szőlő magnál is az endospermium teszi ki a mag jelentős 

részét és ez táplálja a csírát a korai növekedés alatt. Ahogy a magok a gyümölcs érése 

közben nőnek, növekedési szabályzókat termelnek, amelyek befolyásolják a gyümölcs 

méretét. Részben a megtermékenyített magok száma határozza meg az egyes szőlőszemek 

méretét. A maghéj szintén tartalmazza a relatív nagy koncentrációjú tanninokat. A húsban 

található tanninokhoz és fenolokhoz hasonlóan ezeknek a tanninoknak a szemenkénti 

koncentrációja csökken, ahogyan érik a szem. Különösen a fenolok felelősek a 

keserűségért vagy a kevésbé oldhatóságért/ kivonhatóságért [2]. 

 

2.2 A szőlőmag mikroőrlemény összetétele 
 

Általában a szőlőmag mikroőrleményben koncentráltabban található meg minden 

antioxidáns vegyület. Az őrlemény rutin, kaempferol, kvercetin, rezveratrol, katechin, 

epicatechin, antocianidok, P1, P2, B1, B2, B3 bőséges tárháza. A mikroőrlemény mérete 

átlagosan 10 mikron, de a finomsága elérheti a 2-3 mikront is. Ez leginkább a dohányfüst 

szilárd részével összevethető méret. A mikroőrlési eljárásnak köszönhetően egy szőlőmag 

felület kiterítve, kb. fél m² lenne.  
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A nagy felület teszi lehetővé, hogy a benne levő polifenolok megközelítőleg 100 

%-osan felszívódnak szervezetben. A szőlőmag őrlemény por állagú, olyan az íze, mint a 

friss szőlőmagnak. Kicsit kesernyés, de nincs sem savanyú, sem erjedt íze, mivel friss 

szőlőből készül [4]. A szőlő-mag a szőlőszem belsejében található, általában párosával, 

színe vöröses-barnás árnyalatú. Illata leginkább a borkészítés során megerjedt szőlőre 

hasonlít. Szárítás után ennek jelentős része elillan. Egyes források funkcionális 

élelmiszerként említik. Funkcionális élelmiszerről akkor beszélünk, ha a szervezetben is 

kimutatható pozitív hatást fejt ki úgy, hogy általa javul a közérzet, csökken a betegségek 

kockázata, vagy jobb egészségi állapot érhető el. Ez az élelmiszertípus kizárólag élelmiszer 

formájában használható fel, kapszulaként és tablettaként nem. Feltétel még, hogy hatása a 

szokásos beviteli mennyiségnél jelentkezzen [5]. 

A szőlőmag legnagyobb részben, mintegy 40 %-ban tartalmaz rostot, ezt követi a 

11 % és 16 %-ban jelenlévő fehérje és olajtartalom, míg legkisebb-de nem elhanyagolható- 

mennyiségben (7 %) tartalmaz tanninokat. A kékszőlő magjában és héjában található a 

legtöbb antioxidáns vegyület az eddig vizsgált növények közül. A kékszőlő héjában 

kimutatták a resveratrolnak nevezett flavonoidot, melynek pozitív tulajdonságai az 

antioxidánsokhoz hasonlóak. Egyes vizsgálatok szerint közel 2000 féle polifentolt 

tartalmaz [3]. 

 

 
 

 

 

 

 

 
3. ábra: A szőlőmag őrölt állapotban 

forrás: blog.xfree.hu 
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4. ábra: Az őröletlen szőlőmag 

Forrás: rain-info.com 

2.3 A kivonat jótékony hatásai  
 

Először Nobel-díjas tudósunk, Dr. Szentgyörgyi Albert írta le még 1936-ban a 

szőlőmag emberi szervezetre kifejtett kedvező hatását. Õ mondta ki azt is először, hogy a 

szőlőmag tartalmazza valószínűleg a legtöbb természetes antioxidánst.  

A szőlőmag az öregedés elleni küzdelem vezető tápanyaga, védi és erősíti a 

kötőszövetet, erős antioxidáns. A Kentucky Egyetemen egy szőlőmagból készített kivonat 

következtében, laboratóriumi körülmények között a leukémiás sejtek elkezdték önmagukat 

elpusztítani, azaz a szőlőmag kivonat "bevetése" utáni 24 órán belül, a rákos sejtek 76 % -a 

elpusztult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szőlőmag mikroőrleménye  mell, bőr, tüdő, vastagbél, gyomor és prosztata 

daganatok esetében is bizonyította aktivitását, bár a jelenség pontos okait a kutatók még 

nem tudták megállapítani. A szőlőmag kivonat antioxidáns hatású összetevői a polifenolok, 

a szervezetben végbemenő káros oxidatív folyamatok gátlásához járulnak hozzá. A 

környezetünkből érkező káros ingerek és anyagok, mint a szennyezett víz és levegő, a 

tartósítószerek, a stressz vagy a pollen, a szervezetben szabadgyököket termel, melyek az 

egészséges sejteket károsítják. A szőlőmag kivonata az E-vitaminnál 20-szor erősebbnek 

bizonyult, amikor a vas és az oxidatív szennyezések semlegesítését tesztelték. A 

szőlőmagban lévő polifenolos komponensek a sejtek védelmét a szabadgyökök által 

előidézett károsító hatásokkal szemben megvédik [4]. 

 

A szőlőmag őrlemény ajánlott fizikai munkát végzőknek, sportolóknak, az erős 

érrendszer kiépítésére, az ízületek védelmére, az anabolizmus serkentésére. 
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5. ábra: A kapható késztermék az üzletek polcain 

forrás: http://szolomag-orlemeny.biomax.hu/ 

 

A városokban élőknek, a napi 8 órát irodában dolgozóknak ajánlott a stressz 

ellensúlyozására, a stressz tűrő képesség fokozásához, a szabadgyökök lekötésén keresztül. 

A szőlőmag őrlemény fogyasztható krónikus ízületi bántalmakra, gyulladás gátló hatása 

okán, hölgyeknek változókori panaszokra, uraknak prosztatájuk védelmében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külsőleg alkalmazva a szőlőmag őrlemény keverhető pakolásokba, ránctalanító és 

kisimító hatása miatt. A szőlőmag őrlemény bőrre kifejtett pozitív hatása, rugalmassá teszi 

a bőrt, érvényesül akkor is, ha elfogyasztjuk, mivel stabilizálja a kollagént és az elasztint. 

A kékszőlő magnak nem csupán belsőleg, hanem külsőleg is nagyon pozitív hatásai 

vannak, mivel bőrön keresztül is felszívódik és kifejti hatását. A szépségiparban ezt már 

felfedezték, egyre több kozmetikumban megtalálható, mint bőrfiatalító és –simító, 

rugalmasság növelő, gyulladáscsökkentő összetevő.  Fiataloknak is ajánlott a készítmény 

fogyasztása, élénkíti az agyműködést, erősíti az immunrendszert. Időseknek a fogyasztása 

az érszűkület és az érelmeszesedés megelőzése céljából hasznos. A készítmény ajánlott 

továbbá keringési problémák megelőzésére, az allergiák tüneteinek enyhítésére illetve a 

koleszterinszint beállításához egyaránt. Segíthet az ízületek egészségének megtartásában, 

csökkentheti a gyulladásokat [4]. 

http://szolomag-orlemeny.biomax.hu/
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6. ábra: A vörös szőlő melyből kinyerhetőek a magok 

forrás: szolomaginfo.hu 

Fogyasztási javaslat: Napi 3-5 g 

Fogyasztási módok: meleg teába, joghurtba keverve, 3-5%-ban lisztet helyettesítve 

süteménybe, kenyérbe sütve, kozmetikai pakolásba keverve, viszont véralvadásgátló 

gyógyszerekkel nem ajánlott együtt fogyasztani [4]! 

 A hematológiai eredetű rákbetegségeknek, mint a leukémia, a limfóma, a mielóma 

tudható be 2006-ban több mint 100 ezer rákos eset, melyből 54.000 halálos kimenetelű 

volt. Ez a ráktípus a negyedik leggyakoribb daganatfajta az USA-ban. Egy amerikai orvos 

gyümölcsökben előforduló, proantocianidinként ismert vegyületeket vizsgált, melyek 

fokozzák a rákmegelőző hatást. A kutatások igazolták, hogy a kivonatok tartalmazzák 

ezeket az antioxidáns hatású flavonoidokat, melyek különféle ráksejt állományokban 

károsodást váltanak ki, míg az egészséges sejtekben nem [4]. 

 

 

2.4 Felhasználási módok  

 
Többféleképpen is hasznosítják az eleddig hulladékként és törkölyalapanyagként 

ismert szőlőmagot. Ebből világviszonylatban évi 5…9 millió tonna keletkezik. Ezt mind a 

kozmetikai-, gyógyszer- és élelmiszeripar kiveszi a részét.  Az extra szűz olívaolajhoz 

hasonló olaját salátákhoz és szépségipari termékekben alkalmazzák, a porrá őrölt magot 

pedig sütőipari adalékanyagként [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Az uniós csatlakozás óta kötelező a szőlőtörkölyt összegyűjteni és feldolgozni, 

emiatt érdeklődnek egyre többen a szőlőmag felhasználása iránt [5]. 

Előzőleg kötelező volt az 1000 hl vagy annál nagyobb mennyiségű bort 

előállítóknak a szőlőtörköly lepárlása. Magyarországon a leggyakrabban alkalmazott 

szőlőtörköly kivonás a lepárlás. A törköly kivonásának további módjai a törkölypálinka 
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készítés, komposztkészítés, szerves trágyaként a megfelelő mennyiségben adagolva, 

szőlőmag és szőlőmag olaj kinyerése, továbbá takarmány készítése. Átadható 

veszélyeshulladék-égetőnek vagy biogáz előállítása céljából. Takarmányként a 

szőlőtörköly silózott vagy szárított formában kerül felhasználásra, de ennek ellenére, 

mégsem tartozik a legkedveltebb takarmányozási élelmiszerek közé nehéz emészthetősége 

és kevés energiatartalma miatt. Leginkább juhoknak, mint kiegészítő takarmány szokták 

adni.  

Komposztként természetes volta miatt kedvelik a biokertészetek és – borászatok, 

mert műtrágya helyett használható. Nem tartalmaz mesterséges adalékanyagot és az élő 

szervezetre káros, toxikus összetevőket, megakadályozza, hogy a talaj mélyebb rétegeibe a 

nitrátok és peszticidek bemosódjanak [5]. 

 

A szőlőtörköly energiahordozóként, biogázként való felhasználása bár itthon 

lehetséges lenne, de a szabályozási nehézségek és a csekély támogatottság miatt mégsem 

kap elég figyelmet. A szőlőmag, mint biodízel szintén alkalmazható lenne, de valószínűleg 

nem szállhat versenybe magas telítetlen zsírsavtartalma miatt a mostani biodízel 

előállítására használt növényekkel. Műtrágyaként és talajjavító tulajdonságai miatt 

szívesen alkalmazza a mezőgazdaság. A szőlőtörköly gazdag forrása az etanolnak, 

hidrokolloidoknak, tartarátoknak, citromsavnak, szőlőmag olajnak és rostoknak. Fontos 

szem előtt tartani azt is, hogy 1 hektár ültetvényen mekkora maghozamra számíthatnak. Ez 

ugyanúgy függ a szőlőfajtától, mint a termés mennyiségétől. Mivel a mag a bogyó 

tömegének csupán 3- 5%-át teszi ki, ezért elengedhetetlen a körültekintő 

fajtamegválasztás, ami megalapozza az előállítani kívánt nyersanyag minőségét, 

tulajdonságait és felhasználási lehetőségeit [5]. 

A szőlőmag belsejében 12-15 százalék az olajtartalom, amely a jó koleszterint 

növeli, míg a rosszat csökkenti [6]. 

 

- növényi olaj előállítása: növényi olaj előállításának két alapvető módja van.  

( A szőlőmagolajat Magyarországon ez utóbbi eljárással készítik: a szőlőmag olajat a 

szőlőmag őrleménnyel ellentétben nem ajánlják sütési és főzési célokra, mert –bár 

égéspontja 200 °C fölött van - és jó íze megmarad, hő hatására mégis káros transz-zsírsav 

képződik és veszít értékes hatóanyagaiból, viszont saláták ízesítéséhez elsőrangú.) 
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1. Első esetben a megtört magokra alkoholt engednek, az megköti az olajat, 

majd az alkoholt lepárolják. Ez az egyszerűbb és hatékonyabb eljárás, 

viszont a létrejövő termék kevésbé ízes és illatos. 

2. Hideg sajtolás esetén a magokat megtörik, rostálják, megszárítják, 

portalanítják, majd nagy nyomáson kipréselik belőle az olajat. A folyamat 

drágább és bonyolultabb, mint az előbbi, viszont az eredmény tartalmazza 

az alapanyagra jellemző ízeket. 

 

-A másik szóba kerülő felhasználási mód a szőlőmag megőrlése:  

Erre speciális eljárást kellett kidolgozni, mivel a mag héja nagyon kemény, és a szokásos 

eljárásokkal sok beltartalmi érték elveszik. Egy eleddig a fémiparban alkalmazott 

eljárással, a légsugár őrléssel nagyon finom porrá alakítják a magot. Ezt élelmiszerként 

hozzák forgalomba, ugyanis gyógyszerként, gyógyhatású készítményként a megfelelő 

kísérletek hiányában nem lehet árulni. Sütőipari adalékanyagként is hasznosítani lehetne, 

hiszen kísérleteztek olyan 4 százalékos szőlőmagtartalmú kenyérrel, ami már éreztetett 

valamit az áldásos hatásaiból, de a pékek egyelőre drágállják ezt az adalékanyagot – így a 

szőlőmaglisztet külön árulják [6]. 

 

 

2.5 Szőlőmag kivonat készítése 
 

Száz évvel ezelőtt a szőlőmagokból még kézi erővel nyerték ki az értékes olajat.   

Napjainkban a gyógyszerészeti- minőségű kivonatok készítése magas hőmérséklet és 

oldószerek kombinációjának segítségével történik. A kisebb borászatok és vállalatok gőz 

desztillációt vagy hideg sajtolást alkalmaznak az őrlés előtt. Az eljárás szerves, minimális 

hőmérsékletet és vegyszereket igényel. Szintén képesek lehetünk ilyen szerves kivonat 

készítésére személyes használat esetén is. Ha nagyobb mennyiségű szőlőnk vagy 

szőlőskertünk van, akkor hideg sajtolással és darálással haszonra tehetünk szert a szőlőmag 

olaj termékekből [7]. 
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7. ábra: A népszerű automatikus szőlőmag olaj malom 

forrás: http://sinogallop.en.alibaba.com 

  

(6YL-95A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leírás: 

1. Először is eltávolítjuk a gyümölcs héját és magjait kézzel vagy szűrő segítségével. 

2. Alaposan megmossuk az eltávolított magokat 

3. Tegyük félre a kinyert szőlőmagokat és héjat száradni hozzávetőlegesen 24 órára. Igény 

esetén ez alatt az idő alatt a magokat nagyon alacsony hőmérsékleten főzhetjük. A hideg 

sajtolás egy olyan kivonásos eljárás, ahol minimális hőmérséklet segítségével nyerjük ki az 

olajat a magokból. A magok melegítése nem egy lényeges lépés, de ezt a módszert arra 

használták, hogy több olajat nyerjenek ki a magokból, amikor még otthon kézzel hidegen 

sajtolták azt. A magok lassú melegítése szintén gyorsítja a szárítási folyamatot. 4. A 

préselés következtében a szőlőmagból és héjból keletkező többlet olajat és gyümölcslevet 

eltávolítjuk. Addig végezzük a nyomást, amíg az olaj el nem különül a szilárd részektől. 

Idejében tegyük félre, és az olaj tovább szeparálódik a kivonatban. 5. Lefölözzük az olajat 

a szilárd testekből.  

6. A kipréselt olajat palackozzuk, majd étkezési és gyógyászati célra is felhasználhatjuk. 

7. Elkülönítjük a szőlő magokat a megmaradó héj részektől. 

http://www.alibaba.com/product-gs/746770452/Popular_Automatic_grape_seed_oil_mill.html
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8. Az elválasztott részeket szárítani kell, hogy előkészítsük azt az őrlésre. 

9. Kezdjük az őrlést. Külön-külön őröljük a szárított magokat és héjat egy aprító 

berendezésben. Őröljük a kivonatot, amíg finom porrá nem alakul. Keverjük össze az őrölt 

meg kivonatot az őrölt héj kivonattal, ha csak nem részesítjük előnyben a különálló 

termékeket. 

10. Töltsük az egyes üres zselatin kapszulákat az őrlemény keverékkel. 

11.  A kapszulákat üvegbe tesszük, majd hűvös, napfénytől védett helyen tároljuk. Abban 

az esetben, ha nem használunk kapszulát, akkor légmentes palackban tároljuk 

őrleményünket [7]. 

 

2.6 A keverőmalmi őrlés elmélete 
 

A berendezés feltalálását 1928-ra teszik, amikor a finomőrlés hatásfokának 

növelése érdekében, egy függőlegesen fixen rögzített őrlőtégelyű malmot hoztak létre, 

melyben a gömb őrlőtestek mozgását egy lassan forgó agitáló rotor segítségével érték el 

[8]. 

A finomőrlés és az ultrafinom őrlés termékeire (<1.5 µm) az elmúlt években nagy 

igény mutatkozik az iparban, amelybe a gyógyszeripar, a festékipar, az élelmiszeripar, a 

vegyipar, a kerámiaipar egyaránt beletartozik. Ezen őrlemények előállításánál felmerülő 

probléma a nagy fajlagos energiaszükséglet. Ez az energiaigény exponenciálisan nő az 

őrlési finomsággal, így fejlesztésekre van szükség [9]. 

 

A fejlesztéseknek 2 fő iránya van: 

 

1. őrléstechnikai kutatások a berendezések fejlesztésére, működési paramétereinek 

optimalizálására 

 

2. az őrléskor az anyagban lejátszódó folyamatok megismerése, az 

anyagtulajdonságok és az őrlés eredménye közötti összefüggések feltárása [9]. 
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2.7 Száraz keverőmalmi őrlés 

 

Ezt az őrlés típust, mint minden mást, különféle paraméterek befolyásolják. Az 

egyik ilyen tényező, a rotor kerületi sebessége, amelyet az őrlőtest átmérőjéhez és 

sűrűségéhez határoznak meg, melynek révén befolyásolja az őrlés kimenetelét és 

energetikai hatékonyságát. A rotor kerületi sebességének növelésével nő az előállított 

őrlemény finomsága is. Ultrafinom őrlés esetén nagy mennyiségű szabad felületi energia 

jelenik meg a növekvő fajlagos felületen, melynek következménye lesz az aggregáció és 

agglomeráció a szemcsék között. A szemcsék a malom falazatához és az őrlőtestekhez 

tapadnak, mellyel rontják a malom hatékonyságát.  

 

Ennek kiküszöbölésére 2 módszert ismerünk:  

1. Őrlést segítő anyag alkalmazása. Jelentőségük a növekvő szabad felületi 

energiákban található. 

2. Körfolyamatos őrlés 

 

Az őrlést segítő anyag megfelelő megválasztásán túl fontos az adagolás optimálása [10]. 

 

 

2.7.1 Száraz keverőmalmi őrlést befolyásoló tényezők 

 
 A száraz keverőmalmi őrlés befolyásoló tényezőket alapvetően öt csoportba 

soroljuk [11]. 
 

1. malom geometria 

 L/D aránya 

 Keverőtárcsák alakja, mérete 

2. üzemeltetési mód 

 vízszintes vagy függőleges 

 szakaszos vagy körfolyamatos 

3. üzemeltetési paraméterek 

 rotor kerületi sebessége 

 anyag töltöttségi fok 

 őrlőtest töltöttségi fok 

 őrlési idő 
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4. őrlőtestek 

 őrlőtestek anyaga, sűrűsége 

 méretük, méret-eloszlásuk 

5. őrlést segítő anyag 

 adagolás módja (csepegtetés, porlasztás) 

 adagolás (m/m% , v/v%)                               [11]. 

 

 

2.8 A keverőmalom működése 
  

A keverőmalom a dobmalmok csoportjába tartoznak. A szemcsék aprózódását, 

törését az őrlőtestek egymáshoz és a malom falához ütközése és dörzsölő hatása adja. Az 

őrlőtesteket a hengeres malomtestben koncentrikusan vagy excentrikusan elhelyezett 

keverőszár hozza mozgásba. A berendezés hatékonysága az egységnyi idő alatt 

bekövetkező igénybevételek számától és az megfelelő igénybevételi intenzitástól 

függenek. Energiafelhasználás szempontjából a keverőmalmok a nagyon kis tartományban 

alacsonyabb, mint a rezgő- vagy golyósmalmok [8]. 

A kis sebességű keverőmalmokat attritoroknak is hívják, ezeknél a rotor kerületi 

sebességének maximuma körülbelül 6 m/s. A nagy sebességű keverőmalmok üzemeltetési 

sebessége 6-20 m/s, melyekben ez által a gravitációs gyorsulás 50-szerese érhető el [8]. 

 

 

2.9 Keverőmalmi típusok 
 

Az őrlőtér és keverő geometriája alapján három keverőmalom-típus 

különböztethető meg:  

 

Tárcsás keverőmalom (a), 

  

pálcás keverőmalom (b),  

 

gyűrűs rés keverőmalom (c) [8]. 
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8. ábra: Folyamatos üzemű nedves keverőmalmok [10] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwade [8] ezt a csoportosítást folyamatos nedves üzemű berendezésekre tette, de 

használhatjuk őket száraz szakaszos üzemeléssel is forgó rés nélkül. 

 
Tárcsás keverőmalom: az energiaátadás súrlódással történik a keverő és az őrlőtestek 

között. A tárcsákat el lehet látni lyukakkal, nyílásokkal és /vagy excentrikusan lehet 

felhelyezni a rotorra. Az így kialakuló helyváltoztató erők által plusz energiaátadás 

valósítható meg a keverő- és az őrlőtestek között [8]. A legnagyobb igénybevételi erők a 

keverőtárcsák felületén, illetve a lyukakban alakulnak ki [9]. 

 

A pálcás keverőmalom szabadalmaztatása 1945-ben egy magyar ember nevéhez fűződik, 

aki nem más, mint egy Amerikában dolgozó mérnök, dr. Szegvári András. A pálcák az 

anyagot kiszorítják, így adják át az energiájukat az őrlőtesteknek, különösképp, ha a 

falazaton és a keverőn is találhatók pálcák [8]. 

 

A gyűrűs rés keverőmalom őrlőterében érhető el a legnagyobb energiasűrűség. A gyűrűs 

rés mérete általában kicsi, 4-10 szerese az őrlőtest átmérőnek. Az energiaátadás súrlódással 

történik, ha a malom falazata és a rotor felülete sima, így az energiasűrűség nagyon 
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egyenletes és a benntartózkodási időeloszlás is szűkebb. Nagyobb energiasűrűséget is 

elérhetünk, ha a rotorra pálcákat helyezünk, melynek következtében a helyváltoztató erők 

is szerephez jutnak [8]. 

 

 

2.10 Őrlés során fellépő problémák 

A száraz keverőmalmi őrlés legnagyobb problémája az anyag őrlőtestekre, 

keverőtárcsákra, malomfalazatára, illetve egymáshoz történő tapadása, mely rontja az őrlés 

hatékonyságát. A célunk megfelelő őrlést segítő anyag alkalmazása és olyan üzemi 

paramétereken történő használat, amely a tapadás mértékét minimálisra redukálja [11]. 

További probléma a malom melegedése. A keverőmalmi finomőrlés során a teljes 

bevitt energia pusztán kisebb, mint 1%-a fordítódik tényleges őrlésre, a fennmaradó 

energia jelentős része pedig az őrlőtérben hővé alakul, mely tovább növeli a betapadás 

mértékét, illetve elősegíti a szemcsék egymáshoz tapadását, ezért a malomhűtés fontos 

kérdése a keverőmalmi őrlésnek [11]. 

 

 

3. Mintaanyag tulajdonságok 

 

A keverőmalomban történő őrlésnél a feladási anyagunk kékszőlő mag pellet volt, 

melyet a Verompex 2000 Bt.-től szereztünk be. A pelletet őrlés előtt kalapácsos törőn 5 

mm-es szitarácson keresztül előtörtük. Ezt követően 9700 1/ min-es fordulatszámon Retsch 

típusú ultra-centrifugális aprítógépen előőröltük, majd 0,315 mm-es szitán leszitáltuk. Az 

anyagunk ekkor szinte púder finomságú volt. A mintánkat felhasználásig visszazárható 

zsákba tettük és mindig csak a mérésekhez szükséges mennyiséget vettük ki belőle, így 

elkerülve, hogy a többi anyag levegővel érintkezzen, és a szemcsék esetlegesen 

összetapadjanak [5]. 
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3.1 Szemcseméret-eloszlás 

 

A keverőmalomra történő feladás előtt a kísérleti anyag szemnagyságát meghatároztuk. 

Jonson mintakisebbítővel feleztük a leőrölt pelletet, majd adott szitasoron leszitáltuk. 

 Így kaptuk meg a kiindulási anyag szemcseeloszlását [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: A kiindulási anyag eloszlása (szőlőmag pellet) 

 

A görbém 10 μm-ig egyenletesen növekszik, majd jelentős emelkedés tapasztalható az ennél 

nagyobb szemcsék esetén. A medián értéke, ahogy a 9. ábra is szemlélteti 67,402 μm volt, 

vagyis 50 %-a a mintánk szemcséinek 67 μm alatt alakul, az x80 értéke pedig 178,661 μm. 

 

3.2.Nedvességtartalom 

 

A nedvességtartalom meghatározására végzett kísérlet során első lépésben 

megmértem az edény tömegét, majd 1/3 részig töltöttem az összekevert mintánkkal, 

amelyet több helyről vételeztem, végül mértem ennek a tömegét. Ezután 1 órán keresztül 

egy 105 °C –os hőmérsékletű szárítószekrényben szárítottam a mintánkat, amelyet azután 

exikátorba helyeztem, annak az érdekében, hogy ne vehessen fel a környezettől további 

nedvességet. Miután a szárított anyagunk kihűlt, újra tömegmérést végeztem és ezen 

adatok alapján számítottam a nedvességtartalmat. 

 

 

x (µm) 

F(x) 

(%) 
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n= (mn-msz/msz)*100, ahol  

 mn- a nedves anyag tömege,  

 msz- száraz anyag tömege [5]. 

 

Mérési eredmények:  

 

1. mérés:  

 

mn1= 2,91 g  

msz1= 2,77 g  

 

A képlet alapján a nedvességtartalom:  

n1= 5,0542 %  

 

2. mérés:  

 

mn2=2,22 g  

msz2=2,11 g  

n2=5,2133 % 

A két eredményt átlagolva a nedvességtartalom 5,1338 %. 

 

3.3. Szemcse sűrűség 

  

A feladási anyagom sűrűségét piknométeres sűrűségméréssel végeztem, melynek 

során megmértem az üres piknométer tömegét (mü). Ezt követően 1/3-ig töltöttem fel 

szilárd anyaggal és hasonlóan megmértem a tömegét (mü+a). Miután ezt elvégeztem jelig 

töltöttem fel desztillált vízzel a piknométeremet, amelyben a mintám már megtalálható, 

légmentesítettem és szintén tömegmérést végeztem (mü+a+v). Végül a piknométeremet a 

mintaanyag jelenléte nélkül desztillált vízzel töltve mértem meg (mv). 

 

ρ= mü+a - mü / (mv -  mü+a+v + mü+a  - mü) * ρv 

 

Mérési eredmények:  

 

1. mérés: 

 

mü1= 30,94 g 

mü+a1=37,18 g 
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mü+a+v1=84,3g 

mv1 = 82,05 g 

ρ1=1,564 g/cm
3
 

 

2. mérés: 

mü2= 30,81 g 

mü+a2=37,36 g 

mü+a+v2=83,68g 

mv2 = 81,57 g 

ρ2=1,475 g/cm
3

 

A két eredményt átlagolva a sűrűség 1,5195 g/cm
3
. 

 

 

4. Kísérleti berendezések és vizsgálatok 

 

4.1 Laboratóriumi keverőmalmi őrlés 

 
 

A keverőmalommal történő őrlés előtt a mintaanyagunkat, a szőlőmag pelletet 

Retsch típusú ultra-centrifugális aprítógépen előőröltük 9700 1/ min-es fordulatszámon, 

majd 0,315 mm-es szitán leszitáltuk. A fordulatszámot a frekvenciaváltó segítségével 

tudtuk szabályozni, így a kerületi sebességek 4,5,6,7 m/s voltak. Az őrlőtestek nagy 

sűrűségű, 1,2-1,6 szemcseátmérőjű kerámia golyók voltak. Az őrlést minden 

fordulatszámon különböző ideig végeztük, majd ezt követően mintavételeztünk az 

őrleményből. A mintavétel 1, 3, 5, 10, 15 percenként történt mind a négy frekvencián 

történő őrlésnél. Ebben az esetben az energiasűrűsége nagyobb, mint a tárcsás 

keverőmalomnak ugyanolyan kerületi sebesség mellett. [5] 
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4.2 Őrlőtest töltési fok                        
 

Az optimális őrlőtest töltési fok meghatározása szükséges az őrlés megkezdése 

előtt, hiszen jelentős mértékben befolyásolja annak kimenetelét, eredményét. Amennyiben 

ez nagyobb az optimális értéknél, akkor veszélyeztetheti a malom működését, ellenkező 

esetben pedig az őrlés hatékonyságát 

 

- jele: ϕg 

- A keverőmalmok őrlőtest töltöttségi foka 50- 80 % között változtatható. 

- A száraz keverőmalmi őrlés befolyásoló tényezőket alapvetően öt csoportba 

sorolhatjuk. Az egyik ilyen csoport az üzemeltetési paraméterek, amelybe az 

őrlőtest töltési foka is tartozik [11]. 

- Az őrlőtestek átlagos mérete 200-1000 µm, anyaguk üveg vagy kerámia [10]. 

- Hatása: az őrlési folyamat során az egyre finomodó anyag feltapad az őrlőtestekre, 

a malom falazatára és a keverőtárcsákra. Nem megfelelő beállítások mellett malom 

falazatra feltapadó anyag és a keverőtárcsák éle között olyan szűkké válik a hézag 

(mely normál állapotban az alkalmazott őrlőtest legalább 5-6 szorosa), hogy közte 

az őrlőtestek nem tudnak zavartalanul áthaladni, egy –egy pillanatra beszorulnak, 

és a rotor elkezdi törni azokat. A jelenség a fajlagos őrlési energia nagymértékű 

megugrásán illetve az őrlőtestek törése miatt keletkező lüktető, ismétlődő erős 

hanghatáson keresztül ismerhető fel. A jelenség következtében a keverőtárcsák 

anyagától függően problémák is felléphetnek, mint a keverőtárcsák eltörése, 

bizonyos élek lepattanása [12]. 

 

 

4.2.1 Az őrlőtestek szükséges tömegének meghatározása 
 

Az őrlőtest töltési fok ismeretében meg tudjuk határozni az őrlőtestek szükséges 

tömegét, ha ismertek a következőek: 

 

 Vm- a malom térfogata, 

 ρg- az őrlőtestek sűrűsége, 

 φg- az őrlőtest töltési foka, 

 ρgh- az őrlőtestek halmazsűrűsége, 
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 φa- az anyag töltési fok,  

 ρa- az anyag sűrűsége, 

 ρh- halmazsűrűség, 

 

mg (őrlőtest tömege)=? 

φg=Vg/Vm   Vg= φg* φg 

Vg= mg / ρgh mg =Vg* ρgh= φg *Vm* ρgh 

Vagyis az őrlőtestek tömegét megkapjuk az őrlőtest töltési fokának, a malom 

térfogatának és az őrlőtestek halmazsűrűségének szorzatából. 

 

 

4.3 Anyag töltési fok  
 

Az anyag töltési fok is befolyásolja az őrlés eredményét, hatékonyságát, bár nem olyan 

mértékben, mint az őrlőtest töltési fok. Az optimális érték 50- 70 % közé tehető. 

 

- Jele : ϕa 

- A keverőmalmok anyag töltöttségi fok 60-100 % között változtatható. Az anyag 

töltöttségi fok megválasztásánál figyelem kell venni, hogy túlzottan nagy érték 

megválasztásánál a malom üzemeltetése veszélybe kerülhet, mivel a falazatra 

feltapadó anyag meggátolja a töltet mozgását a malomtesten belül [11]. 

- A száraz keverőmalmi őrlés befolyásoló tényezőket alapvetően öt csoportba 

sorolhatjuk. Az egyik ilyen csoport az üzemeltetési paraméterek, amelybe az anyag 

töltési foka is tartozik. 

- hatása: Kísérlet bizonyítja, hogy a keletkezett fajlagos felület szempontjából a 

legmagasabb érték 50-60 %-os töltési foknál volt tapasztalható. A 100 % töltési fok 

egyértelműen elmaradt a többihez képest, melyeknél hasonló értéket 

tapasztalhattunk. Medián tekintetében az 50 %-os töltési fok eredményezte a 

legkisebb szemcseméretet, viszont itt is a 100%-os jóval magasabb értéket 

produkált. Az őrölhetőségi mutató tekintetében az eddigiekhez hasonlóan a 100%-

os tért el jelentősen, a maximális értéket pedig 1 perces őrlési idő után a 60%-osnál 

értük el. A 100%-os anyag töltési fok minden mért paraméterben messze alulmarad 

a kisebb töltési fokkal szemben, ezért egyértelműen kijelenthető, hogy az őrlőtestek 

közötti pórustér 100% -osan történő kitöltése nem hatékony. Ennek az lehet az oka, 
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hogy az őrlendő szemcsék száma az őrlőtestek számához képest annyira megnő, 

hogy nincsen elegendő számú igénybevétel, ami képes minden szemcsét eltörni. A 

nagyobb őrlendő anyagmennyiség miatt az őrlőtestekre és a falazatra is hamarabb 

betapad az anyag, ami az őrlés hatékonyságának idő előtti romlásához vezet [12]. 

 

 

 

4.3.1 Az anyag szükséges tömegének meghatározása a malomban 

 
Az anyag töltési fok ismeretében meg tudjuk határozni az anyag szükséges tömegét a 

malomban, ha ismertek a következőek: 

 

 Vm- a malom térfogata, 

 ρg- az őrlőtestek sűrűsége, 

 φg- az őrlőtest töltési foka, 

 Vg pórus- a golyók közötti pórustér 

 ρgh- az őrlőtestek halmazsűrűsége, 

 φa- az anyag töltési fok,  

 ρa- az anyag sűrűsége, 

 ρah- az anyag halmazsűrűsége 

 ρh- halmazsűrűség, 

 ρt- testsűrűség 

 

ma (őrlendő anyag tömege) =? 

φa=Va/Vg pórus            Va= φa * Vg pórus 

 ε (porozitás) = (1- ρh/ρt)*100              ε = (Vg pórus / Vg)* 100              

                                                        

                                                                    Vg pórus = ε / Vg 

ma= Va* ρah = φa* Vg pórus * ρah 
 

Először kiszámítjuk a porozitást, majd ennek függvényében meghatározzuk a golyók 

közötti pórusteret, így az őrlendő anyag tömegét megkapjuk az anyag töltési fokának, a 

golyók közötti pórustér és az  anyag halmazsűrűségének szorzatából. 
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4.4 A minták szemcseméret elemezése 

 

A kapott mintánkat a Horiba LA-950 V2 lézeres szemcsenagyság– elemző 

berendezéssel vizsgáltuk meg, amely szemcsenagyság eloszlásra vonatkozóan ad 

információkat. Ez a készülék egy lézersugár elhajláson alapuló spektrométer. Működési 

elve azon alapul, hogy a lézersugár elhajlik a szemcsével való találkozásakor. 

Mérőtartománya 10 nm és 3 mm közé esik. A szemcseméret és az elhajlási szög között 

fordított arányosság van, így a szemcseméretre az elhajlási szögből következtethetünk. A 

szemcsék gyakoriságával van összefüggésben a fény intenzitása. A mérés során a 

berendezésben elhelyezett 31 különböző sugarú koncentrikus félkör mentén lévő érzékelő 

fogja fel a lézersugarakat, amit a számítógépre továbbít. A jelek kiértékelése mátrix 

inverzióval történik és eredményeként kapjuk az eloszlásfüggvényt. Szemcseméret 

eloszláson kívül fajlagos felületet és darabeloszlást is képes a készülék mérni. A készüléket 

mind száraz, mind nedves üzemben használhatjuk, ugyanis rendelkezik száraz közegű 

diszpergáló egységgel. A szemcsék jobb diszpergálódását érjük el folyadék (pl. desztillált 

víz) hozzáadásával. Abban az esetben, ha a szemcsék vízben oldódnak, nagy tisztaságú 

alkoholt vagy denaturált szeszt is alkalmazhatunk [5]. 

 

A kapott eredmények:  

 Szemcseméret (μm)  

 Tömeghányad (Δm)  

 Eloszlásfüggvény értékei (Fx) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Horiba LA-950 V2 lézeres szemcsenagyság-elemző [Saját kép] 
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4.5 Mikroszkópos vizsgálat: 

 

A berendezés egy Zeiss típusú optikai mikroszkóp. Az Axio Imager típusok a 

modern formai kivitelre, ergonómiára, a funkcionalitásra és a műszaki teljesítőképességre 

nagy figyelmet szentelnek. Az Axio Imager.M2m mikroszkóp motoros, HBO 100, 

állvánnyal van felszerelve, illetve egy 5”-os TFT kijelzővel. Mérete: 390 mm X 721 mm X 

505 mm. Többféle nagyítással rendelkezik, 5-szöröstől egészen a 100-szorosig. A 

mikroszkóp tartozéka egy Zeiss AxioCam MRc5-ös kamera, aminek segítségével a 

mikroszkópban látható képet számítógépre lehetett bevinni [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. ábra: A Zeiss optikai mikroszkóp [Saját kép] 
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5. Kísérleti eredmények 
 

 

5.1 Az őrlési energia 

 
Az őrlési energia, a kerületi sebességek és az idő függvényei szerint változnak. A 

célunk az, hogy minél kisebb őrlési energia bevitele mellett, minél nagyobb finomságot 

érjünk el. 

 

Wmért (Wh/kg)   W fajlagos (kJ/kg) 

 

1 Wh/kg= 3,6 kJ/kg 

Az összefüggés alapján a felhasznált energiából kiszámítható a fajlagos munka. 

 
1. táblázat: A felhasznált energiából számított fajlagos munka 

 
 

Az 1. táblázat alapján láthatjuk, hogy a kerületi sebesség növelésével az energiaközlés 

sebessége is nő egységnyi idő alatt, vagyis nagyobb mennyiségű energiát viszünk be. A 

felhasznált energia tekintetében 2 csoportot különíthetünk el, melyek eredményei 

hasonlóak. Az első csoport a 4 és 5 m/s kerületi sebességgel végzett őrlés, míg a másik a 6 

és 7 m/s kerületi sebességűek, amelyek csak kis mértékben térnek el egymástól. A 

legnagyobb differenciát az 5 és 7 m/s-on történt őrlésnél kaptunk. 

 

 
Fajlagos munka (kJ/kg) 

 

kerületi 

sebesség (m/s) 
4 5 6 7 

Őrlési idő  

1 min 
129,24 129,24 103,86 103,86 

3 min 830,304 711,684 1067,544 1186,164 

5 min 1423,404 1186,164 2016,468 2016,432 

10 min 2728,188 2609,568 4032,936 4151,556 

15 min 4032,936 4032,936 5930,82 6049,44 
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12. ábra: A fajlagos munka és idő kapcsolata 

 

 

5.2 Diagramok a fajlagos munka függvényében 

 

A következőkben olyan diagramokat láthatunk, ahol a különböző kerületi sebességeken 

(4,5,6,7 m/s) végzett keverőmalmi őrlés mintáit ábrázoljuk a fajlagos munka, illetve az 

50%-os, a 80%-os nevezetes szemcseméret és a fajlagos felület függvényében. 

 

A 13. ábra alapján észrevehetjük, hogy a legkisebb kerületi sebesség esetén, ahogy azt 

gondolnánk is, a fajlagos munka növekedésével a szemcseméret csökkenni kezd, viszont a 

görbe végén egy kismértékű emelkedést tapasztalunk, ami enyhe durvulásra utal, de ennek 

ellenére is itt értük el az egyik legnagyobb szemcseméret csökkenést a kezdeti állapothoz 

képest. Az 5 m/s kerületi sebesség esetén kezdetben kis fajlagos munka mellett a 

szemcseméret folyamatosan csökken, viszont egy érték után meredek emelkedés 

következik be, vagyis az anyagunk erősen aggregálodik. A 6 és 7 m/s-os őrléseknél 

nagyobb fajlagos munka értékeket tapasztalhatunk a két kisebb kerületi sebességűekhez 

képest. A 6 m/s sebesség esetén kezdetben a szemcsék méretét illetően jelentős 

méretcsökkenés tapasztalható majd, majd a folyamat megáll, ezt követően meredek 

emelkedés történik a fajlagos munka növekedésével, ami után újabb csökkenés látható, 

melynek mértéke a korábbi kisebb fajlagos munka értéknél már látható volt. 
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13. ábra: A különböző kerületi sebességeken őrölt minták alakulása a fajlagos munka 

és az 50%-os nevezetes szemcseméret függvényében 

 
A legnagyobb kerületi sebesség esetén kezdetben jelentős csökkenés valósul meg a 

szemcseméret tekintetében, majd ennek a mértéke csökken és egyre lassabban finomodik 

az anyagunk, míg egy érték után aggregáció következik be, vagyis a finom szemcsék 

összeállnak, tapadnak, amit a görbe emelkedése mutat. 

  
A 14. ábrán látható, hogy 4 m/s kerületi sebességű minta görbéje a fajlagos munka 

növekedésével kezdetben csökken majd nő és ezt hasonlóan változó periódusok követik, 

vagyis a szemcseméret finomodik, majd durvul és ez újra megismétlődik. A legkisebb 

szemcseméretet a harmadik szakasz eredményezi, majd a legnagyobb fajlagos munka 

értéknél majdnem visszatérünk a kezdeti szemcsemérethez. Az 5 m/s kerületi sebességű 

mintánknál eleinte egyenletes szemcseméret csökkenést tapasztalható majd egy ponttól 

jelentős emelkedés jelenik meg, amelynek mértéke később csökken. A 6 m/s-os mintánk 

hasonlóan viselkedik, mint az 5 m/s-os, azzal az eltéréssel, hogy az utolsó szakaszban nem 

további emelkedés, hanem kismértékű csökkenés történik természetesen nagyon fajlagos 

munka jelenlétében. A legnagyobb kerületi sebesség estén a szemcseméret csökkenést 

követően értük el a legfinomabb mintát, azonban ezután aggregációt tapasztaltunk, mellyel 

jelentősen megnőtt a szemcséink mérete olyan annyira, hogy durvább mintát kaptunk, mint 

a kezdeti érték. 



 
Szőlőmag keverőmalmi őrlése 

30 

14. ábra: A különböző kerületi sebességeken őrölt minták alakulása a fajlagos munka 

és az 80%-os nevezetes szemcseméret függvényében 
 

 

 

Ahogyan azt a 15. ábra is szemlélteti a 4 m/s-on őrölt mintánk fajlagos felülete 

folyamatosan emelkedik a fajlagos munka növekedésével, ahogyan az anyagunk őrlődik, 

viszont az utolsó szakaszban kismértékű esést tapasztalunk a görbében.  

 

15. ábra: A különböző kerületi sebességeken őrölt minták alakulása a fajlagos munka 

és a fajlagos felület függvényében 
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Az 5 m/s-os kerületi sebesség esetén a görbénk meredeken emelkedik kis fajlagos 

munka közlésével, majd csökkenés következik be, amely tovább stagnál. A 6 és 7 m/s-os 

őrléseknél tapasztalhatunk nagyobb fajlagos munka értékeket a két kisebb sebességgel 

ellentétben. A 6 m/s-on végzett kísérlet görbéje hasonlóan viselkedik az előtte már 

megismertekével azzal a különbséggel, hogy nagyobb fajlagos munka értéknél következtek 

be a változások, illetve az eddig utolsó szakasznál tapasztalható fajlagos felület csökkenést 

követi egy újabb növekedési szakasz. A legnagyobb kerületi sebességnél tapasztalható a 

legjobb hatásfok, hiszen folyamatos felület növekedés látható a befektetett munka 

növelésével, így itt is érhető el a legmagasabb érték, viszont az aggregáció hatása miatt 10 

perces őrlés után ez az érték jelentősen visszaesik. 

A legnagyobb finomságot kétséget kizáróan a 7 m/s-os kerületi sebességű 10 perces őrlési 

idejű kísérlet során kaptunk, amely számszerűleg kifejezve x50 értéke 8-9 mikronra tehető.  

 

 

5.3 A szemcseméret eloszlásfüggvények 

  

Az eloszlásfüggvények azt adják meg, hogy azt egyes frakciók milyen arányban 

fordulnak elő a teljes tömegben. 

 

Jele: F(x) 

Mértékegysége: % 

Számítás: F(x)= Ʃdm 

 

Vizsgálatunk a 7 m/s kerületi sebességgel végzet keverőmalmi őrlés mintáira esett, 

hiszen itt értük el a legnagyobb fajlagos felület értéket, vagyis a mintánk ebben az esetben 

lett a legfinomabb, legkisebb szemcseméretű. amelyek 1, 3,5,10 és 15 perces őrlési idő 

után jöttek létre. 

 

A 16. ábra szemlélteti az 1 perces őrlés során keletkező minta szemcsenagyság 

eloszlását, amelyen a görbe egyenletesen növekszik. A szemcsék 1-500 µm-es 

tartományban helyezkednek el. A medián értéke 55 µm, viszont a 80 %-os 

szemcsenagyság 170 µm, ami elég jelentős különbség az x50-hez képest. 
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16. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 1 perces őrlési idejű minta szemcseméret 

eloszlásfüggvénye 

 

 

 

17. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 3 perces őrlési idejű minta szemcseméret 

eloszlásfüggvénye 
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A 17. ábra azt mutatja, hogy az 1 perces őrlési idejű mintánkhoz képest a 

maximális szemcseméret 300 µm-re csökkent, és a görbénkben is változások történtek, 

hiszen nem egyenletesen emelkedik. A minta móduszát és 80 %-os szemcseméretét 

illetően is csökkenést tapasztaltunk, melyet a 2. táblázatból is láthatunk. 

 

 

18. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 5 perces őrlési idejű minta szemcseméret 

eloszlásfüggvénye 

 

A 18. ábra alapján észrevehetjük, hogy a görbe egyre kevésbé egyenes, annál 

inkább domború az x30 és x80 közötti szakaszon. A medián tekintetében, csak kismértékű 

változás történt, hiszen 27 µm érétket vett fel. 

 

 

A 19. ábrán szembetűnő a változás, hiszen a görbe kezdeti meredek emelkedése 

x70-től lassú emelkedésbe vált át, amely 300 µm-ig tart. A medián és a 80%-os 

szemcseméret értéke itt a legalacsonyabb. Ez 9 µm illetve 22 µm-t jelent. 
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19. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 10 perces őrlési idejű minta szemcseméret 

eloszlásfüggvénye 

 

 

 

20. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 15 perces őrlési idejű minta szemcseméret 

eloszlásfüggvénye 
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A 15 perces őrlési idejű mintánk görbéjén 2 csúcsút láthatunk. A maximális szemcseméret 

jelentősen megnő, illetve a medián és az x80 is nagyságrendekkel nagyobb a kisebb őrlési 

idejű mintákhoz képest, amely az aggregáció jelenségének köszönhető. 

 

 

2. táblázat: A 7 m/s kerületi sebességű különböző őrlési idejű minták nevezetes 

szemcseméretei 

 

 

5.3.1 Az eloszlásfüggvények összegzése 

 

A 7 m/s kerületi sebességű keverőmalomban történő őrlést különböző ideig 

végeztük, így a keletkezett mintáink más-más szemcsenagyság eloszlást vettek fel, amelyet 

a 21. ábra szemléltet. 

Ahogyan azt a 2. táblázat is mutatta, az őrlési idő növekedésével a nevezetes 

szemcseméretek értékei csökkentek, amely alól a 15 perces őrlési idejű minta kivételt 

jelentett, hiszen itt jelentősen feldurvult az anyagunk, olyan mértékben, hogy X50- alatt az 

1 perces mintánknál is durvább szemcséket kaptunk, ami az őrléssel ellentétesen 

meginduló folyamatra az aggregáció megjelenésére utal, vagyis a finom szemcsék 

összetapadnak, összeállnak. 

 

 

 

 

 

Őrlési idő (min) x50 (µm) x80 (µm) xmódusz (µm) 

1 55 170 9 

3 29 101 8 

5 27 73 8 

10 9 22 6,5 

15 32 232 6 
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21. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű különböző őrlési idejű minták szemcseméret 

eloszlásfüggvénye 

 

 

 

 

5.4 Sűrűségfüggvények 
 

Vizsgálatunk a 7 m/s kerületi sebességgel végzet keverőmalmi őrlés mintáira esett, 

hiszen itt értük el a legnagyobb fajlagos felület értéket, vagyis a mintánk ebben az esetben 

lett a legfinomabb, legkisebb szemcseméretű, amelyek 1, 3,5,10 és 15 perces őrlési idő 

után jöttek létre. 

 

A szemcseméret-eloszlás sűrűség függvénye azt adja meg, hogy az egyes frakciók milyen 

arányban fordulnak elő a teljes tömegben. 

 

Jele: f(x) 

Számítás: f(x)=dm/dx 

 

A 22. ábrán láthatjuk az 1 perces őrlési idejű mintánk sűrűségfüggvényét, amelyen 

jól látható, hogy a szemcsék nagyobb része a 40 µm-es tartományig terjed, majd a 

szemcseméret növekedésével a gyakoriság is jelentősen csökken. A leggyakrabban 

előforduló szemcseméret körülbelül 10 mikronos nagyságrendű. A minta maximális 

szemcsemérete fél milliméter méretű lehet. 
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22. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 1 perces őrlési idejű minta sűrűségfüggvénye 

 

 

A következő mintánkat 3 perc őrlés után vételeztük, így ennek a sűrűségfüggvényét 

a 23. ábra mutatja, ahol is azt tapasztaltuk, hogy az 1 percig őrölt anyagunknál finomabb 

termék keletkezett. A szemcsék nagytöbbségének a mérete 30 µm-es tartományig terjed, 

majd innen a gyakoriság jelentősen csökken a maximális 0,4 mm-es szemnagyságig. A 

leggyakrabban előforduló méretű szemcse tekintetében az 1 perces mintánál 

tapasztaltaknál jelentős eltérés nem látható. 

  
 

23. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 3 perces őrlési idejű minta sűrűségfüggvénye 
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Az 5 perces őrlési idejű mintánkat a 24. ábra szemlélteti, ahol is azt tapasztaljunk, 

hogy jelentősebb eltérést nem tapasztalunk a 3 perces őrlési idejű mintánk 

sűrűségfüggvényéhez képest. 

 

24. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 5 perces őrlési idejű minta sűrűségfüggvénye 

 

 

25. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 10 perces őrlési idejű minta sűrűségfüggvénye 
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A 25. ábráról leolvashatjuk, hogy a leggyakrabban előforduló méretű szemcse az 

eddigi őrlési időknél tapasztaltaknál kisebb, bár nem jelentősen, de 10 µm alatt alakul. 20 

µm-től a szemcseméret növekedésével a gyakoriság szinte minimálisra csökken egészen 

280 µm-ig, ami a minta maximális szemnagysága és ez kisebb az eddigieknél. 

 

 

 
 

26. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű 15 perces őrlési idejű minta sűrűségfüggvénye 
 

 

A 15 perces őrlési idejű minta sűrűségfüggvényén láthatjuk, hogy a módusza 6 µm, 

ami azt jelenti, hogy nem változott a 10 perces őrlési idejűhöz képest, viszont a szemcsék 

maximális szemnagysága és a görbében tapasztalható újabb két növekedés arra utal, hogy 

aggregáció történt, vagyis a finom méretű szemcsék elkezdtek összetapadni, durvulni. 
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5.4.1 A sűrűségfüggvények összegzése 

 

A 7 m/s kerületi sebességű keverőmalomban történő őrlést különböző ideig 

végeztük, így a keletkezett mintáink más-más sűrűség függvényt vettek fel, amelyet a 27. 

ábra szemléltet. 

 

  

27. ábra: A 7 m/s kerületi sebességű különböző őrlési idejű minták sűrűségfüggvényei 

 

Az ábránkon azt látjuk, hogy az őrlési idő növekedésével a mintáink finomodni 

kezdenek, a móduszok értékei is csökkennek, de a legjobb eredményt a 10 perces őrlési 

idővel értük el, nem pedig a 15 percessel, hiszen ott az aggregáció hatására a mintánk 

durvulni kezdett. Ez arra utal, hogy kompozit anyaggal van dolgunk, vagyis a keményebb 

részek, mint a héj nem, vagy kevésbé őrlődik tovább, a kisebb keménységűek viszont még 

tovább finomodnak. 
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5.5 Mikroszkópos vizsgálat eredményei 

 

A mérésünket a Zeiss típusú optikai mikroszkóppal végeztük. 

A vizsgálatunk először egy félbe vágott vörös szőlőmagra esett, ami Cabernet Sauvignon 

fajtájú, frakcióját tekintve 2-3,5 mm közé esik. Ezt 5 és 20-szoros nagyításban is szemügyre 

vettünk, annak érdekében, hogy jobban feltárhassuk a szőlőmag belső szerkezetét, 

felépítését. Ennek eredményét a 28. ábrán láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra: A vörös szőlőmag keresztmetszeti mikroszkópi képe 

 

A magokat felépítő részeket 3 csoportba sorolhatjuk. Az első a külső héj, ami a 

legsötétebb színű, és amely egy vékony réteget képez a többi összetevő körül, vastagsága 

100-200 µm között alakul. Ezt követően egy sötétebb barnás, körülbelül 200-500 µm 

vastag réteggel találkozunk, hol vékonyabb, hol vastagabb sávban, amely a mag közepe 

felé barázdás, bordázott szerkezetű. A magot legnagyobb részben felépítő összetevő a 

világos-barnás, az 50 x-es nagyításban inkább áttetsző anyag alkotja, amely kerek, 
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lemezes, kristályos jellegű összetételre hasonlít. Méretét tekintve 20-30 µm szemcsékből 

tevődik össze. 

Vizsgálatunk a 7 m/s kerületi sebességű keverőmalmi őrlés 1, 10 és 15 perces őrlési 

idő után létrejött mintáira esett, melyet a 29. ábra szemléltet. A 10 x-es nagyításnak 

köszönhetően a három különálló rész, amely a magot felépíti, jól elkülöníthetőek. 

 

 
 

29. ábra: A különböző őrlési idejű szőlőmag mintáink mikroszkópos felvételei 

 

A mintáinkat a vizsgálat előtt alkohollal diszpergáltuk, majd megvártuk, amíg 

megszárad annak érdekében, hogy a szemcséket külön válasszuk egymástól és ezzel 

segítsük a vizsgálat eredményességét. 
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Az 1 perces őrlési idejű mintánk (29. ábra) felvételén kristályos jellegű szemcséket 

fedezhetünk fel. Háromtípusú szemcsét láthatunk, egy sötétebb barnás-vöröses rész, amely 

valószínűleg a maghéj része lehet, egy világos barna szemcse, amely a csíra és az áttetsző 

az endospermium. 

A nagyobb méretű szemcsék a sötétebb részekből állnak, melyeken áttetsző 

szemcsék lerakódása látható. Ebből arra következtethetünk, hogy a sötétebb részek 

nehezebben őrölhetőek, mint a többi összetevőé. Nagyságrendben ezt a világosbarna 

részek követik, majd a legfinomabbak az áttetszőek. 

A tíz perces őrlési idővel rendelkező anyagunk már finomabb, az ezt megelőzőétől, 

és a szemcsék jobban elkülönülnek egymástól, kevésbé láthatóak lerakódások a sötétebb 

részeken. Az áttetsző szemcsék mérete jelentősen lecsökkent, ezek a nagyobb méretű 

szemcsék közelében halmozódnak fel. A sötét és világos barna szemek mérete hasonlóan 

alakul a kezdeti nagyobb különbségekhez képest. 

A 15 perces őrlésnél egyértelműen az aggregáció jelensége fedezhető fel, vagyis az 

áttetsző és világosbarna szemek nagy finomságúak, azonban nem különülnek el egymástól, 

így összeállnak és a nagyobb keménységű és méretű sötétbarna szemcsékre rakódnak le, 

amely az anyag durvulásához vezet. 
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Összefoglalás 
 

 

Szakdolgozatomban a szőlőmag mikroőrlemény előállításának lehetőségeit 

vizsgáltam keverőmalomban, különböző paraméterek alapján.  

A felhasznált energia tekintetében jól meg kell gondolnunk, hogy a 

keverőmalomban milyen nagyságú kerületi sebességgel őrölünk, hiszen jelentős 

különbségeket tapasztalhatunk akár 1 m/s-os különbségnél esetén is. Az őrlési idő 

növekedése szintén nagymértékű energiafelhasználást eredményez, amely mint a későbbi 

kísérletek során kiderül, nem minden esetben jelent minőségjavulást is.  

Az egyes frakciók előfordulási arányát tekintve az őrlés idő hosszabbodása az anyag 

kismértékű finomodásához vezet, de jelentős változás a medián átlagos szemnagyság, 

illetve a szemcseméret tartomány csökkenésénél tapasztalható, viszont egy bizonyos 

őrlésidő után az aggregáció jelenségét véljük felfedezni, vagyis a szemcseméret tartomány 

az előzőekkel ellentétben megnövekszik, a finom szemcsék összetapadnak.  

A nevezetes szemcseméretek értékeit vizsgálva, azt láthattuk, hogy nem a 

legnagyobb fajlagos munka értéknél, ami körülbelül 6000 kJ/kg volt a legfinomabb a 

mintánk, hanem sokkal inkább az annál nagyságrendekkel kisebbnél, azaz 4000 kJ/kg 

értéknél, ez számokban kifejezve x50-nél 10 mikron, x80-nál pedig 20 mikrométert jelent. 

Kétséget kizáróan a legnagyobb kerületi sebességnél, 7 m/s -nál értük el a legkisebb 

szemcseméreteket, ahogyan azt a fentiekben említettük 

A fajlagos felületet illetően ismét a 7 m/s -os őrlés eredményezte a legmagasabb 

értéket, mely 7500 cm
2
/cm

3
, amit szintén nem a legnagyobb fajlagos munka érték esetén 

kaptunk, hanem 4000 kJ/kg-nál, tehát az őrlési idő erős befolyásoló tényező az 

összetapadás miatt.  

A mikroszkópos vizsgálaton jól láthattuk, ahogyan a szőlőmag különböző részei 

máshogyan viselkednek az őrlés különböző szakaszaiban, amely a keménységre és eltérő 

anyagtulajdonságra - rugalmas viselkedésre vezethető vissza. Mivel az áttetsző szemcsék 

könnyebben őrölhetőek, amelyek az őrlés kezdeti szakaszában nagy finomságot érnek el, 

ezért hosszabb őrlési időknél összetapadnak és a nagyobb keménységű szemekre rakódnak, 

vagyis aggregálódnak, így az anyagunk nem finomodik tovább, hanem ezzel ellentétben 

durvulni fog. Mindezek tükrében az optimális őrlési idő megválasztása rendkívülien 

fontos.  
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Az elvégzett kísérletek és mérése eredmények tudatában, arra a következtetésre 

jutottam, hogy a keverőmalomban előállítható gyógyászati célú szőlőmag mikroőrlemény 

őrlési paraméterei, vagyis az optimális őrlési ideje 10 perc, a magasabb 7 m/s kerületi 

sebesség mellett.  
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Summary 

 

In my thesis I studied the options for the production of the grape seed micro grist in 

the mills on the basic of various parameters. 

Allowing for the consumed energy we have to consider carefully about the speed of 

milling, after all significant differences can be experienced between them either by 1 m/s 

difference. Increase of the milling time also results high energy utilization, which-as it 

turns out in later experiments- does not always indicate quality improvement as well. 

According the occurrence rate of each fraction the longer grinding time leads to the slight 

refinement of the material, but significant changing observed only if we reduce the average 

median size of the grapes or the domain of the particle size. A phenomenon called 

aggregation can be discovered after a certain time of milling, what means the domain of 

the particle size is rising, and the fine particles are sticking together. 

Looking at the particle values we have seen that in our model the finest particles 

were not by the highest specific labor which was about 6000 KJ/kg, but rather by the much 

lower, about 4000 KJ/kg. This expressed in numbers by x50 are 10 microns and by x80 

mean 20 micro meter. Undoubtedly we achieved the smallest particle sizes with the 

maximum peripheral speed, which was about 7m/s. So we obtained the highest surface 

area values as well, what was7500cm
2
/cm

3
.  

In case of the specific surface area the most efficient grinding speed was the 7 m/s,  

but also not by the value of the highest specific labor but 4000 KJ/kg. So we can say that 

the length of the milling has a stark influence on sticking together of the particles. 

The microscopic examination showed clearly how the different parts of the grape 

seed behave during the different phase of the grinding, which can be traced back to the 

hardness and the different material property, so the elastic behavior. As the transparent 

particles can be easily grind, they achieve the finest in the initial stage of the grinding so 

during a longer milling time they stick together and are deposited on the much harder 

particles. This process is called aggregation, according to this, the material won’t be finer 

but rather will be coarse. Against this background the choice of the best milling time is 

very important. 

Basic on the results of the experiments and measurements I came to the conclusion 

that the grinding parameters of the grape seed micro grist-used by the medical industry- 

like the optimal grinding time is 10 minutes by the 7 m/s surface speed. 
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Köszönetnyilvánítás  

 
 

Ez úton szeretném megköszönni a konzulenseim, Dr. Mucsi Gábor egyetemi 

docens, és Rácz Ádám tudományos segédmunkatárs segítségét, a mérések során nyújtott 

tanácsokat és útmutatást, valamint a szakdolgozat elkészítéséhez adott instrukciókat és 

türelmet. Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni az egyetemi műhelycsarnokban 

dolgozó technikusoknak a berendezések kezeléséhez nyújtott segítségért és hasznos 

tanácsokért. 
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