Näytteenkäsittelylaittteet
Periaate
e
Näytteet vaalmistellaan mittausta vaarten tarvittaaessa esikäsittelemällä ne ennen anaalyysiä jollakin näytteen‐‐
käsittelymeenetelmällä. Tutkittavia materiaalejaa voidaan jo
outua mm. konsentroim
maan, hienon
ntamaan taii
homogenoimaan ennen
n varsinaista näytteenotttoa. Joissakin
n tapauksissa halutaan tietty aines erottaa
e
näyt‐‐
teestä analyysoitavaksi taai puhdistaa näyte määritystä häiritssevistä aineso
osista.

Käyttökkohteet
Sentrifugillaa ja DDJ‐suo
odatuksella (dynamic
(
draainage jar) erotellaan
e
nestemäisistää näytteistä kiintoaines//
halutun kokkoiset partikkelit joko mu
ukaan näytteeeseen tai po
ois näytteesttä. Kuulamylllyllä jauhetaaan kiinteitä,,
kovia tai pu
uolikovia näytteitä haluttuun partikkeelikokoon. Näytemyllyllä
N
ä jauhetaan p
puuta, jyviä, kemikaalejaa
tms. hiertäm
mällä suurella nopeudella. Laboratoriomylly soveltuu parhaiiten viljoille jja kuivatuille
e kasvimate‐‐
riaaleille. Uuttolaitteilla erotetaan haluttuja
h
aineesosia tutkitttavista näyttteistä erilaisilla liuottimilla.

CEMIS‐O
OULUn laaitekantaa
DDJ‐suodatu
uslaitteisto
Kuulamylly (Fritsch
(
pulveerisette 5)
Laboratoriom
mylly (KT‐310
00), vasaramyylly
Näytemylly (Cyclotec 109
93)
ude (Grant XB22)
Ultraäänihau
Ultraäänihau
ude (FinnSon
nic m03)
Ylikriittinen hiilidioksidiuuttolaite (SFEE)
Homogenisaaattori (Ultra‐‐Turrax T‐25)
Homogenisaaattori (Stomacher 400 Cirrculator)
Kjeltec‐laitteeisto (Foss Teecator 2006 jaa 2100)
Muhveliuuni (Nabertherm
m L9/11/P320)
m B 170)
Muhveliuuni (Nabertherm
IR‐kuivain (SSartorius YTC 01 L)

Käyttöalu
ue
max 2 000 rpm
hatus 20 μm, märkäjauhattus 1 μm asti
kuivajauh
kuivajauh
hatus, 16 800
0 rpm, Ø 1, 1.5
5 ja 2 mm
max 10 000 rpm
8 kHz
238W/38
100W/40
0 kHz
max 500 bar, 10 ml nääytehylsy
24 000 rp
pm
230 rpm
j tislaus)
typpimäääritys (poltto ja
tuhkamäääritys, max 1 100 °C
tuhkamäääritys, max 1 100 °C
40 – 60 °C
C

Lisäksi mm.
m Soxhlet‐u
uuttolaitteisto
o, ravistelijoitta, sekoittajia
a ja hauteita näytteiden
n
essikäsittelyyn.

CEMIS‐O
OULUn re
eferensssit
‐
‐
‐

Pap
perimassa ‐, puu‐
p
ja vesin
näytteet
Kuivvatut marjatt, yrtit ja rehu
ut
Elin
ntarvikkeiden
n analysointi

Kajaanin yliopistokeskus
CEMIS‐OULU
www.cemiss.oulu.fi
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Kajaani
Kajaani
o
Sotkamo
Kajaani
Kajaani
Sotkamo
o
Sotkamo
o
Sotkamo
o
Sotkamo
o
Sotkamo
o
Sotkamo
o
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Kajaani

