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Tisztelt Partnereink!
Értesítjük Önöket, hogy a 2004. év elsõ felében az alábbi kiállításon veszünk részt:

2004. ÁPRILIS 20-24 KÖZÖTT A HAGYOMÁNYOS CONSTRUMA
KIÁLLÍTÁSON, TETÕFEDÕ ÉS ESÕCSATORNA RENDSZERÜNKKEL.
A STANDSZÁMUNKAT A KÖVETKEZÕ SZÁMUNKBAN FOGJUK KÖZÖLNI.

POWTECH NÜRNBERG
2004. március 16-18-án kerül megrendezésre Nürnbergben a POWTECH kiállítás, amely egyre gazdagabb
anyaggal jelentkezik és különösen a gyógyszeripar tekintetében vetekszik az ACHEMÁ-val. Társkiállításként
biztonságtechnikai kiállítást is rendeznek, ami porrobbanások elleni védekezéssel és egyéb a gyógyszer és
vegyiparban használatos technikákkal foglalkozik.

A VEKAMAF coport tagja

A Holimex Hírmondó megjelenik negyedévente a Holimex Kft. jóvoltából.
Szerkesztôk: a Holimex Kft. dolgozói
Holimex Kft., Budapest/Magyarország
Megjegyzéseiket várjuk: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 38. • Tel.: 391-4400 • Fax: 391-4401
E-mail: holimex@holimex.hu • Internet: www.holimex.hu
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Amennyiben a felsorolásban szereplõ valamely gép, berendezés felkeltette érdeklõdésüket, úgy
kérjük vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal. Természetesen abban az esetben is várjuk
jelentkezésüket, ha az Önök által keresett berendezés (még) nem szerepel a felsorolásban.

H

Í

R

M

O

N

D

Ó

Tisztelt Partnereink!
Ilyenkor év végén közhely a szokásos összegzéseket elvégezni, de a magam
részérõl ezt most nem tenném. Helyette szívesebben nézek elõre, bár ezúttal csak
találgatásokba bocsátkozhatok.
Történetesen az EU tagságunkkal járó változásokra gondolok, amelyek hatását
napi munkánkra még nem nagyon látjuk. Valószínû, hogy a váltás nem lesz
drámai, egyik pillanatról a másikra szinte meg sem fogjuk érezni.
Talán egy könnyebbség rögtön észlelhetõ lesz – megszûnik a vámkezelés. Ez a mozzanat nem annyira a
vám illeték megszûnése miatt érdekes, hiszen már ma is elenyészõ a vámköteles áruk száma.
A vámkezelés megszûnése jelentõsen lerövidítheti az áruk mozgásának idejét. Ennek különös jelentõsége
van a sürgõs esetekben, például gépállást okozó alkatrész hiány esetében, amikor - az eddigi gyakorlat
szerint - a szállítás 1-2 nap alatt megtörtént, de a vámkezelés esetleg további három napig tartott.
A többi „black box”, ahogy azt nagyérdemû kollégám szokta volt mondani. Annyi mindenesetre
megfigyelhetõ, hogy a külföldi gyártók egyre nagyobb érdeklõdést mutatnak a magyar piac
iránt – talán õk tudnak valamit. De az is lehet, hogy ez csak az elhúzódó gazdasági
pangás következménye, s ebben az irányban látnak valami piacbõvítési lehetõséget.
A Holimex életében - a csatlakozástól függetlenül - a közeljövõben két esemény
várható. Már folyamatban van és talán még ebben az évben sikerül végére járnunk az
ISO minõsítésre történõ felkészülésnek. Az ISO bevezetése minden bizonnyal kicsit
bonyolultabbá és merevebbé teszi majd mindennapi munkánkat, de azon leszünk, hogy
partnereink csak az ISO minõsítés megszerzésébõl adódó elõnyöket észleljék. Úgy
gondoltuk, ezt a lépést már nem halaszthatjuk tovább, hiszen hovatovább az ISO rendszer szerinti munka ma már nem elõny, hanem hiánya lépéshátrányt jelent a
versenytársakkal szemben.

A TARTALOMBÓL:

Ebben az évben munkatársaink száma elérte a 10 fõt. Ez egyben
azt is jelenti, hogy munkánk mennyisége, a kezelendõ ügyek
száma is megnõtt. Be kell látnunk, hogy nem dolgozhatunk a régi
felállásban, mint amikor még egyszemélyes cég voltunk. Így aztán
a tulajdonosokkal egyetértésben az a határozat született, hogy
dr. Korda Béla kollégám a jövõben társ-ügyvezetõi minõségben
fogja a Holimex szekerét tolni.
Ezúton is sok sikert kívánok neki az új beosztásában végzendõ
(még több) munkához és kérem kedves Partnereinket, hogy Önök
is segítsék õt ebben.
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Rudolf Péter
ügyvezetõ igazgató

Remélve, hogy Önök is sikeres évet zárnak, megköszönve bizalmukat, kívánok
az Ünnepekre és az Új esztendõre, magam és kollégáim nevében minden jót!
A Holimex Hírmondó megjelenik negyedévente a Holimex Kft. jóvoltából.
Szerkesztôk: a Holimex Kft. dolgozói
Holimex Kft., Budapest/Magyarország
Megjegyzéseiket várjuk: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 38. • Tel.: 391-4400 • Fax: 391-4401
E-mail: holimex@holimex.hu • Internet: www.holimex.hu
Következô szám várható megjelenése: 2004. február
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Porkezelés porzás nélkül - izolálási technika

Az elmúlt 1-2 évtizedben néhány iparágban rohamosan megnövekedett az
igény olyan speciális technológiai megoldásokra, amelyek ömlesztett anyagok
kezelését, mozgatását teszik lehetõvé kiporzás, környezetszennyez(õd)és
nélkül.
Az igény két oldalról jelentkezett. Egyrészt a gyártási folyamatokban résztvevõ
embereket, az õ egészségüket, illetve a környezetet kell sok esetben megóvni a
veszélyes, egészségre ártalmas anyagoktól (munka- és környezetvédelmi
szempont), másrészt az izolált anyagkezelés, azaz a kezelt anyagoknak a
környezettõl való elszigetelése csökkenti az elõállított termék
szennyezõdésének lehetõségét, tehát a termék minõségét javítja (termékminõségi szempont). Ezáltal a szóban forgó technológiai megoldások
értéknövelõ tényezõk, ugyanakkor a gyártási folyamatok ilyen szemléletû
kialakítása, módosítása nagyobb értékû beruházást is jelent egyben.
Az említett technológiák fõ (de nem kizárólagos) alkalmazói: a gyógyszeripar
(globálisan mintegy 70-75 %-os részaránnyal), az élelmiszeripar, vegyipar
(pl. agrokémia), atomenergia-ipar és nukleáris technológiák.

A „containment” technológiák osztályozása
OEL-érték szerint

A szóban forgó megoldásokat egyre
inkább terjedõ angol kifejezéssel
„containment”
technikáknak
nevezik, ami magyarul csak
körülírható, leginkább az izolálást,
a technológiának a környezettõl,
munkatértõl való elszigetelését
jelenti. Ennek jellemzésére az OEL
(operator exposure level) értéket
használják, amely µg/m3 mértékegységben jelöli a portartalmat a
levegõben. Ha külön nem jelzik,
akkor az OEL érték általában 8 óra
(1 mûszak) idõtartam súlyozott
átlagát jelenti. Eszerint, ha
feltételezzük, hogy egy dolgozó
óránként 2 m3 levegõt lélegez be,
akkor pl. 50 µg/m3 megengedett OEL
érték esetén a dolgozó 1 mûszak
(8 óra) alatt legfeljebb 800 µg port
lélegezhet be.
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Ízelítõ kínálatunkból:
Agglomeráló berendezések, alumínium ipari olvasztó kemencék, öntödei berendezések, segéd- és
adalékanyagok, aprító gépek, benézõ üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), big-bag töltõk-
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Az általunk beépített technológiai sor következõ lépései
a kívánt mennyiségû anyag kimérése egy feladó garatba, végül a kimért anyag megadott idõtartam alatti
egyenletes beadagolása keverõs reaktorba.
A fent említett anyagtároló siló alá egy mérlegcellákon
álló mérlegtartályt helyeztünk el, amelybe cellás adagoló
továbbítja a kívánt mennyiségû anyagot (l. 3. ábra). A
kimérendõ mennyiséget a kezelõ a reaktorok közelében
elhelyezett kezelõpanelen állítja be a receptúrától függõen. A cellás adagolót a PLC közbeiktatásával a mérlegelektronika vezérli; az adagolás végén a frekvenciaszabályozós meghajtásnak köszönhetõen alacsonyabb
3. ábra: A por kimérése a
fordulatszámon történik a pontos kimérés. A kellõ mennyimérlegtartályba
ségû anyag kiadagolása után a központi vezérlés nyitja
a mérlegtartály alján lévõ tolózárat és az anyag a tartály alatti PIAB feladóállomásba ürül. A feladóállomás nitrogénnel fluidizálható kúpos aljjal, pneumatikus
vibrátorral és a kiürülést jelzõ alsó szintérzékelõvel van ellátva. Innen PIAB pneumatikus szállító berendezéssel szállítjuk a kimért anyagot a reaktorhoz, amelybe
egy kis térfogatú pufferedény alá szerelt cellás adagolóval továbbítjuk az anyagot
egyenletes ütemben, adott idõtartam alatt.
Az üzem építésekor három reaktor került telepítésre (a speciális reaktorokat Zenon
biztosította). Partnerünk kívánságára az adagolást nem az egyes reaktorokra
telepített pneumatikus szállító+cellás adagoló egységekkel oldottuk meg, hanem
egy ilyen összeállításnak egy mobil, kerekeken guruló kocsira való telepítésével.
A mobil adagoló egységet a kiválasztott reaktorhoz kapcsolva végzik az adagolást
(l. 4. ábra).
A fent leírt folyamat indításának különféle szükséges feltételei vannak:
a kezelõnek csatlakoztatni kell a mobil adagoló egységet a reaktorhoz, az egység
energiavezetékeit (préslevegõ, nitrogén, elektromos áram) és az anyagszállító
tömlõt a reaktor közelében elhelyezett csatlakozókhoz, ill. a szállító gerincvezeték
megfelelõ leágazásához, majd ennek megtörténtét nyugtáznia kell a
központi vezérlõ rendszer felé. Ezt (ill. a kimérendõ anyagmennyiség
beállítását) követõen indíthatja a folyamatot a fent említett kezelõpanelen.
A két lépés szorosan összetartozik; a folyamat indítása után az operátor nem állíthatja meg a rendszert a kimérés után, hanem az anyagot
lényegében közvetlenül a kimérést követõen be kell adagolni a reaktorba. A szállítási magasság 8 m, a vízszintes szállítótávolság a
legmesszebb lévõ reaktorig mintegy 35 m.
Az üzem már a 2002. november 13-i hivatalos felavatása elõtt
megkezdte a termelést. A cégünk által telepített technológiai rendszer
kezdettõl fogva gyakorlatilag hibátlanul mûködik, errõl az anyacég
kanadai szakemberei is elismeréssel nyilatkoztak. Az üzem folyamatosan maximális kihasználtsággal, „csúcsra járatva” termel, sõt,
2003-ban további négy reaktor telepítésével kapacitását duplájára
növelték.

4. ábra: Mobil poradagoló egység
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(minden anyagra), szûrõ-szárítók, technológiai légszûrõk, töltõcsövek, tûzálló falazó anyagok, vákuum szárítók, vákuum szárító szekrények, vákuum szivattyúk, ventillátorok, zsáktöltõ berendezések,
zsáktöltõ vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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PROJEKT BEMUTATÓ
Zenon Kft.
PIAB pneumatikus szállító és kimérõ rendszer
A Zenon Environmental Inc. céget Dr. Benedek András alapította 1980-ban
Kanadában. A cég az úttörõ membrántechnológia alkalmazását tûzte ki célul a
vízkezelés területén. Az alapítása óta elmúlt alig több, mint két évtized alatt a
Zenon piacvezetõvé vált a bemerülõ membrán technológia terén, mely technológia
megoldásokat kínál a kommunális, az ipari, a területfej-lesztési és egyéb
alkalmazások számára is. A tavalyi évben a Zenon Kanada legnagyobb
exportõrévé vált, amely eredmény önmagáért beszél.
A Zenon Environmental Inc. az új évezred elején leányvállalatot alapított
Magyarországon (Zenon Kft.) és 2002-ben megépült a cég európai
membrángyára Oroszlányban (l. 1. ábra).
A membrángyár építése során cégünk kapott lehetõséget fõvállalkozóként
a gyártás egyik kulcslépésének gépészeti tervezésére és megvalósítására.
A folyamat lényegében a gyártói csomagolásban a gyárba érkezõ
ömlesztett alapanyag por kiporzásmentes eljuttatása egy tároló silóba,
majd onnan zárt rendszerben az elõre beállított mennyiségû anyag
1. ábra: Zenon membrángyára
kívánt pontosságú kimérése egy feladó garatba, végül a kimért anyag
Oroszlányban
megadott idõtartam alatti egyenletes beadagolása keverõs reaktorba.
A feladatot még szebbé tette, hogy az egész folyamatot inert atmoszférában,
robbanásveszélyes környezetben kellett megvalósítani, illetve, hogy az adagolás
forrpont közeli hõmérsékletû oldószerbe történt. Az egész technológiát nagyfokú automatizáltság és adatrögzítõ rendszerrel való kommunikációs képesség
jellemzi (a PLC-programozást Zenon külön alvállalkozóval végeztette).
A folyamat elsõ lépése a gyártói csomagolásban lévõ alapanyag por betárolása egy tároló silóba. A földszintre érkezõ
dobokból egy 4 m3-es tároló silóba vákuumos pneumatikus
szállítással juttatjuk az anyagot a PIAB szállítóberendezéssel. A teljes emelési magasság mintegy 7 m. A siló
tetején légzõ típusú porleválasztó szûrõt helyeztünk el
(ellenáramú befúvásos szûrõtisztítással); a folyamat
során mind a siló, mind az anyagszállító vezeték nitrogén
öblítéssel inertizált.
A folyamatra kb. hetente egyszer kerül sor. Az operátor a
mûvelet nyomógombbal történõ indításán kívül a pornak
szívócsõvel a dobból történõ kiszívását végzi (l. 2. ábra).

1. ábra: Egy felfújható töltõfej felépítése

A Holimex Kft. által képviselt cégek közül a
Hosokawa csoport angliai tagjai foglalkoznak olyan
berendezések gyártásával, amelyek az említett technológiáknál alkalmazhatók. Az eszközök a
megengedhetõ környezeti porkoncentráció szintje
szerint kerültek kialakításra.
A legegyszerûbb esetben (500-1000 µg/m3) elég egy
felfújható töltõ fej, 300 m3/óra körüli elszívással (l.
1 és 2. ábra).

2. ábra: A berendezés
alkalmazás közben

Alacsonyabb megengedhetõ határérték esetén lamináris légáramlású szekrények,
kesztyûs manipulátorok ajánlhatók, a
felhasználó igényeit
messzemenõen figyelembe véve (l. 3. és 4.
ábra).
3. ábra:
Mozgatható lamináris
légáramlású szekrény beépített HEPA
szûrõvel és elszívó ventillátorral

Cégünk 1999-ben
szállított egy, az
5. containment osztályba sorolt berendezést a
Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. Ércdúsító
Üzeme részére (l. 5. ábra). A mecseki uránbánya bezárása során – ami hosszú évekre
elnyúló folyamat – urándioxid koncentrátumot
kell 20 kg-os hordókba csomagolni. A
megengedett porkoncentráció 50 µg/m3 volt, a
mért értéket sikerült 2 µg/m3-re csökkenteni.
4. ábra:
Kesztyûs izolátor-szekrény

2. ábra:
Az alapanyag por feljuttatása a tároló silóba

A nyomógombbal való indításkor a központi vezérlésû mágnesszelepek nyitásával
a rendszert folyamatosan nitrogénnel öblítjük, illetve a pneumatikus szállító
berendezés megkezdi a por felszállítását. A siló alsó és felsõ szintérzékelõvel
van ellátva, amelyek megakadályozzák a túltöltést, ill. jelzik az anyagutántöltés szükségességét.
6 2003. NOVEMBER
anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverõk, porlasztva szárítók, porleválasztók,
porszállító csigák, portöltõ vonalak, siló rendszerek, sterilezõk, szalagszûrõk, szélosztályozók,
szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves), szivattyúk

5. ábra:
A Mecsekércnek szállított berendezés vázlatrajza
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ürítõk, brikettezõk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek, csõhajlítók, diszpergálók,
dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadék keverõk, folyadék szûrõk (szûrõprések,
lapszûrõk, vákuum dobszûrõk, gyertyás szûrõk), folyadék és paszta töltõk, folyadéktöltõ karok, golyós
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Variációk egy témára: van Beek csigák
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A fenti típusokat egyaránt alkalmazhatjuk ömlesztett szilárd anyagok átemelésére,
ill. big-bag, vagy tartálykocsi töltésére (l. 3. ábra)

A következõ rövid cikkben figyelemfelkeltõ célzattal kívánjuk bemutatni a van
Beek holland cég berendezéseit, ömlesztett szilárd anyagok kezelésére, továbbítására, stb.
A „csiga” és az „ömlesztett szilárd anyag” szavakról
legtöbbünknek az „alaptéma”, a szilárd csõben futó
szállítócsiga jut eszünkbe. Ezen alaptípusból a van
Beek kínálata a 100 m3/h kapacitásig, ill. 700 mm
átmérõig terjed. Kívánság szerint a berendezés lehet
mobil (ha a méret megengedi), fel lehet szerelve
változtatható
fordulatszámú
meghajtással,
sebesség-monitorral, tisztító és benézõ ablakokkal,
valamint a kivitel lehet „kivehetõ csigás”, ill. egyéb
tisztíthatósági követelményeknek eleget tevõ
(pl. triclamp csatlakozás l. 1. ábra). A csigák
0-90°-os hajlásszög tartományban alkalmazhatók.
3. ábra: Tartálykocsi töltése csigás felhordással

A csigákat azonban nem csak szállításra, hanem adagolásra is használhatjuk, így
nagy pontosságú adagolás érhetõ el. A garatba szükség esetén bolygató szerkezet
építhetõ be a boltozódás elkerülésére, ill. lehetséges a felületek speciális bevonattal
való ellátása, amennyiben ezt a szállítandó anyag kémiai jellemzõi indokolják.

1. ábra: FDA konform adagoló csiga

Az elsõ variáció az alaptémára az ún. csatorna típusú csiga (l. 2. ábra), amely egy ereszcsatorna-szerû vályúban helyezkedik el és
nyitható fedele van. Ez különösen elõnyös
tisztíthatósági szempontból, mivel a tetõ
felnyitásával a csiga könnyen és gyorsan
tisztítható akár a csiga kiemelése nélkül, még
az egyébként nehezen hozzáférhetõ helyeken is.
Speciális megoldás az, amikor egyazon tengelyre
a két végpontból kiindulva ellentétes menetû
csigákat szerelnek így lehetõség van arra,
hogy a két végponttól akár kétféle anyagot is
szállíthatunk egy, a kettõ között elhelyezkedõ
fogadó helyre.

A speciális variációk közé tartozik az az alkalmazás, amikor a csigát nem szállításra vagy
adagolásra használják, hanem pl. homogenizálásra (l. 4. ábra). A két párhuzamos,
vízszintes elrendezésû csiga alkalmazásával
nemcsak a megfelelõ keverés oldható meg, de
pl. a tartózkodási idõ megfelelõ megválasztásával
(azaz a „pufferedény” és keverési funkció
kombinálásával) egy szakaszos technológia
folyamatossá is tehetõ.
2. ábra: Csatorna típusú csiga

4. ábra: Vízszintes tengelyû keverés

Egy újabb változat a tengely nélküli csiga, amelyet elõszeretettel alkalmaznak
tapadós, nedves, vagy gyakran változó tulajdonságú anyagok (az élelmiszeriparban pl. spenót és savanyú káposzta) szállítására. Elõnye a rugalmasság, a
könnyû tisztíthatóság és karbantartás, valamint az, hogy még hosszabb
szakaszok esetén sem kell a két végpont között csapágyazni.
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malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók, hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltõk,
hõálló tömítõ anyagok, ipari és laboratóriumi prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén),
ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra

Ugyancsak speciális variáció az, amikor a
különlegesen kialakított csigát a szállított
anyag hûtésére, vagy fûtésére használják.

Végül, említésre méltó, hogy a zsákbontó és –ürítõ készülékeknél a hulladék
zsákok tömörítésére is csigát használnak („waste bag compactor”), amely ugyancsak szerepel van Beek választékában.

2003. NOVEMBER 5
kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek, lemezelõ dobok, légsugár malmok, membrán szûrõk, mosófejek,
mûanyag granulátum szál- és pormentesítõk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari
nagynyomású ikerszûrõk, õrlõ berendezések, palettázók, pelletezõk, pikkelyezõk, pneumatikus

