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Tisztelt Partnereink!
A révkalauz elhagyja a hajót…..



Az ember ül a képernyő előtt és azon gondolkodik, hogy valami nagyon bölcs
dolgot kellene papírra vetnie abból az alkalomból, hogy ügyvezetői minőségében
utoljára szól a kedves Olvasóhoz.
Sokan tudják, hogy kedvenc időtöltésem a vitorlázás, ezért a hajózás területéről
vennék egy példát. Azt gondolom, hogy a révkalauz nyugodtan hagyhatja el a
hajót, ha a hajó, a Holimex révbe ért.
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De minden út vége, egyben egy másik kezdete, csak majd egy másik révkalauz vezeti a hajót a kikötőből a távoli
vizek felé.
Remélem, hogy a váltás a Holimex élén zökkenőmentesen megy majd végbe és a partnerek csak pozitív
változásokat fognak észlelni cégünk munkájában. Úgy gondolom, erre biztosíték az új ügyvezető,
dr. Korda Béla személye és persze a csapat, ami változatlan összeállításban segíti őt a jövőben is.
A magam részéről nem mondok még végső búcsút. Szeretném a cég tevékenységét a jövőben is segíteni, így
kapcsolatom a partnerekkel, ha más formában is, de fennmarad.
Ezúton mondanék köszönetet valamennyi partnerünknek, akik munkánkat – munkámat
segítették, azzal a kéréssel, hogy a jövőben is keressenek minket műszaki feladataik megoldása
során.
Valamennyiüknek nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikeres Újesztendőt kívánva
bocsátom útjára Hírmondónk legújabb számát.

Rudolf Péter
ügyvezető
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Helyreigazítás
Legutolsó számunkban a „Bevezetés a robbanásbiztos eszközök jellemzésébe” című cikkünkben
több hibát, elírást közöltünk. A könnyen emészthető stílusra törekvés következtében pongyola
megfogalmazások kerültek a cikkbe, és persze a lapzárta előtti hajsza, a nyomda ördöge is megtette a
magáét.
Köszönettel tartozunk a Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása (közismert nevén BKI)
munkatársainak, akik felhívták a figyelmet a téves értelmezésekre, és korrekt kiigazításaikkal
tökéletesítették munkánkat. Az alábbiakban az előfordulás sorrendjében vesszük sorra a
helyreigazításokat.
• 2004. május 1-től az EU országaiból származó gépek újratanúsítási kényszere szűnt
meg, a közösségen kívüli (amerikai, japán, orosz) termékek továbbra is át kell,
hogy essenek a honosítási eljáráson.
( … termékek esetében továbbra is el kell végezni a honosítási eljárást)
• Nemcsak az éghető anyagok – mint a szén vagy a liszt – pora robbanhat, hanem összefüggő tömegben
nem éghető anyagok finom eloszlása is oxidálódhat robbanásszerűen. Gondoljunk például a magnézium
porra, amit a vaku feltalálása előtt használtak a fényképészek, vagy a pirofóros nikkel katalizátorra,
hogy a vegyipar területén maradjunk.
• A túlnyomásos védelem (EEx-p) úgy működik, hogy a berendezés házban szabályozott szelepen
keresztül levegő túlnyomást tartunk fenn. Ha – például levegő kimaradás vagy dugulás esetén – az
előírt érték alá esik a nyomás, automatikusan megszűnik a berendezés áramellátása.
• Légmentes lezárásos védelem (EEx-m) alkalmazásakor kiöntik az elektromos alkatrészt úgy, hogy
hermetikusan elzárják a levegőtől.
• A hidrogént 560°C felületi hőmérsékletű tárgy sem robbantja fel (650°C-ot írtunk).
• Legsúlyosabb hibák a gyújtóenergia és hőmérséklet szerinti osztályozásnál találhatók, ezért az egész
táblázatot – immár a BKI lektorálása után – újra közöljük.

Alosztály

Gyújtó
energia

Hőmérsékleti osztály
T1
450°C-ig

T2
300°C-ig

T3
200°C-ig

T4
135°C-ig

etilalkohol
n-bután

ciklohexán
n-hexán

acetaldehid

etilénglikol

etiléter

IIA

180 mJ

ammónia
metán
propán

IIB

60 mJ

szénmonoxid
akrilnitril

IIC

20 mJ

hidrogén

acetilén

T5
100°C-ig

T6
85°C-ig

szénkéneg
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Ízelítő kínálatunkból:
Agglomeráló berendezések, alumínium ipari olvasztó kemencék, öntödei berendezések, segéd- és
adalékanyagok, aprító gépek, benéző üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), big-bag töltők-
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A „hódfarkúval” kezdôdött…
Ez év júniusi számunkban említettük Önöknek, hogy a GERARD (DECRABOND)
tetőcsalád 10 éves jubileumát ünnepli Magyarországon. Ebből az alkalomból,
egy sorozat formájában szeretnénk bemutatni tisztelt olvasóinknak, hogyan
„honosodott meg” hazánkban a világ egyik legkorszerűbb tetőfedő anyaga.
A pillekönnyű tetőcsalád hazai története szintén a „hódfarkú” mintával kezdődött.
A GERARD (DECRABOND) tetőcsalád első „hódfarkú” tetőcserepét 50 évvel ezelőtt gyártották
le Új-Zélandon, akkor még a kőzúzalékos felületi bevonat nélkül. Ez az esemény egyúttal azt is
jelentette, hogy a GERARD (DECRABOND) tetőcserepek gyártója, az AHI Roofing Ltd., a világon
elsőként készített acél tetőcserepet préseléses technológiával. A termék töretlen karrierje a 70es évek közepén érte el Európát. A gyártó, a termékek eladásán túl, a „hódfarkú” cserépminta
gyártástechnológiáját is eladta liszensz formájában egy belgiumi és egy dániai gyárnak, azzal a
kikötéssel, hogy termékeiket csak az Európai Unió országaiban forgalmazhatják.
Magyarországon az első DECRABOND cseréppel fedett tető 1980-ban készült el. Ez az épület, a Községháza
Hegyeshalomban. A tető ma is eredeti állapotában pompázik. A kivitelezést magyar tetőfedők végezték, egy,
a gyártó által küldött szakember felügyeletével. Ez a tető jelentette a magyarországi kapcsolatok kezdetét,
és jó néhány évig ez volt az egyetlen DECRABOND tető, melyet a „vasfüggöny” mögé adtak el.
1992-ben az AHI Roofing Ltd. megpróbált kereskedelmi kapcsolatot kialakítani a DUNAFERR Rt.-vel, mely
magában foglalta volna a liszensz alapján történő magyarországi gyártást is. Ez azonban különböző
okok miatt meghiúsult. A DUNAFERR Rt. által marketing céllal megvásárolt pár ezer négyzetméter cserép
azonban, eladásra került a hazai piacon, első sorban Sztankó László, későbbi kereskedő-kivitelezőnk
jóvoltából.
A HOLIMEX Kft. szerepvállalása a magyarországi forgalmazást illetően, 1994-ben kezdődött
el. Egy véletlen folytán létrejött találkozást követően megállapodott a HOLIMEX Kft.
holland tulajdonosa, és az AHI Roofing Ltd. európai irodájának vezetője, a magyarországi
márkaképviseletről. A HOLIMEX Kft. által eladott első DECRABOND tető 2004. nyarán
készült el, egy budai családi házon. A tető kivitelezését az MMKER Kft. alvállalkozójaként,
Rajta Attila és brigádja végezte.
Az első tetőt követte a többi. Budapesten kívül, első sorban a Balaton mellett, és Dunaújváros környékén.
1995. januárjában megszületett az első projekteladás. A kecskeméti Petőfi Nyomda közel 1500 m2
tetőfelületét borítja DECRABOND „hódfarkú” tetőcserép. A beruházó, elsősorban könnyű súlya miatt döntött
a DECRABOND cserép mellett. A kivitelezést, Kovács Lajos és csapata végezte, aki akkor még a Classic Kft.
alkalmazottjaként dolgozott. Ezen a tetőn egyúttal, számos brigád elsajátította a DECRABOND tetőfedő
rendszer kivitelezési technikáját, egy új-zélandi tréner, oktató munkájának köszönhetően.
Az évek során a projektek száma is sokasodott. Büszkék vagyunk az esztergomi Vaszary Kolos kórházra,
az NBSZ budai épületegyüttesére, továbbá Budapest VIII. kerületének Polgármesteri Hivatalára, melynek
tetőfelújítását a Sziklai Kft. végezte. A televíziós közvetítéseknek köszönhetően, talán a legismertebb
DECRABOND tető (2800 m2) az egész világon, a Maty-éri evezőspálya kiszolgáló épületein látható, mely
az 1998-as kajak-kenu világbajnokságra készült, a HAJÓS Kft. gyors és precíz munkájának köszönhetően.
Első egyházi DECRABOND megrendelésünk a biatorbágyi református templomot díszíti.
Évről-évre növekedett márkakereskedői, márkakivitelezői hálózatunk, mely mára már lefedi az egész
országot. Az eladott cserepek száma nőttön-nőtt, és ahogy egyre-másra születtek tetőink, referenciáink
száma is sokasodott. Kivitelezőink számtalan formájú és szinte bármilyen bonyolultságú GERARD
(DECRABOND) tetőt fedtek már, ennek köszönhetően fantáziadús tetőformájú épületeket tudunk mutatni
tisztelt érdeklődőinknek. Egy ilyenre példa, a Pécel határában található DECRABOND tetőnk, mely a bonyolult
tetőforma mellett, antik megjelenésével hívja fel magára a figyelmet. Ezt a fajta „cserépszínt” sajnos, csak
rövid ideig értékesítettük. A tulajdonos kérésére, márkakivitelezőnknek ezen a tetőn sakktáblaszerűen
kellett elosztani a tetőcserepeket.
1997 újdonsága a kék szín volt. Az első kék színben eladott DECERABOND tető, ma is Kecskemét városát
szépíti.
Következő számunkban folytatjuk
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ürítők, brikettezők, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek, csőhajlítók, diszpergálók,
dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadék keverők, folyadék szűrők (szűrőprések,
lapszűrők, vákuum dobszűrők, gyertyás szűrők), folyadék és paszta töltők, folyadéktöltő karok,
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Cégbemutató
BUSS-SMS-CANZLER, A TERMIKUS ELVÁLASZTÁSI MÛVELETEK
SPECIALISTÁJA
Végigtekintve a Holimex Hírmondó eddigi
számain
feltűnő
a
portechnológiával
kapcsolatos cikkek túlsúlya. Nyilván ez abból
következik, hogy a gyógyszeriparban vagyunk
meglehetősen járatosak, és mint köztudott,
a medicinák 99%-a tabletta, amit porokból
állítanak össze. Elrugaszkodva e kerékvágásból,
bemutatjuk, hogy a folyadékok kezelésénél is
számíthatnak cégünkre.
A hőtani műveleteket a tankönyvek a bepárlással
kezdik, mert viszonylag egyszerű – veszünk egy
edényt, rotyogtatjuk benne az oldatot, és kész.
De mi van akkor, ha az oldat nem szeret sokáig
magas hőmérsékleten lenni, vagy viszkózusabb,
mint a méz? Nos német partnerünk, a BussSMS-Canzler a különleges bepárlók gyártója
ezekre a feladatokra specializálta magát.

2. ábra: A lapát–fal távolság 1-2 mm

1. ábra:
Lengőlapátos filmbepárló rotorja,
átmérő: 800 mm,
hosszúság: 5 méter.

Az eredeti gépgyártó vállalkozást 1917-ben
alapították. 1972 és 1983 közt a Luwa svájci
nagynevű céghez tartozott. A jelenlegi, három
cég egyesüléséből álló formáció gyártó
részlege Frankfurt közelében egy csendes,
középkori várral büszkélkedő kisváros ipari
negyedében működik mintegy 200 fővel.
A félüzemi laboratóri um a svájci Pratteln
városában található.

A cég fő erőssége a filmbepárló, melynek alábbi módozatait gyártják:
•
•
•
•
•
•

Eső filmes és lapátos
Merev és lengő lapátos
Hengeres és kónikus testű
Függőleges és vízszintes tengelyű
Ellen- és egyenáramú, valamint
Rövid-utas, beépített kondenzátoros, 0,001 mbar vákuum üzemi nyomásig
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golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók, hengerszékek, higiénés, zárt rendszerű
portöltők, hőálló tömítő anyagok, ipari és laboratóriumi prések, ipari gáz generátorok (nitrogén,
oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló rendszereik, kompaktálók, kristályosítók,
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A kaparós filmkészülék előnyei:
turbulens folyadékoldali áramlás,
magas
hőátbocsátási
tényező,
öntisztuló fűtő felület, intenzív
hőátadás és kis folyadék holdup
következtében
másodperc
nagyságrendű tartózkodási idő,
stb. nemcsak a bepárlás, hanem
desztilláció,
reakció,
szárítás
műveleténél is alkalmazhatóvá teszi
a berendezést.

3. ábra Vízszintes tengelyű szárító szállítása

A feldolgozandó anyagok jellemzően a petrolkémia,
polimerkémia, élelmiszeripar termékei, de a referencia listán
megtalálható az összes gyógyszeripari nagy név.
A mellékelt ábrákon
sokféleségéből.

ízelítőt

adunk

a

gyártmányok

4. ábra
50 m2-es fűtőfelületű rövid-utas filmbepárló rotorja, és beszerelése a köpenybe (a 20 fokos víznél 50 000-szer
nehezebben folyós hőérzékeny anyag kevesebb, mint 1 percig tartózkodik a bepárlóban)
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kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek, lemezelő dobok, légsugár malmok, membrán szűrők,
mosófejek, műanyag granulátum szál- és pormentesítők, oldószer regeneráló berendezések, olajipari
nagynyomású ikerszűrők, őrlő berendezések, palettázók, pelletezők, pikkelyezők, pneumatikus
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PROJEKT BEMUTATÓ:
LEK PHARMACEUTICALS D.D. API MANUFACTURING PLANT
PORKIMÉRÔ, -SZÁLLÍTÓ ÉS -ADAGOLÓ RENDSZER

2002. év során szlovéniai testvércégünk segítséget kért tőlünk egy porszállítási feladat megoldásában.
A svájci Novartis többségi tulajdonát képező legnagyobb szlovéniai gyógyszergyár, a Lek egyik
vidéki hatóanyaggyártó üzemének technológiai fejlesztése során aktív szén ellenőrzött adagolását
kellett megoldani gyártói csomagolásból kémiai reaktorokba. Szlovén kollégáink a kellő tapasztalat
és kapacitás híján minket kértek fel arra, hogy dolgozzuk ki azt a rendszert, amellyel az aktív szén
megfelelő pontossággal kimérhető, a reaktorokhoz eljuttatható és a beadagolás megvalósítható. A
rendszereknek a későbbi validálhatóság miatt megfelelően dokumentáltnak kellett lennie, azaz a
terjedelem szerves része volt a DQ, IQ, OQ dokumentáció.
Hosszas tárgyalásokat követően végül olasz ajánlattevőket megelőzve a Holimex Kft. kapta a megbízást
a projekt megvalósítására.
A feladat big-bagben érkező aktív szén
robbanásveszélyes környezetben (Zóna
1) történő kimérése és adagolása volt
reaktorokba; a kémiai technológiától
függően különböző módon.
Az egyik esetben előbb az anyagot nagy
pontossággal ki kellett mérni, majd
kiporzásmentesen a 30-40 m-re levő
reaktorokhoz szállítani, végül egyszerre
betölteni (e megoldással két technológiai
vonalat kellett megvalósítani). A másik
esetben a kimért anyagot ellenőrzött
ütemben, 20 óra alatt kellett a reaktorba
beadagolni.
A kimérést big-bag ürítő állomásokra
szerelt cellás adagolókkal oldottuk meg.
Az első módszer esetén a konstrukció
alatt mérlegen álló, fluidizált feladó
garatot helyeztünk el és a kimérést a
központi irányító egységen keresztül a
mérleg vezérelte (l. 1. ábra).
A PLC-vel ellátott vezérlő és adattároló
folyamatirányítási rendszert – noha
cégünk műszakilag képes volt a komplett
rendszert megajánlani – végül Lek
biztosította; mert nem kívánták, hogy
külső, ráadásul külföldi beszállító esetleg
1. ábra: Porkimérés big-bagből
olyan technológiai, vagy egyéb bizalmas
információk birtokába jusson, amelyet a részletes egyeztetés során kénytelenek lettek volna felfedni
előttünk.
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anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverők, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító
csigák, portöltő vonalak, siló rendszerek, sterilezők, szalagszűrők, szélosztályozók, szennyvíztisztító
technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves), szivattyúk (minden anyagra),
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A kimérést követően a garatból PIAB
pneumatikus szállító berendezéssel az
anyagot a reaktorhoz szállítottuk. A szállító
berendezés speciálisan megnövelt tároló
kapacitásának köszönhetően a kimért
anyagot külön átmeneti tartály nélkül tudta
befogadni, majd a teljes anyagmennyiséget
egy adagban a reaktorba üríteni
(l. 2. ábra).

2. ábra:
Speciális szállító berendezés

A másik esetben a reaktor mellett egy mérlegen
álló adagolócsigát helyeztünk el megfelelő méretű
fogadó garattal (l. 3. ábra). A garatban tárolt kimért
anyagot ellenőrzött ütemben, közel egy nap alatt
juttatjuk a reaktorba. Az adagolás ütemét a központi
vezérlő rendszer irányítja; a sebességet a mért tömeg
csökkenéséből számítja, percenkénti mérés alapján.
3. ábra: Adagoló csiga

A szállító rendszer a gyógyszeripari tisztíthatósági követelményeknek megfelelő felületminőségű,
rozsdamentes acél szállító vezetékekkel, triclamp kapcsolódásokkal van szerelve, amely megkönnyíti a
vezeték szétszerelését a szükséges tisztítások esetén.
A körültekintő mérnöki és tervezői munkának köszönhetően a 2003. évben üzembe helyezett két technológiai
vonal beindítása zökkenőmentesen zajlott, működésük azóta is problémamentes. A harmadik vonalat 2004.
év során helyezik/helyezték üzembe.

Bemutatjuk
TORVAJI GÁBOR

Már gyakorlott gépészmérnökként, ez év
februárjában landolt nálunk. A landolt
szó nem tévedés; hobbija a repülés, de
ezen kívül más (életveszélyes) sportágban
is jeleskedik. Tőle reméljük, hogy kivezet
minket az esetleges mélyrepülésből.
Cégen belüli szakterülete az anyagmozgató
gépek, csomagoló gépsorok piacra
juttatása, működtetésük biztosítása.
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szűrő-szárítók, technológiai légszűrők, töltőcsövek, tűzálló falazó anyagok, vákuum szárítók, vákuum
szárító szekrények, vákuum szivattyúk, ventillátorok, zsáktöltő berendezések, zsáktöltő vonalak, használt,
felújított berendezések garanciával.

KÉRJÜK AZ ALÁBBI KÉRDÕÍVET A KÖVETKEZÕ FAXSZÁMRA VISSZAKÜLDENI SZÍVESKEDJENEK:
(06-1) 391-4401
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Cég:

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

Cím:

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

Telefon:

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

E-mail:

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

Fax: ..............................................................................................

Bõvebb tájékoztatást kérek a Holimex Hírmondó jelenlegi számában bemutatott témákról:

BUSS-SMS
Porkimérés, adagolás, szállítás

q
q

Gerard tetõfedõ rendszer
q
Hosokawa szeminárium
q
Egyéb:......................................................................

Tisztelt Partnereink!!

Tisztelt érdeklődő Olvasóink!
Jó előre jelezzük, hogy egyik legfontosabb partnerünk, a „Nauta” kúpos csigás
keverőket gyártó holland Hosokawa Micron BV, 2005 márciusában szimpóziumot
rendez Doetinchem-ben, melyre mi is szeretettel invitáljuk a keverés, homogenizálás
témakörében érintetteket.

HolimeX
A Holimex Hírmondó megjelenik negyedévente a Holimex Kft. jóvoltából.
Szerkesztôk: a Holimex Kft. dolgozói
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.

