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17. SZÁM

Tisztelt Partnereink!
Mozgalmas tavasz után bőséggel válogathattunk a témák közül, már
csak papírra kellett vetni a gondolatokat.
Áprilisban a kőbányai vásárterületen két kiállításon vettünk részt.
A Construmán éppen tizedik alkalommal állítottuk ki pillekönnyű,
de acélerősségű tetőszerkezeteinket. Bemutattuk az új „mediterrán”
mintázatot, melynek piaci bevezetése júliusra várható. Részletesen az
őszi számunkban foglalkozunk ezzel az újdonsággal.
A Chemexpo vegyipari gépeket gyártó partnereink bemutatkozására alkalom. Mindig
felmerül, vajon érdemes-e annyi pénzt kiadni a kiállításokra, de utólag elégedettek lehetünk
a látogatók számával. Annak ellenére, hogy Düsseldorfban véletlenül (rosszmájúak azt
mondják, hogy szokás szerint) a Chemexpo-val egy időben nyitotta kapuit az Interpack
kiállítás is. Tartottunk tőle, hogy sokan inkább oda mennek, de ehelyett az történt, hogy az
első napon is számos vendéget fogadtunk, akik aztán utaztak másnap Düsseldorfba. Eddigi
tapasztalataink szerint az első napon általában alig lézengenek látogatók a
pavilonokban.
Szintén áprilisban szervezett egyik legfontosabb partnerünk, a Hosokawa Micron
BV szimpóziumot a keverésről és szárításról. Megpróbáltuk összefoglalni e két
fontos területről szóló előadások lényegét, mert egy kollégánkon kívül nem volt
magyar résztvevője az eseménynek.
Ígéretesnek tűnik levegő szárító berendezéssel kiegészíteni palettánkat.
Gyártó partnerünk szimpóziumán járt kollégánk számol be erről az izgalmas
területről.
Számos más rendezvény is volt még a fentieken kívül tavasszal – egy
holland partnerünk (Fontijne BV) a nukleáris ipar számára kifejlesztett
szuperkompaktorát mutatta be például május elején, – de megtelt az újság,
legközelebb ősszel jelentkezünk.
Addig is kellemes pihenést, felüdítő, jó nyaralást kívánunk minden kedves
Partnerünknek!
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Felhívjuk partnereink figyelmét megújult weboldalunkra, ahol
tájékozódhatnak az általunk forgalmazott építőanyagokról és
gépipari berendezésekről. Oldalunk még feltöltés alatt áll. Ha a
keresett információ esetleg még nem került fel az internetre, akkor
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.
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Újdonságok a keverés világában
A Hosokawa csoport holland tagja, a Hosokawa Micron BV áprilisban
szimpóziumot szervezett, melyre összesen 29 országból érkeztek érdeklődők a
vegyipar és a gyógyszeripar területéről. A kúpos, hazánkban Nauta néven ismert
keverőjéről és vákuum szárítójáról híres vállalat bemutatta legújabb kutatási és
fejlesztési eredményeit. Ezekből szemezgettünk:

Fedési technika – Cyclomix-szel

1 kép: Intenzív anyagáramlás a Cyclomix
belsejében

A Hosokawa Micron 5-6 éve fejlesztette ki a
Cyclomix nevű keverő családot, a laboratóriumi
1 literes mérettől 2 m3 hasznos térfogatig. Az edény
alakja, ürítési módja, tisztítási lehetősége azonos
a jól ismert csigás keverős típussal, de amíg ott
a lassan – percenként 1-2-szer körbeforgó karon
függesztett csiga nagyon kíméletes bolygatást
végez, a Ciklomixben a fal mellett nagy sebességgel
forgó keverő lapátok „pofozzák” az anyagot az
ábrán piros nyilakkal jelölt pályára. Az intenzív
áramlás jól bevált anyagszemcsék bevonására, ahol
a nagyobb anyagszemcsék felületére mechanikai
úton szilárd illetve folyékony fedőanyagot
visznek fel, valamilyen anyagi tulajdonság (pl.
folyóképesség, oldhatóság, rögképződési hajlam,
vezetőképesség) megváltoztatása céljából.

Az előadó tűzoltó por gyártásán keresztül mutatta be a berendezés alkalmazását.
A poroltó készülékek töltetének alapanyagai a foszfátok és karbonátok oldódnak
vízben. Ezeket úgy teszik oldhatatlanná, hogy valamilyen oldhatatlan anyagot
visznek a szemcsék felületére. A 2000 kg-os sarzs bevonása mindössze 30 percet
vesz igénybe. A nagy intenzitású keverés folytán a bevonó anyag eloszlása
tökéletes, és vékony ﬁlmet képez a szemcsén. Így jelentős megtakarítást értek
el a fajlagos anyagfelhasználás csökkentése által.

SAP gyártás – Flexomix-szel
Ez a SAP nem az a SAP, hanem Super Absorbent Polymer, azaz különleges
abszorbeáló képességgel rendelkező polimer, mely tömegének sokszorosát (kb.
20-300-szoros tömegű vizet) képes magában tartani zselé állagúvá formálódva.
Az így elnyelt víz nagy része nyomás hatására visszanyerhető. A világ SAP
termelése kb. 1 000 000 t/év, folyamatosan bővülő. Először babaápolási és
egyéb kozmetikai szerek gyártásánál használták fel, majd számos további
területen nyert alkalmazást. Igen meggyőző, és látványos kísérletet mutattak
be Doetinchemben. Egy liter vízbe egy kanálnyi SAP-ot szórtak, és 10 másodperc
múlva az edényt lefelé fordítva a „folyadék” bennmaradt.
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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 SAP (poliakrilsav láncok laza hálózata)
minőség attól függ, hogy mennyire egyenletesen
diszpergálják a hálósító anyagot hőkezelés előtt. A
homogenitási kritériumon túl, fontos szempontok a
rövid tartózkodási idő, valamint a keverő öntisztuló
képessége.
A fenti követelményeknek tökéletesen megfelel
a Flexomix, melyet a Hosokawa akvizíció előtt
Schugi néven ismert holland cég fejlesztett ki
ragadós melasz és kukoricadara alapanyagokból
takarmány granulátum előállítására. A függőleges
2. kép: Flexomix metszeti képe
csőbe adagolt ömlesztett anyag és a beleporlasztott
folyadék nagy sebességű, változtatható állású
keverőlapátok hatására homogén összetételű agglomerátumot képez, 1 másodperc
nagyságrendű tartózkodási idő alatt. A rugalmas oldalfalat kívülről le-föl mozgó
görgők masszírozzák, megakadályozva a ragadós anyag feltapadását. A berendezés
rendkívül termelékeny, így a fajlagos energiafelhasználás alacsony. Néhány
éve sikeres kísérletet folytattunk mosópor adalék előállítására. Az 5 mikron
szemcsenagyságú por szerencsénkre pont egy olyan tenzid segítségével alkotott
kiváló folyóképességű, adagolható granulátumot, melyet egyébként is adagolnak a
mosóporhoz. Így a felesleges ballaszt kiküszöbölhetővé vált a termékből. A szemcsék
a mosóvízben azonnal eloszlottak.

Keverési-hatásfok mérô
Honnan tudjuk hogy a keverékünk elég homogén-e? És mennyi az ehhez szükséges
optimális keverési idő? Ezen költői kérdésekre adhat objektív választ a Hosokawa
Micron legújabb fejlesztése.
Gyakran az összekeverendő
anyagok „túlkevertek”, vagyis
a kívánt homogenitás elérése
már megtörténik, mielőtt a
keverő megállna. Amellett,
hogy ez felesleges energia és
időveszteség, a termék minősége
is csökkenhet a tördelődés,
porosodás miatt.

3. kép: Keverési hatásfok mérő elvi vázlata

A szükséges keverési időt klasszikus módon többszöri mintavétel és laboratóriumi
mérések alapján határozzák meg jó biztonsági rátartással az előre nem látható
körülmények negatív hatásának kompenzálására. A Hosokawa Micron BV keverési
hatásfok mérője, melynek optikai elvét a 3. képen láthatjuk, feleslegessé teszi a
méréseket, mintavételeket. Bár a berendezés nem olcsó, beruházása a keverési idő,
így a befektetett energia csökkentése révén hamar megtérül.
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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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Légnedvesség tartalom kívánság szerint
A portechnológiai berendezések szállításakor, üzembe helyezésekor gyakran
találkozunk kapcsolódó problémákkal, melyekre, ha szerencsénk van,
megoldást találunk. Ezzel nemcsak az ismeretanyagunk, hanem a palettánk
is bővül. Akármilyen kiváló is az általunk szállított tálcás szárító, a szárítási
idő jelentősen változik aszerint, hogy éppen csontszáraz idő van vagy napok
óta esik az eső. Gyógyszeripari validált gyártások esetén megengedhetetlen
az ilyen bizonytalanság. Más példát említve, a higroszkópos anyagok magas
levegő nedvességtartalom mellett elfolyósodnak, vagy csak odatapadnak a
konténer falára, beboltozódnak, nem akarnak kifolyni, stb. Erőfeszítésünk e
hátrányos jelenségek kiküszöbölésére a DST-SG svéd céghez vezetett. Légszárító
berendezésüket ajánlhatjuk a levegő nedvességtartalom „kézben tartására”.
A japán Seibu Geiken cég 1985-ben fejlesztette ki az első szilika gél rotort. A
mosható adszorpciós tárcsák minőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy az első tárcsák még mindig üzemelnek.
A berendezés egyik oldalán lép be a „nedves” technológiai levegő, és vízmegkötő
adszorbenst tartalmazó rotoron áramlik keresztül. A különlegesen kialakított
alacsony légellenállású, de nagy fajlagos érintkeztető felületen a pára megkötődik,
a „száraz” levegő bekerül a munkatérbe. A rotor percenként 1-24 fordulatot tesz
meg, és a vízzel telített tárcsa szegmens a készülék másik oldalára kerül. Itt
történik a regenerálás, vagyis felmelegített levegővel a nedves tárcsa szegmenst
„megszárítjuk”. Egyszerűsített folyamatábra látható az alábbi képen.

1. kép: A berendezés működése

Bonyolultabb berendezéseknél hűtőgéppel is felszerelik a légszárítót. Ezáltal
nemcsak a légnedvesség tartalom, hanem a hőmérséklet is kézben tartható.
Nagyobb gépeknél különösen energiatakarékos megoldást tesz lehetővé az a tény,
hogy a hűtőgép által elvont hő a regeneráló levegő fűtésére használható fel. A
vízgőz kondenzációval működő berendezések eleve nagyobb energiafajlagossal
működnek, ebben a konﬁgurációban azonban abszolút győztes az adszorpciós
berendezés.
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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 DST-SG légszárító jellemzői:
-

-

-

magas adszorpciós képesség
hosszú élettartam
minősített intézetek által végzett vizsgálatok szerint a forgó rotor semmiféle „leváló”
anyaggal nem szennyezi a környezetet
a rotorokon semmiféle baktérium tapadás nem mutatható ki – nagyon magas
páratartalmú környezetben sem
a rotorok moshatók, így hatásfokuk állandó szinten tartható

2. kép: Hűtő-fűtő légszárító egységgel a
kívánt nedvesség és hőmérséklet tartomány
beállítható

A szemináriumon különböző alkalmazástechnikai beszámolók hangzottak el.
Ízelítőül csak pár példát sorolunk fel:
• gyógyszeriparban a tablettázógépek 20% relatív nedvességtartalmú légtérben
működnek jól;
• elektronikai iparban a forrasztás kifogástalan minőségéhez szükséges az
abszolút tiszta és száraz levegő
• az olasz hadsereg Tornádó repülői a hangárban szárított levegő alatti sátorban
várják a következő bevetést;
• francia hídépítők kiszámították, hogy gazdaságosabb az acélszerkezetet 40%
relatív nedvességtartalmú levegővel fújva rozsdamentesen tartani, mint
befesteni;
• mélyhűtött raktárak előtereinek levegőjéből nem csapódik ki köd, nem jegesedik
az ajtó, a padlózat, ha száraz levegőt fújnak be;
• egy német cukorgyári siló légterének szárításával elkerülhető volt, hogy a tetőre
lekondenzálódó pára visszacsepegése folytán göbök keletkezzenek az
anyagban;
• paprika és egyéb fűszerporok kivált nyáron összetapadnak, nehezebb homogén
fűszerkeveréket, levesport előállítani, míg száraz levegőben tökéletes a keveredési
hatásfok;
• higroszkópos növényvédőszer rátapad a csigára, agglomerátumok képződnek,
és így nem adagolhatók, illetve az előírt bemérési pontosság nem tartható.
Bár a gyártó több nagyságrendet átölelő
gyártmánycsaládot fejlesztett ki, (lásd
utolsó képünk), minden ajánlatkérésre
a felhasználóval együtt a feladatra
speciﬁkált berendezést ajánlunk. Meg
kívánjuk jegyezni, hogy az eddig beépített
berendezések tapasztalatai a vártnál jobb
eredményt hoztak.

3. kép: DST légszárító modulok a hordozható (1000 m3/h)
kiviteltől a szobanagyságú komplett egységig (50.000 m3/h)
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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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Tisztelt építkező Olvasóink!
Elérkeztünk tavaly elindított sorozatunk harmadik epizódjához, melyben
a GERARD pillekönnyű tetőcsalád - időrendi sorrendben következő
- „fazsindely” mintázatú tagját kívánjuk bemutatni. Az új-zélandi
gyártó a világ több mint 90 országába szállítja termékeit, ezért nem
meglepő, hogy más országok építési hagyományához, kultúrájához is
igazodva, számunkra szokatlan mintázat
is megjelenik a gyártó termékskáláján.
A felhasznált alapanyagok és a
gyártástechnológia, egyaránt lehetővé teszi
a „hódfarkú” és a „klasszikus” cserépminták
mellett más cserépformák megjelenítését is, a már
megszokott minőségben. Ezek közé tartozik az
alábbiakban bemutatandó „fazsindely” mintázatú
tetőcserép is.
Erdei lak, Szlovénia

A „fazsindely” mintájú tetőcserepet, az elsősorban Észak-Amerikában elterjedt,
öregedő, igazi fazsindelyfedések kiváltására, felújítására tervezték, de - ahogy
a GERARD tetőcsalád többi tagja is - a világ számos országában oltalmazza az
otthonokat a különböző környezeti hatásokkal szemben. Mintázata, a hasított
fazsindely szálkás megjelenését kelti életre, megspórolva a kártevők, illetve
a tűz elleni védelem költségét, továbbá csökkentve a világon elterjedt túlzott
fakitermelés mértékét. A „fazsindely” mintájú tetőcserepet a család többi
tagjához hasonlóan rendkívül hosszú élettartam, tökéletes, csapadék-, vihar- és
tűzállóság, illetve a felületére felhordott természetes kőzúzaléknak köszönhető
színtartósság is jellemzi. Természetesen a GERARD „fazsindely” tetőcserép is
rendelkezik a teljes kiegészítő rendszerrel.

Bár a hasított fazsindelyfedés Magyarországon nem mondható hagyományosnak, a GERARD „fazsindely” tetőcserepet
mégis bátran ajánljuk családi házak, ligetben elhelyezkedő
rezidenciák, vagy az erdő mélyén meghúzódó (vadász-) házak fedésére. Esztétikus megjelenést biztosít templomoknak, kőből készült, antik megjelenésű otthonoknak is.

A GERARD „fazsindely” tetőcserepet 2000-ben mutattuk be először a
magyar nagyközönségnek. Fogadtatása vegyes volt: voltak, akik azt állították, hogy idegen a magyar építészeti
kultúrától. (Itt talán érdemes megjegyezni, hogy Erdélyben komoly hagyományai vannak a hasított fazsindely
fedésnek.) Bár kezdetben csak néhány „bátor” vásárlónk választotta a GERARD „fazsindely” tetőcserepet,
ma már - nyilván nekik köszönhetően is – ez a mintázat
említésre méltó forgalmat produkál.

Evangélikus templom, Hévízgyörk

Panzió, Hárskút
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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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INTERPACK 2005
A Chemexpo-val egyidőben megrendezett düsseldorﬁ kiállításon két kollégánk
is részt vett. Találkoztak potenciális vevőinkkel, segítették tárgyalásaikat az
általunk képviselt cégekkel. Az elmúlt évben három nagy projektünk is volt,
komplett zsákoló, palettázó sorokat szállítottunk és helyeztünk üzembe, melyek a
visszajelzések szerint megelégedésre működnek. Ezekről bővebb beszámolót írunk
következő számainkban.
Noha a kiállítás elsődlegesen a csomagolástechnika
bemutatója volt, a szakterülettel rokon, illetve ahhoz
átfedésekkel kapcsolódó porkezelés, -mozgatás, -tárolás
témakörben is számos kiállító volt jelen.
A Holimex Kft. által képviselt cégek közül, a teljesség
igénye nélkül a Müller GmbH, Schneider GmbH, PIAB,
Mecatex SA, Hosokawa Bepex érdemel említést.
Megﬁgyelhető volt, hogy a „nagyobb”, komplex porkezelő
berendezéseket gyártó cégek egyre tökéletesebb
rendszereket igyekeznek kifejleszteni, noha e téren
„áttörést” jelentő újdonsággal nem rukkoltak elő.

1. kép: Prodima keverő / Mecatex SA

Néhány kisebb horderejű, szellemes megoldást jelentő berendezés mindazonáltal
felfedezhető volt; ilyen pl. egy raklap-cserélő berendezés, amely egy rakatot egyik
palettáról másikra tud átrakni. E berendezés elsősorban gyógyszer- és élelmiszeripari cégek érdeklődésére tarthat számot, pl. tisztatéri gyártóhelyek és raktár közötti anyagforgalom megkönnyítésére.

Szembetűnő volt ezen kívül az ázsiai gépgyártók (elsősorban kínai, tajvani és dél-koreai cégek) előretörése.
Számos gyógyszeripari berendezést állítottak ki, részben saját fejlesztésű gépeket, részben neves nyugat-európai cégek gyártmányainak másolatait. Noha ezek minősége, megbízhatósága sok esetben kérdéses, a berendezések sokfélesége jelzi a távol-keleti régió általános
gazdasági fejlődése által keltett igényeket. Ez a – nem
is túl távoli – jövőben komoly kihívást jelenthet az európai és amerikai gyártók számára.
2. kép: mérleges béka hordós
manipulátorral/Schneider GmbH
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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.
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KÉRJÜK AZ ALÁBBI KÉRDÕÍVET A KÖVETKEZÕ FAXSZÁMRA VISSZAKÜLDENI SZÍVESKEDJENEK:
(06-1) 391-4401
Név:

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

Beosztás:

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

Cég:

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

Telefon:

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

E-mail:

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

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

Bõvebb tájékoztatást kérek a Holimex Hírmondó jelenlegi számában bemutatott témákról:

Hosokawa Micron keverők
DST légszárítók




Gerard tetõfedõ rendszer
Egyéb:.............................................................
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A Holimex Hírmondó
megjelenik negyedévente a
Holimex Kft. jóvoltából.
Szerkesztôk:
a Holimex Kft. dolgozói
©2005 Holimex Kft.
Budapest/Magyarország

Irodánk - szokás szerint - ezen a nyáron
sem zár be, kérdéseikkel/kéréseikkel
bátran fordulhatnak munkatársainkhoz.
Partnereinknek kellemes nyaralást és
jó pihenést kívánunk.
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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:
2005. szeptember

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.
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