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Cégünkrõl és az általunk forgalmazott építõanyagokról, gépipari

berendezésekrõl bõvebb információt talál honlapunkon:

www.holimex.hu

Tisztelt Partnereink!

Itt van az õsz, itt van újra… – kezdtem a szeptemberi

megjelenésre szánt Hírmondó bevezetését, de aztán az

események: adóemelés, beruházás visszafogás, személyi

változások más irányba terelték gondolataimat, és íme

már az évbúcsúztató lett aktuális.

Izgalmas, eseményekben dús év áll mögöttünk. Új

gépgyártókkal kezdtünk el foglalkozni, elsõsorban az élel-

miszeripar és környezetvédelem területén. Néhány partnerünket be is mutat-

tuk Szakmai Napunkon, melyrõl szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy jól

sikerült. Maradandó élmény volt az ACHEMA tavasszal, majd az õszi

Entsorga környezetvédelmi kiállítás Kölnben.

Építõipari ágazatunk áprilisban a Construma kiállításon képviselte magát.

Eredményes vásári akciónk nyomán számos megrendelés érkezett a múlt

számunkban bemutatott „Mediterrán” tetõre.

Mindent egybevetve tehát, adóemelés ide, beruházás visszafo-

gás oda, nem állt meg a levegõ irodánkban, keressenek ben-

nünket bizalommal, tetterõvel állunk a kihívások elé.

Várjuk az Önök érdeklõdését jövõ évben is, addig pedig sok

szerencsét, jó egészséget, kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Boldog Újévet kívánok.

Tisztelettel:

Dr. Korda Béla
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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-ürítõk,

Pharmapaktor C250, avagy gyógyszeripari

száraz granulálás

Tapasztalatok igazolják, hogy az igazán szép formájú, és kemény

tabletta nyomásához leginkább alkalmas porkeverék egyaránt tar-

talmaz nagyobb szemcséket és finom port is, amely egyfajta tapasz-

tóanyagként funkcionál.

A hazai gyógyszeripari gyakorlatban a nedves granulálás terjedt el

leginkább megfelelõ tablettázandó anyagkeverék elõállítására. Az

összemért porkeverékre fluidizációs szárítóban valamilyen oldó-

szert (vagy további alkotót tartalmazó oldatot) porlasztanak, majd a

kívánt szemcseméret kialakulása után a granulátumot megszárít-

ják, darálják, szitálják. A folyamat hosszadalmas, a steril légáram

elõállítása, melegítése, biztonságos szûrése, az anyag mozgatása

nagyon sok energiát fogyaszt.

Ennél az eljárásnál egyszerûbb, gyorsabb, kisebb helyigényû és ala-

csonyabb energiaigényû megoldást nyújt a Nyugat-Európában el-

terjedtebb száraz granulálás, melynek lényege, hogy a porkeveré-

ket mechanikai erõvel kompaktálják.

Szeretnénk bemutatni partnerünk, a németországi Bepex, legújabb

fejlesztésû Pharmapaktorát, melyet az Achemán, a Hosokawa stan-

don mutattak be a közönségnek.

A berendezés lelke egy kompakt do-

bozba ültetve, biztonsági üveglap

mögött jól láthatóan úgy helyezkedik

el, hogy a könnyû hozzáférhetõség és

tisztíthatóság biztosított legyen. A

granuláló alapvetõen 3 fõ részbõl áll:

tömörítõ, kompaktáló és aprító egy-

ségekbõl.

A tömörítõ rész kú-

pos garatában a por-

keverék folyási tulaj-

donságainak megfe-

lelõen kialakított csi-

ga a nyomó henge-

rek közé kényszeríti

az anyagot. A fõ feladat itt a finom por szemcséi

közt lévõ nagy mennyiségû levegõ eltávolítása, a

porkeverék légtelenítése, vagy „sûrítése”. A na-

gyobb hatékonyság végett, illetve különösen finom

porok esetén gyakran HEPA szûrõs vákuum egy-

séggel segítik elõ a levegõ gyorsabb távozását.
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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 malmok,

A kompaktáló szakaszban

a tömörített anyagot ro-

vátkolt, profilos, egymás-

sal szembe forgó hengere-

ken vezetik át, ahol a

nagy nyomás hatására

közel kerülõ szemcsék

között létrejövõ (van der

Waals) kötõerõ következ-

tében a porszerû anyag

kemény, szilárd lemezzé

formálódik. A hengerek

hûtésével, és a nyomóerõ

automatikus szabályozásá-

val az anyag hõmérséklete

nem emelkedik, így hõér-

zékeny anyagok granulá-

lása is problémamentesen

végezhetõ.

A hengerek közül kilépõ

lemezeket ezt követõen –

két lépcsõben – szitabe-

tétes törõkön átvezetve

aprítják. A sziták méreté-

nek és a rotorok fordu-

latszámának megválasz-

tásával az adott tabletta-

nyomó présnek a leginkább megfelelõ szemcseméretû és eloszlású

granulátumot, és finomabb porkeveréket nyerhetünk.

A Pharmapaktor teljesen automatikusan

vezérlõ rendszert foglal magában, ahol

színes, grafikus kijelzõjén láthatóak és

módosíthatóak a folyamat fõbb paraméte-

rei, úgy, mint a nyomóerõ, a hengerek

közti távolság, nyomatékok és sebességek,

hûtõrendszer, stb., ezentúl különbözõ

receptúra beállítások adhatók meg.

A Hosokawa Bepex gyógyszeripari

kompaktor nem csupán tablettázó gép

elõtt használható, hiszen kiválóan alkal-

mas a porok szemcseméret növelésére

folyási tulajdonságainak javítása, vagy

halmazsûrûség növelése érdekében. A

granulátumban nem kell tartani az

egyes komponensek tárolás, szállítás

közbeni szétfajtázódásától sem.
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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,

ACHEMA 2006

Irodánk fele Frankfurtba, a vegyészmérnökök Mekkájába utazott

májusban, így a Chemexpo-n nem találkozhattunk Partnereinkkel.

Újfent lenyûgözõ volt az az információ zuhatag, ami az embert éri

egy ilyen kiállításon, jóllehet világot rengetõ újdonsággal most nem

találkoztunk. Néhány benyomásunk azért említésre érdemes:

A kiállítók létszáma csökkenni látszik, vagy legalábbis nem nõ.

A látogatók számára nem lehet a szervezõknek panasza. Bizony

délidõben alig lehetett helyet találni a büfékben.

Örömteli, hogy lépten-nyomon magyar kollégákba botlottunk, kelle-

mesen folytatva azt a beszélgetést, amire itthon sokszor nincs

idõnk.

A környezetvédelmi ipar súlya növekszik.

Dinamikusan nõ a távol-keleti, dél-amerikai cégek részaránya. Kiál-

lított gépeik minõsége is egyre jobban közelíti a nyugat-európai

standardot, sõt – mint számos esetben kiderül – õk a világhíres cé-

gek no-name beszállítói. Magyar kollégákat is fedeztünk fel ebben

a szerepben.

Több „költségérzékeny” cégnél kaptunk olyan prospektust, mely-

ben az alkatrész beszállítóik hirdetései foglalják el a lap harmadát.

Egyesek hatalmas, ipari méretû készülékekkel próbálták lenyûgöz-

ni a látogatókat, míg egyik holland gyártónk a GMF Gouda decens

könyvtárszobának berendezett standra várta az érdeklõdõket.
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Mi, külföldi gyártókat képviselõk, figyeltük a konkurencia lépéseit

egyrészt, másrészt potenciális partnereket kerestünk, akik olyan gyárt-

mányokkal állnak elõ, melyek piaca még nem telített hazánkban.

Idén környezetvédelmi palettánkat bõvítettük. Tapasztalva, hogy

múlt számunkban bemutatott szennyvíz bepárlónk nem alkalmas

víznél illékonyabb, tûzveszélyes komponenseket is tartalmazó anya-

gok feldolgozására, kerestünk és találtunk olyan német céget, akik

kifejezetten szerves oldószerek visszanyerésére specializálódtak. Be-

mutatásukra a tavaszi Szakmai Napunkon lesz alkalom.
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pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverõk, porlasztva szárítók,

porleválasztók, porszállító csigák, portöltõ vonalak, siló rendszerek, sterilezõk, szalagszûrõk,

szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves),

Holimex Szakmai Napok

Tavasszal a budaörsi Holiday Inn konferencia termében rendeztük

meg immár hagyományosnak mondható elõadássorozatunkat. Igye-

keztünk aktuális témákat bemutatni, és célzottan olyan partnere-

inknek küldtünk meghívót, akik érdeklõdésére számíthattunk.

Az ipari szennyvíz bepárló elõadója nem csak az elõnyökrõl be-

szélt, hanem kijelölte a felhasználás korlátait is. A szennyvíz nem

tartalmazhat sok szilárd szennyezõdést, nem lehet benne sok rob-

banásveszélyes illékony anyag. Mindazonáltal az egyszerû, felügye-

let nélkül éjjel-nappal üzemelõ hûtõgéppel kombinált bepárló így is

széles körben lehet vonzó alternatívája a többi megoldásnak. Egy

esettanulmányból kiderült, hogy a megtérülési idõ 1–2 év. A hely-

zet valószínû még javulni is fog, – mutatott rá egy hozzászóló, –

mert a tiszta víz ára, a veszélyes hulladék ártalmatlanítási költségei

gyorsabban nõnek, mint az üzemeltetési költségek.

Az izolációs technikáról szóló elõadás fordításába a tolmácsok bics-

kája gyakran belebicsaklott (született angolok kíméljenek!). Szeren-

csére a sok képpel illusztrált bemutatóból nemcsak a különbözõ

eszközökkel ismerkedhettünk meg, hanem a kibocsátási koncentrá-

ció (OEL) mérésének módszertanába is betekintést kaphattunk.

Szervesen kapcsolódott az izolátorhoz az Andocksysteme dokkoló

szelepérõl (slip valve) szóló rövid tájékoztatás. A cég nemrégiben

nyerte el a bázeli Roche gyógyszeripari óriás „udvari beszállítói”

rangját. A fél tucat mérnökkel dolgozó speciális fémmegmunkáló

mû különleges szakértelmével és rugalmasságával eléri a hihetet-

lent: jobbat olcsóbban kínál, mint multi konkurensei.

Végül a levegõnedvesség csökkentés egyik módozatáról hallhatott a

közönség kitartó fele. Nem bánta meg, mert egy ártatlan kérdésbõl

kibontakozva olyan csemegéket is elmondott az elõadó, ami záróra

után is ott marasztalta az érdeklõdõket. Alkalmazási

példák sorát említette, melybõl legérdekesebbnek az a

megfigyelés tûnt, hogy nyáron még a nem is különöseb-

ben nedvszívó ömlesztett áruk csomagolásakor is jelen-

tõs kapacitáscsökkenés tapasztalható, látszólag minden

ok nélkül. Kiderült, hogy a nedves levegõben jobban ta-

padnak az anyagok, ezért romlik a folyási tulajdonsá-

guk. Elég csak 50% relatív páratartalom alá menni, és

máris helyreáll a névleges kapacitás, a dolgozók is

jobban érzik magukat.

Látogatóinkat név nélküli véleménynyilvánításra kértük,

és a kritikus jelzõkbõl örömmel konstatáltuk, hogy hall-

gatóink vették a fáradságot, hogy segítsenek nekünk a

hibákból tanulni. Jólesett olvasni, hogy mindenki szíve-

sen részt vesz jövõre is hasonló rendezvényünkön.
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Tisztelt Építkezõ Olvasóink!

A GERARD tetõcsaládot bemutató

cikksorozatunk következõ részében

a GERARD „antik fazsindely” for-

mát mutatjuk be.

A termék fõ jellegzetessége, hogy a

Gerard fazsindely mintához hasonló-

an a hasított fát utánozó „árkos” fe-

lülettel rendelkezik, azonban színe-

zete nem homogén, ezáltal antik

megjelenést kölcsönöz a tetõnek.

Közép-Európában és Amerikában a

18. században többségében hasított fát használtak a lakóépületek fe-

désére. A tervezõ mérnökök a GERARD „antik fazsindely” formával

az olyan érdeklõdõk ízlésének kívántak eleget tenni, akik szeretik a

természetes, hagyományos tetõk eleganciáját, azonban a legjobb mû-

szaki tartalom (tûzbiztonság, hosszú élettartam) elkötelezettjei.

Az új profil sajátosságai:

felülete nem sík, a hasított fát utánozó

árkok különbözõ magasságokban helyez-

kednek el, kellõen tükrözve a hasítás

okozta egyenetlenségeket;

ez az egyenetlenség a termék orr ré-

szére is igaz, így még alapos szemre-

vételezés után is úgy tûnik, mintha a

héjazatot 15–20 cm széles elemek

alkotnák.

A termék alapanyaga az egyéb profiloknál már megismert, jól alakít-

ható, erõs és rugalmas 0,39 mm vastag acéllemez, melyet

Zincalume� bevonat véd, természetes kõzúzalék borít. Hasonlóan a

többi GERARD tetõfedõ anyaghoz 15–90° tetõhajlásszög mellett, tel-

jes kiegészítõ rendszerrel garantált a héjazat egyöntetû megjelenése,

a teljes héjazat egységesen

hosszú élettartama.

Az új profil annyira friss, hogy be-

vezetésére jövõ évig várni kell. Ér-

deklõdõink irodánkban már meg-

tekinthetik. Egy ilyen látogatást

követõen az elsõ magyarországi

tetõ kivitelezésére 2007 tavaszán

kerül sor.



HOLIMEX
HÍRMONDÓ

A Holimex Hírmondó megjelenik negyedévente a Holimex Kft. jóvoltából.

Szerkesztõk: a Holimex Kft. dolgozói

©2006 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

Következõ szám várható megjelenése: 2007. március

8 2006. DECEMBER

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.

KÉRJÜK AZ ALÁBBI KÉRDÕÍVET A KÖVETKEZÕ FAXSZÁMRA

VISSZAKÜLDENI SZÍVESKEDJENEK: (06-1) 391-4401

Név:.............................................................................................................................

Beosztás:....................................................................................................................

Cég:.............................................................................................................................

Cím:.............................................................................................................................

Telefon:..................................................Fax:.............................................................

E-mail:........................................................................................................................

BÕVEBB TÁJÉKOZTATÁST KÉREK A HOLIMEX HÍRMONDÓ

JELENLEGI SZÁMÁBAN BEMUTATOTT TÉMÁKRÓL:

Pharmapaktor C250 � Gerard tetõfedõ rendszerek �

ACHEMA 2006 � Egyéb: ..................................... �

Szakmai Napok �

A VEKAMAF family Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet kíván magyar Partnereinek
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