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Tisztelt Partnereink!
 

Már javában benne járunk az évben, és csak most jelentke-
zünk Hírmondónk elsô idei számával. Mentségünkre szóljon, 
hogy – hál’ Istennek – olyan sok dolgunk akadt, hogy elônyben 
kellett részesítenünk kedves partnereink kiszolgálását a Hír-
mondó rovására.

Úgy tûnik, az év elsô fele számunkra a szemináriumok és 
kiállítások jegyében telik. Februárban - a visszajelzések sze-
rint - sikerrel rendeztük meg új partnerünk, az ILC Dover fle-
xibilis izolátorokat gyártó cég szakmai bemutatkozását. Már-
ciusban kollégáink meglátogatták Kölnben az ANUGA élel-

miszeripari szakkiállítást, melyrôl beszámolót találnak jelen számunkban. Hamarosan a Parker 
Domnick-Hunter cég szemináriumán veszünk részt, majd június harmadik hetében szeretettel vár-
juk érdeklôdô partnereinket a frankfurti ACHEMA, valamint a Hosokawa Alpine „házi” kiállításán 
az augsburgi gyárban.

Új beszállítóink közül szeretném felhívni szíves figyelmüket a  SEA s.r.l. nevû olasz partnerünkre. 
A minôségellenôrzésben illetve a meghatározott minôségû áruk elôállításában egyre nagyobb sze-
repet töltenek be – a sok és nem tökéletesen megbízható kézi munkát helyettesítô – automatikus 
osztályozó/válogató gépek.  Kérem olvassák el vonatkozó cikkünket, a modern technika meglepô 
új lehetôségeit fogják megismerni.

Remélve, hogy mindenki talál ôt érdeklô olvasnivalót jelen számunkban is, 
munkájukhoz sok sikert kíván
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PIAB Centenárium 

Mint azt rendszeres olvasóink bizonyára tudják, cégünk ha-
gyományosan egyik vezetô szakterülete a portechnológia, ömlesztett szilárd anyagok kezelése. 
E téren már évek óta egyik legszélesebb körben alkalmazható, szinte univerzálisnak mondható 
berendezésünk a svéd PIAB cég vákuumos pneumatikus szállító készüléke.

A berendezés-család az elmúlt másfél évtized során (mióta Holimex Kft. forgalmazza Ma-
gyarországon) keresztülment számos mûszaki fejlesztésen, melyek elôsegítették még szélesebb 
körû alkalmazását, de mûködési elve változatlan maradt.

Ez év elején cégünk egy különleges, egyszeri és megismételhetetlen alkalmat ünnepelhetett:    

megrendelést kaptunk az általunk szállítandó             -ik PIAB vákuumos porszállító berende-
zésre (valamint a 101.-re; melyeket azóta már kiszállítottunk a megrendelôhöz).

Ez a rendkívüli jubileum indokolja, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre és számvetést ké-
szítsünk a témában. A berendezés-család páratlan sikeréhez a már említett széleskörû alkal-
mazhatósága mellett mindenekelôtt egyszerûsége és tartóssága járult hozzá.

Miután a berendezésben csak egyetlen mozgó alkatrész van (az alsó elzáró elem), karbantar-
tásigénye igen csekély, mûködése igen megbízható. Egyszerûségét és megbízhatóságát tovább 
fokozza, hogy mûködéséhez csak sûrített levegôt igényel; elektromos áram, vagy más energia-
ellátás nem szükséges.

Néhány vásárlónk ugyan az évek során sokat tett azért, hogy szélsôséges körülmények elé 
állítva „tesztelje” a PIAB berendezések mechanikai „tûrôképességét”, de a készülékek állták 
a próbát, és a másfél évtizedes tapasztalat nyomán bátran kijelenthetjük, hogy a szóban for-
gó pneumatikus szállító berendezések szinte elnyûhetetlenek (van olyan mûködô berendezés, 
melyhez 8 éve még tömítést vagy szûrôbetétet sem rendeltek).

Mindezeknek köszönhetôen a PIAB vákuumos pneumatikus szállító berendezések igen 
széleskörûen alkalmazhatók mindenféle ömlesztett szilárd anyag mozgatására, melyek legfel-
jebb olyan méretûek, hogy az anyagszállító vezetékbe beférnek (beleértve a darabos, szemcsés 
állagú anyagokat és a mikronos nagyságrendû porokat is).

Néhány alkalmazás a teljesség igénye nélkül, melyeket az elmúlt években kipróbáltunk és/
vagy megvalósítottunk:

• Gyógyszeripar: gyógyszerhatóanyagok és –segédanyagok, aktívszén szállítása, ill. reak-
torba töltése; tablettázó-/kapszulatöltô gép ellátása anyaggal, kész tabletták szállítása csomago-
lógépre

• Élelmiszeripar: tealevél, kristályos borkôsav, babkávé, ôrölt kávé, fûszerpaprika és 
fûszerkeverékek, liszt, száraztészta, kakaópor

• Vegyipar: növényvédô szerek, mosószer-komponensek, alumíniumpor, fémoxidok és 
sztearátok, 

• Mûanyagipar: mûanyag porok és granulátumok

A számos jól mûködô hazai referencia biztosítékot jelenthet jövôbeli partnereinknek, hogy 
nem fognak csalódni, ha a Holimex Kft. által forgalmazott berendezést választják.

   Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések, 
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), big-
bag töltôk-ürítôk, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.    
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   Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadékkeve-

rôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk), folyadék- és 
pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.  

Reagens betöltés

Extruder táplálás 
mûanyag granulátummal

Bliszterezô gépen

Egy PIAB 2 reaktorhoz

Tablettázógép ellátása
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SEA s.r.l. – az optikai szortírozás nagymestere

Ki ne találkozott volna Hamupipôke történetével vagy nagyanyáink idejében a rizs- vagy len-
cseválogatás „felemelô” veszôdségével! A probléma az élelmiszeripar, a mûanyagfeldolgozás, az 
üveg-újrahasznosítás vagy az ásványfeldolgozás során számos alkalommal ma is fellép, s erre ad 
hatékony és elérhetô megoldást egy kiváló partnerünk. Az olaszországi Imola nem csak Forma1-es 
és MotoGP versenypályájáról híres, itt gyártja a SEA s.r.l. cég válogató berendezéseit.

A prototípust 1970-ben rizs optikai szortírozására fejlesztették ki. Az 
azonnali siker és piaci elismerés a gabona és egyéb magvak, dió, mo-
gyoró stb. optikai válogatása felé indította a céget. 1989-ben új tech-
nológia tette lehetôvé, hogy az újrahasznosítási iparban is megvesse a 
lábát a cég, ezzel biztosítva például tiszta fehér PET, PVC vagy üveg-
tömeg elkülönítését a színes maradéktól. 2004-ben született az ECHO 
elnevezésû rezonancia elven mûködô szorter, mely magvak (dió, mo-
gyoró, pisztácia stb.) terén kínál nagy hatékonyságú, de olcsó megol-
dást a héj, kô, stb. szennyezôk elválasztására a magbéltôl. Mára a mono 
és bichromatikus fény, IR, UV rezonancia és a nagy teljesítményû CCD 
kamerák kifejlesztésével a SEA a világon több mint 2000 eladott szortí-
rozó berendezéssel és 40 évi gyártói tapasztalattal áll helyt. 

Munkatársunk, Tatár Attila, a gyártási folyamatba is be-
tekintve az Imolai tesztcentrumban végzett kísérletekrôl a 
következôk szerint számolt be.

Az optikai szortírozás az egyenletes anyagfeladással 
kezdôdik. Az adagoló garatból vibrációs asztalon keresztül 
jut a termék a csúszdára, ahol vékony rétegben (egy szem-
csevastagságban) elterülve halad el és esik át két digitális 
kamera elôtt. Az elô- és hátoldali kamera minden egyes 
szemet „lát” és nagysebességû számítógépes képfeldolgo-
zással érzékeli a színeltéréseket. A nagy felbontású 2048 
pixeles CCD kamerák 0,1 mm-nél kisebb részeket tudnak 
leképezni. A fényforrás általában egyszerû neoncsô, de 
amennyiben szükséges, speciális fényforrást, (UV; LED) és 
optikai szûrôket is alkalmaznak annak érdekében, hogy a 
jó és a rossz szemek között nagyobb legyen a detektálha-
tó különbség. A képfeldolgozás programozása során ennek 
a különbségnek a mértékét lehet megállapítani, és dönteni 
arról, hogy az adott szemcse a megadott tûréstartományba 
esik-e. 

Imolai kísérleti félüzemben

Üveghulladék szín szerinti frakcionálása

Válogatott rizs                                              Selejt rizs

   Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi 
prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló rend-
szereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek. 
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A nem kívánt szemet tiszta, szûrt levegôvel mûködtetett, nagy 
pontosságú fúvókarendszer fújja ki a leesô anyagáramból, elkü-
lönítve azt a fô tömegtôl. A fúvókarendszer 900 ciklus/másodperc 
sebesség mellett végzi a kilökést. A gyûjtôgaratból az anyag a to-

vábbi feldolgozási helyre 
szállítható akár pneumati-
kus úton is, illetve az elsô 
körben kilökött „rossz” ter-
mék egy második szortí-
rozásra visszavezethetô, 
így nagyobb pontossá-
gú elválasztás biztosít-
ható. Megfelelô prog-
ramválasztással a jó ter-
mékhányad garantáltan 
szennyezésmentes lehet, 
s a „rossz” részbe csak ke-
vés megfelelô szemcse kerül. Ezt a különbözô anyagok-
kal végzett tesztek eredménye is alátámasztotta.

A már korábban vizsgált diószortírozás tökéletes dió-
bél/héj elválasztást biztosított és egy további áteresztéssel 
a feles és negyedes dió is leválogatható volt.

Látványos eredményt adott az 1-3 mm és 3-5 mm 
szemcsemérettel rendelkezô korund szemcsékkel vég-
zett kísérlet is. Az elsô áteresztés eredményeként a ”jó” 
rész tiszta, homogén, fehér anyag volt, míg a kilökött 
mennyiségben a színes (barna, szürke, fekete) szemcsék 
voltak láthatók egy szürke anyaghalmazban. A kísérlet 
második részeként kb. 25 kg „jó” tiszta, fehér anyag-
ba 20 darab sárgásbarna, szürke és fekete szemcsét tet-
tünk, elkevertük, majd újra átengedtük a SEA PIXEL tí-
pusú szortírozó berendezésen. Az eredmény magáért 
beszél: a kilökött kb. 1 kg-nyi anyagban mind a 20 db 
„szennyezô” szemcsét megtaláltuk. A program további 
finomításával pedig a kb. 1 kg kilökött anyag mennyisé-
ge is töredékére csökkent.

A berendezés vázszerkezete moduláris felépítésû, így 
utólag is lehet néhány csúszdával bôvíteni a berende-
zést, amelynek kapacitása anyagminôségtôl függôen 
2–5 tonna/óra is lehet csúszdánként. 

Mûködési elv

       Hófehér korund              Kiválogatott színes szemek

Válogatott                 Selejt

Fenyômag

Pisztácia

Mandula

Mogyoró

Gesztenye

Pet

PVC 

  Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, mûanyag granulátum 
szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású ikerszûrôk, 
ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk, pneumatikus anyagmozgató berendezések.  
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Élelmiszeripari seregszemle: Anuga Foodtec 2012

Ellentétben a Powtech2011 kiállításon szerzett benyomásunkkal, az idei Anuga az élelmiszer-
ipart is sújtó válság ellenére növelte alapterületét. Megérte, mert 25%-os látogatottsági növeke-
dést tapasztaltak a 3 évvel ezelôtti adatokhoz képest. Idén a látogatók 58%-a már Németországon 
kívülrôl érkezett, ami ugyancsak jelentôs elmozdulás. A kiállítói statisztikák egyértelmûen mutat-
ják a német ipar biztos növekedését, ami talán hazánkba is tovagyûrûzik…

A kiállítás tematikájában nagy hangsúlyt 
kapott az élelmiszerbiztonság, a fenntartha-
tóság, valamint az erôforrás-hatékonyság. 
Nehéz kiemelni az információáradatból az 
igazi újdonságokat, itt most csak az általunk 
képviselt cégek fejlesztéseit villantjuk fel.

A higiénikus, aszeptikus szerelvények és 
rendszerek gyártója az immáron Pentair 
zászló alatt hajózó SÜDMO impozáns 
méretû, kiváló sört mérô standon állította ki 
SVP Select szelepcsaládját. Az új fejlesztés-
ben speciális polimer csökkenti a hôátadást 
a sterilizáló közeg és a gyártott termék kö-
zött, megakadályozva ezzel a termék ráégé-
sét a szeleptányérra. A kiállítás jó alkalom 
volt megismerkedni a szintén új fejlesztésû 
IntelliTop2.0 szelep vezérlôfejjel is.

Az IKA Corundum Disk Mill elnevezésû nedves 
ôrlôberendezésében a stator és a rotor különbözô szemcsézetû 
ôrlôkövekbôl áll, ezzel és a szabályozható résmérettel bizto-
sítva az igen finom részecskeméretet akár nagy viszkozitású 
krémek, paszták elôállításához (mustár; mogyorókrém, gyü-
mölcspép, stb.). Az ôrlôkamra kettôs falú (hûthetô, fûthetô). 

A folyadékszûrés területén új partnerünk, az olasz Velo 
Acciai Srl. is részt vett a kiállításon. A standon többek között 
kamrás szûrôprések, ultra- és membránszûrôk voltak kiállítva. 
A rozsdamentes berendezésekhez rozsdamentes ipari lépcsô- 
és járdarendszerek is dukálnak.

Gyógyszer- és élelmiszeripari partnereink-
nél tett látogatások során gyakran találkozunk 
az eldobható cipôvédôvel, amit kézzel, fél lá-
bon billegve, görnyedezve próbálunk fölven-
ni az esetenként koszos lábbelinkre. Angol part-
nerünk automata adagolójába csak belelép az ember, és a cipôvédô magától a 
cipônkön terem. Az adagoló használata, utántöltése egyszerû, így nemcsak a 
vendégek, hanem a dolgozók is szívesen fogják majd alkalmazni.

Találkozzunk 2015-ben is az Anuga FoodTec kiállításon! 
Addig is kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre részletes információkkal.

SÜDMO aszeptikus szelepek IKA dörzsmalom

Keretes szûrôprés

Cipôvédô adagoló

   Poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, portöltô 
vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, szélosztályozók, szennyvíztisztító techno-
lógiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves). 
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Innováció az izolálás terén

2012 februári Szakmai Napunkon mutattuk be az izolálási 
technológia újdonságait új partnerünk az amerikai ILC Dover 
szakértôje közremûködésével.

Minden olyan helyen, ahol a munkást és/vagy a környeze-
tet meg kell védeni a veszélyes anyagoktól, vagy a tiszta tech-
nológiát a dolgozó és/vagy a környezet „szennyezôdésétôl”, 
izolátortechnikát kell alkalmazni. Mi, mérnökök hosszan so-
rolhatjuk a példákat a vegyipar, gyógyszeripar, élelmiszeripar 
területérôl – reaktortöltés, centrifuga ürítés, tálcás szárító töltés, 
ôrlés, homogenizálás, granulálás, tablettázás – de szó esett a 
NASA-ról is, ahol már közel 60 éve szolgálja a cég az ûrkutatást. 

Az elszigetelés jellemzésére az OEL (Operator Exposure 
Level) értéket használják. Ez µg/m3 mértékegységben jelöli a 
szállóanyag-tartalmat a levegôben, általában 8 óra (1 mûszak) 
idôtartam súlyozott átlagát alapul véve. Amennyiben partne-
rünk, az ILC Dover termékeit választják, ezen OEL érték keve-
sebb, mint 1,0 µg/m3 szinten is tartható.

Az ILC Dover vezetô termékei az izo-
lálandó anyagok hatékony kitárolását 
és kezelését biztosítják. Ilyen például a 
Continuous Liner, amelyet magyarra vég-
telenített tömlôzsák megnevezéssel fordít-
hatunk. Ilyet sokan mások is gyártanak, a 
mi termékünk különlegessége az, hogy 
mintavétel is lehetséges az anyag kitárolása 
közben. A Flexible Enclosure, melyet ma-
gyarul flexibilis izolátornak nevezhetünk, 
szintén sok érdeklôdôt vonzott.

További információkért keressenek 
bennünket bizalommal és mi segítünk 
kiválasztani az Önök számára legalkal-
masabb és odaillô terméket. Amennyi-
ben igénylik, komplett rendszert is tu-
dunk ajánlani. 

Végül meghívjuk Önöket az ACHEMA 
kiállításra, ahol a DOVER standját a 6. 
csarnokban találják (Hall 6.0 A10).

 pContinuous liner mintavevôvel

 tFlexible Enclosure

Záróelemek u

   Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló 
falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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   Amennyiben a felsorolásban szereplô valamely gép, berendezés felkeltette érdeklôdésüket,
úgy kérjük, vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal. Természetesen abban az esetben is várjuk 
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Képviselt cégeink az ACHEMA 2012 kiállításon

Képviselt cég neve Ország Stand Fô termék, terület

IST Molchtechnik D Szabadtér 1 B27 csôtisztító rendszerek

Camfil D Szabadtér 1 D7 levegôtisztítás, légszûrés

Concetti I Halle 3.0 A3 zsákoló, palettázó

Toppy I Halle 3.0 B1 raklapcserélô és logisztikai rendszerek

Romaco Pharmatechnik D Halle 3.0 B49 gyógyszeripari csomagolás

B&D Italia I Halle 3.0 D25 tablettázás

Dott. Bonapace I Halle 3.0 J73 félüzemi gyógyszerkiszerelés

Andocksysteme D Halle 3.1 A25 dokkolószelepek, mintavevô

LKE (Schneider Leichtbau) D Halle 3.1 A72 tisztatéri anyagmozgatás

Müller D Halle 3.1 A75 ömlesztett szilárd anyagok kezelése

Telstar Technologies Pharma E Halle 3.1 C49 liofilizálás, sterilizálás, tisztatéri technológiák

Rota Verpackungstechnik D Halle 3.1 D3 gyógyszeripari folyadéktöltés

Nicomac I Halle 4.0 A26 gyógyszeripari granulálás, filmbevonás 

Südmo D Halle 4.0 B26 steril szelepek

Italvacuum I Halle 4.0 B44 vákuumszivattyú, szárítók

Imtech Drygenic, Ventilex NL Halle 4.0 G23 szalag és fluidágyas szárítók

Telstar Life Sciences E Halle 4.2 H50 laboratóriumi liofilizálók, mikrobiológiai bizt. fülkék

Rousselet&Robatel F Halle 5.0 B82 centrifugák és folyadékextrakció

Hosokawa Alpine D Halle 5.0 C8 csak légsugárszitát állítanak ki

Mavag CH Halle 5.0 D22 szûrô-szárító, Funda szûrô

Seital I Halle 5.0 D47 centrifugális tálcás szeparátorok

IKA-Werke D Halle 5.0 D86 kolloidmalom, emulzió-, szuszpenzióképzés

ATMI B Halle 5.1 C5 egyszerhasználatos biotechnológiai eszközök

Velo acciai I Halle 5.1 D31 szûrôprés, dobszûrô, membrántechnika

VTA D Halle 5.1 D33 filmbepárló, rövidutas bepárló

ILC Dover USA Halle 6.0 A10 flexibilis izolátorok

Engelsmann D Halle 6.0 A74 szitálás, keverés, portechnológia

Veolia Water F Halle 6.1 B98 vízkezelés, szennyvíztisztítás

OFRU Recycling D Halle 6.1 D1 oldószer-visszanyerés, szennyvíztisztítás

Parker Hannifin D Halle 9.0 A36 szûréstechnika

Max Müller CH Halle 9.1 D95 bevilágító lámpa

Constantinescu Brigitta (+36 30/2131 707), Korda Béla (+36 30/9548 362), 
Kovács Dániel (+36 30/6700 160) és Tatár Attila (+36 30/6944 653) 

június 19, 20 és 21.-én szívesen áll kedves érdeklôdô Partnereink rendelkezésére.


