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Tisztelt Partnereink!

Remélem, hogy hûséges olvasóinknak feltûnt, hogy ez évben a 
Hírmondó elsô száma a szokásosnál késôbb jelenik meg. Ennek 
egyrészt az az oka, hogy az év elsô hónapjaiban hál’Istennek 
sok dolgunk volt, másrészt a két napos Hosokawa szeminárium 
megszervezése is sok idônket elvette. Ezt az alkalmat szeretném 
megragadni, hogy megköszönjem a résztvevôknek, hogy meg-
tiszteltek minket jelenlétükkel, ami rekord látogatottságot ered-
ményezett. Azt gondoljuk, hogy a témaválasztás helyességét 
igazolta a nagyszámú hallgatóság és szeretnénk hinni, hogy az 
elôadásokkal párhuzamosan megrendezett mini termék bemu-
tató is hozzájárult a sikerhez. Tudjuk, hogy voltak hibák (fordí-
tás, elôadások egyenetlen színvonala, stb.), de ezeket – éppen 
az Önök véleménye alapján – igyekszünk a jövôben kijavítani. 
Az élet megy, sôt rohan tovább, és máris egy nagy, nemzetközi 
kiállítás, a Nürnbergben megrendezésre kerülô Powtech után 
vagyunk. 

Szeretnénk kilépni lapunk szerkesztésének megszokott rutin-
jából és ezért kérjük Önöket, írják meg nekünk milyen témáról 
szeretnének olvasni. Nem elsôsorban berendezésekkel kapcsolatos 
cikkekre gondolunk, hanem például mûveleti kérdésekre, az egyes 
eljárások összehasonlítására, stb. Az utolsó oldalon található kérdôív 
kitöltésével juttathatják el hozzánk kéréseiket.

Végre a hosszú tél után hamarosan itt a nyár, 
kívánok Önöknek kellemes pihenést és tartalmas kikapcsolódást.
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Tisztelt Partnereink!

Büszkén számolhatunk be Önöknek ezévi Szakmai 
Napunkról. A Hosokawa csoport bemutatkozására 
minden eddiginél többen voltak kíváncsiak. Talán az 
volt a siker titka, hogy a témához, a portechnológiá-
hoz tartozó, kiegészítô „kakukktojásokkal” fûszereztük 
a Hosokawa elôadásokat. 

Bemutattuk a vákuum szállítás 
Piab gyártmányait, az ömlesztett 
anyagok szabályozott áramlására, 
silók elzárására hivatott Mucon sze-
lep családot, elôadás hangzott el az 
IKA pornedvesítô diszpenzerérôl. 
A kiállított tárgyak közt Camfi l 
szûrôkkel is megismerkedhettek az 
érdeklôdôk.

Visszatérve az elôadások gerincét adó vállalatcsoportra, a Hosokawa tagjait 15 évvel ezelôtt, 
1998-ban hívtuk össze elôször Budapesten, tehát jubileumi eseményrôl van szó. 

Sokaknak idegenül cseng a 
név, összezavarja ôket, hogy mal-
mok, osztályozók, keverôk, szárítók, 
kompaktorok, izolátorok – holland, német, 
angol gyártóit takarja. Ki is, mi is ez a Hosokawa?
Egy japán család neve, melynek immár negyedik ge-
nerációja irányítja az 1916-ban Hosokawa Iron Works 
Osaka néven alapított vállalkozást. Kapcsolatuk Európával 
az volt, hogy a Nauta holland céget képviselték Japánban. Ami-
kor a kúpos csigás keverô (Nautamix) feltalálója meghalt, a képviselt 
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emutattuk a vákuum szállításBe

   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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cég a csôd szélére került. 1981-ben 
vette meg a Hosokawa Micron Cor-
poration, majd a ’80-as évek során 
tucatnyi vállalat felvásárlásával 
bôvítette portfólióját Európában. 
Ma a portechnológia szinte minden 
szegmensében: ôrlés, osztályozás, 
keverés, szárítás, agglomerálás és 
dezagglomerálás, mindezek folya-
matos és szakaszos technológiái-
val, mind a pharma, mind a „heavy 
industry” területén jelen van. A 
következô évtized a profi ltisztítás-
sal, összevonásokkal telt el. Mára 
kialakult az a hatékony struktúra, 
mely a válságot sikeresen túlélve 
teljes kapacitással szárnyal. 

A csoport legnagyobb tagjáról, a Hosokawa Alpine-rôl már sok cikket írtunk, ismertettük az 
általuk elôállított malmokat, osztályozókat, szemcseméret analizátorokat. A Szemináriumot 
most a termékfejlesztésnek, a kutató laboratóriumoknak szentelték. Bemutatták, mûködtették 
azokat az eszközöket, mellyel a porok tulajdonságait lehet meghatározni. Kiemelésre méltó 
az a 2011-ben piacra dobott Picoline moduláris készülék család, mellyel ötféle malmot le-
het kipróbálni, pár gramm  anyag felhasználásával. Szerencsére a 
gyártmányfejlesztésért felelôs, széles látókörû igazgató vezette a 
delegációt, aki nyitó elôadásában teljes keresztmetszetét adta az 
ôrlés világának.

Szintén német vállalat a Hosokawa Bepex, melynek fô területe 
a kompaktálás, gyógyszeripari nyelven száraz granulálás. A le-
mezekbe tömörített anyagot különbözô törôberendezésekkel kell 
a megfelelô szemcseméretre aprítani. Egy ilyen, szintén kutatási 
célra kifejlesztett, asztali kúpos szitát állítottak ki.

A Hosokawa európai ugródeszkája, a holland HMBV olyan újdon-
ságokról számolt be, melyekért egyelôre úgy tûnik, ma még nem tolonganak a vevôk. A folya-
matos keverô (Modulomix) egyelôre nehezen képzelhetô el az adagszerû gyártásokhoz szokott 
minôségbiztosítási rendszerben. Az úgynevezett dinamikus liofi lezô viszont már több helyen is 
mûködik, bizonyítva, hogy hatékonyabb a tálcás, tehát statikus fagyasztva szárítónál.

A sikeres Szemináriumon felbuzdulva elhatároztuk, hogy nem várunk újabb 15 évet kiváló 
partnereink bemutatásával.

Picoline modulok

Asztali kúpos szita

   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.  
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Újdonságok az IKA-nál

A több mint 100 éves gyártói múltra visszatekintô IKA új homogenizáló berendezésekkel jelent-
kezett a POWTECH kiállításon. A Modul 2000 sorozat legfrissebb tagja az IKA Corrundum Disk 
Mill elnevezésû nedves ôrlôberendezés, melyben a stator-rotor rész különbözô szemcsézetû 
ôrlôkövekbôl áll. A szabályozható résméret biztosítja az igen fi nom aprítást, ôrlést. Olyan kis ré-
szecskeméretet lehet elôállítani, hogy a nagy viszkozitású krémek, 
paszták (mustár, mogyorókrém, gyümölcspép, stb.) elôállításánál 
stabil szuszpenzió áll elô. Az ôrlôkamra kettôs falú (hûthetô, 
fûthetô), a kialakítás élelmiszeripari kivitel.

A kozmetikai krémek, gyógykenôcsök, 
a majonéz és ketchup gyártásához ki-
fejlesztett berendezések lelke a több-
féle folyékony és szilárd anyagot nagy 
nyíróerôvel egymásban diszpergáló 
keverô egységek. Egy ilyen több szintes 
érintkeztetést, nagy variabilitást biztosító 
DBI nevû alapgép (Direct Batch Inline) 
sémáját mutatjuk be. E körül építik ki a 
kiszolgáló egységeket: a tartályt, szele-
peket, beadagoló tölcséreket, stb. 

Az MCD malom felépítése

Komplett gyártás folyamatábrája Porbekeverés a DBI egységnél

Korund ôrlôtárcsák

Finom ôrôlt termékek:

Mustár
Chili
Fûszerkrémek
Dió
Mandula
Szezámmag

Kakaó
Szójabab
Gyümölcsök
Zöldségek
Halpaszta

Az alapkiépítés Standard Process 
Plant (SPP) névre hallgat, míg a „plug 
and play” kialakítású, PLC vezérelt, 
mérlegcellán nyugvó, tisztatéri komp-
lett gyártómû a MasterPlant nevet vise-
li. A tartálytérfogat 25 litertôl 4 000 li-
terig terjed. A termék viszkozitása max. 
100 000 mPas lehet (százezerszer ne-
hezebben folyik, mint a víz).

Standard Process Plant MasterPlant

   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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Az utóbbi idôben több gyógyszeripari és élel-
miszeripari partnerünk rendelt IKA gyártmányú 
CMS 2000 pornedvesítô, diszpergáló berende-
zést. Itt a „lélek” egyszerûbb, egy folyadék és egy 
szilárd anyag beadagolási nyílás található rajta. A 
diszpergálandó port a berendezés rotorjánál kiala-
kuló vákuum szívja a keverô térbe. A nedvesítési 
folyamat során az erôs folyadékáramba nagy se-
bességgel bevezetett por elemi szilárd részecskéit a 
speciális stator-rotor folyadék burokkal veszi körül, 

ezzel megakadályozva az agglomerálódást, göbök képzôdését, az ún. halszem effektus ki-
alakulását. A por felszívás történhet szívólándzsával közvetlenül a zsákból, hordóból vagy 
tölcséren keresztül, ahová a porkeveréket, komponenseket elôre betölthetjük. 

Termékfejlesztô Partnereink, K+F la-
boratóriumok fi gyelmébe ajánljuk a 
labor és pilot méretû berendezések te-
rén megjelent újdonságokat. Az új IKA 
Pilot berendezés moduláris felépítésû, 
a legszélesebb alkalmazási feladatok-
hoz cserélhetô Dispax Reaktor, kolloid 
malom, folyamatos (MHD) és szakaszos 
(CMS) pornedvesítô, diszpergáló feltétek-
kel látható el.

2013 elsô hónapjaiban az új 
EuroStar Digital keverô, homogenizáló 
diszpenzerek váltak elérhetôvé – a régeb-
bi modellekhez képest kedvezôbb áron! 
Ez valóban ritka jelenség manapság! 

 CMS portölcsérbôl beszívás                   CMS zsákból felszívás

CMS mûködési elve

CMS szuszpenzió készítô üzem

Termékfejlesztô mini egység

  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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Camfi l Farr – Holimex együttmûködés a tiszta levegôért

Cégünk a portechnológia teljes vertikumával igyekszik foglalkozni. Tehát nem csak az anya-
gok porításával, ôrlésével, hanem az ipari levegôszûrés és porleválasztás rendszereivel is. A 
korábbi alkalmi kapcsolatainkat ezen a területen is felcseréltük egy állandó, megbízható part-
nerrel, a nagy múltú, svéd Camfi l Farr céggel való szoros együttmûködésre. A termékeket a 
gyógyszeripar, egészségügy, élelmiszeripar, vegyipar és minden olyan szegmens számára ajánl-
juk, ahol a tiszta levegô alapelvárás.

Kezdetben az ipari porleválasztással fog-
lalkoztunk a Camfi l Farr APC (Air Pollution 
Control) divíziója támogatásával. A Gold 
Series porleválasztókban a függôleges 
GoldCone patronok olyan szabadalmaz-
tatott HemiPleat® hajtásközi távtartó 
rendszerrel vannak szerelve, melyek meg-
növelt szûrôkapacitást, alacsony kezdeti 
nyomásesést, hosszabb élettartamot bizto-
sítanak. A HemiPleat®  szûrôk tiszta olda-
lán elhelyezett integrált távtartó-rendszer 
következtében a hajtások a préslevegôs el-
lenáramú szûrôtisztítás során nem tudnak 
bezáródni, így a patronok hatékonyabban 

tisztíthatók, ezáltal alacsonyabb üzemeltetési költséggel lehet 
számolni. A befektetés néhány hónap alatt megtérül. A Camfi l ál-
tal kidolgozott Életciklus - Költség program (LCC: Life Cycle Cost) 
segítséget nyújt a választáshoz.

Az idei évben kibôvítettük együttmûködésünket 
a Camfi l Farr HVAC (Heating Ventilation Air 
Conditioning) divíziójával, amely az épületgé-
pészet légkezeléssel foglalkozó területeit foglalja 
magába. Ide tartozik természetesen a gyógyszer-, 
és élelmiszeriparban, valamint az egészségügy-
ben elvárt tisztatéri levegôellátás is. Ennél fogva cégünk képes e speciális, 
nagytisztaságú levegôt igénylô iparágak számára a legújabb szabványoknak 
megfelelô (EN779:2012 & Eurovent Energy Effi ciency Classifi cation), ener-
giatanúsítvánnyal ellátott durva (G), közepes (M) és fi nom (F), valamint az új 
EN1822:2009 szabvány szerint minôsített HEPA/ULPA szûrôbetéteket szállíta-
ni. A termékpalettában meg-

találhatók a tiszta oldalról tesztelhetô
légszûrô armatúrák, szûrôházak, beömlô- és 
elszívó armatúrák is. 

A piacon szinte egyedülálló, containment 
kialakítású szûrôházak kialakítása – „Safe 
Change”-, vagy BIBO-rendszer (Bag-In-Bag-
Out) – maximális biztonságot nyújtanak a 
kezelôszemélyzet és a környezet számára a 
porleválasztó-, illetve légszûrôbetétek cse-
réjénél még az erôsen mérgezô, veszélyes 
anyagok esetében is. 

HemiPleat Filters

Farr Gold Series Camtain

BIBO YellowDoor

   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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Camfi l Farr az OEM, utángyártott, retrofi t szûrôbetétek területén is széles választékkal ren-
delkezik. A jelentôsebb versenytársak patronjai HemiPleat® technológiával is szerelhetôk 
igény szerint. 

Camfi l Farr élenjár a szabványok alkalmazásában, valamint a kuta-
tás-fejlesztésben. A svédországi Trosa városban mûködô Camfi l Farr 
R&D laboratórium folyamatosan vizsgálja, fejleszti a meglévô termék-
palettát. A légtechnikai rendszerek tervezéséhez kifejlesztett speciális 
Camfi l LCC (Life Cycle Cost) program is nagy segítséget nyújt a gépész 
tervezôknek a megfelelô légszûrôrendszerek kiválasztásában, hogy a 
lehetô leggazdaságosabban lehessen kivitelezni és üzemeltetni az ál-
taluk tervezett légszûrô- és porleválasztó rendszereket. 

Camfi l Farr termékpalettája:

• Levegôszûrôk (általános HVAC, tisztatéri, gyógyszeripari)
• Levegôszûrô-házak, armatúrák (integritásteszt, containment)
• Légszûrôbetétek (durva, közepes és fi nom-, HEPA/ULPA szûrôk) 
• Patronos porleválasztók (ATEX, containment kivitel)
• Porleválasztó patronok (eredeti és utángyártott)

Itt szeretnénk felhívni érdeklôdô partnereink fi gyelmét, hogy 2013. június 19-én elôször érke-
zik Magyarországra a Camfi l Farr Road-Show kamionja. Meghívónkat a 8. oldalon olvashatják.

hi-fl oP F7 

Aeropleat group

Absolute close pleat

Hibakeresés……

Egy újszülöttnek minden vicc új. Lehet, hogy egyszer még hasznát veszi valaki az alábbi kis 
történetnek.

Az energiatakarékos üzemvitel egyik eszköze a frekvenciaszabályozó. Manapság az a ritka, 
ha valakinek még nem volt dolga vele. Mi is alkalmazzuk, persze számunkra csak egy „fekete 
doboz”. Egy új rendszer üzembe helyezésénél aztán olyan történt, ami korábban soha. Indulás 
elôtt az egész elektromos erôátviteli rendszert teszteltük, ahogy kell, majd indult a próbaüzem. 
Az elsô lépéseknél minden rendben ment, hanem egy idô után leállt a teljes rendszer a számí-
tógépes vezérléssel együtt. Viszonylag hamar ki lehetett szûrni, hogy a frekvenciaváltós motor 
indítása okozza a bajt. A gyártó cég szakembereivel konzultálva megtudtuk, hogy az erôátviteli 
kábeleknek és a vezérlô kábeleknek fél méterre kellene lenni egymástól (ami eddig sose volt); 
aztán a frekvenciaváltót külön szekrényben kellene elhelyezni (amit eddig sose tettünk); és ha 
még így se megy, akkor egy szûrôt kell betenni a frekvenciaváltó után. Betettük, az sem segített. 
Elektromos szakértôink is tanácstalanul álltak, amikor egy programozó tûnt fel a láthatáron. 
Miért nem próbáljuk a frekvenciaszabályozó betápját egy másik, külsô pontról megoldani? – 
kérdezte. Tamáskodtunk, de kizárásos alapon követtük a tanácsát – és láss csodát, a rendszer 
megadta magát. Magyarázat: egyes frekvenciaszabályozók visszafelé zavarják a betáp hálóza-
tot, amit esetünkben a számítógép nem szeretett. Így aztán a szûrôt a frekvenciaszabályozó elé 
építettük be, és ettôl kezdve minden megy, mint a karikacsapás. 

   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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Hírek

A szûréstechnikában érdekeltek fi gyelmébe ajánljuk az 6-7. oldalon közölt cikkünkhöz kapcso-
lódóan új partnerünk, a Camfi l Farr svéd cég bemutatkozását. A Road-Show állomásai:

• 2013 június 19-én, szerdán:   Budapest
• 2013 június 20-án, csütörtökön:  Gödöllô
• 2013 június 21-én, pénteken:   Paks

A Road-Show kamion teljes mûszerezettség mellett (nyomásesés, részecskeszám mérés, stb.) 
szemlélteti a különbözô légszûrôket. A Camfi l által kidolgozott Életciklus - Költség programmal 
összehasonlítható több légszûrô konfi guráció, így számszerûen alátámasztható a jó választás. 
Élôben lesz látható egy containment kialakítású, a 6. oldalon látható Gold Series Camtain porle-
választó berendezés is. 

A tisztelt érdeklôdôk a pontos 
helyszínekrôl, valamint a bemutatók 
részleteirôl hamarosan tájékoztatást 
találnak honlapunkon: 

www.holimex.hu, a Hírek rovatban.

További információért keressék 
Kovács Dániel kollégánkat (+36 30 670 0160).

Szeretnénk kedves Olvasóink kedvébe járni azzal, hogy megpróbálunk olyan témákkal foglalkoz-
ni, ami Önöket érdekli. Akik rendszeresen lapozzák az eddig megjelent 35 számunkat, látják, hogy 
elsôsorban portechnológiával, csomagolástechnikával foglalkozunk, vegyipari gépeket gyártó cé-
geket képviselünk. Akikkel volt szerencsénk együtt dolgozni, tapasztalhatták, hogy üzletkötôinket 
nem csak az üzlet, hanem a technológia, a problémák megoldásának mûszaki háttere is érdekli, 
tekintve, hogy eredendôen mindannyian mérnökök vagyunk. Így hát arra vállalkozunk, hogy cik-
keinket arról írjuk, amilyen témát Önök vetnek fel.

Kérjük, hogy az alábbi pár sor kitöltésével adjon ötletet 
az elkövetkezendô Hírmondók témaválasztásához.

Segítségüket faxon, e-mail-en (holimex@holimex.hu) várjuk, 
köszönettel: a Szerkesztô kollektíva.

Név:

Cégnév:

Iparág:

Javasolt téma:
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