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Tisztelt Partnereink!
Visszatekintve az elôzô számunk óta eltelt
idôszakra, óhatatlanul a régi sláger jut eszembe:
Hosszú forró nyár…. Ennek most kettôs jelentése is
van. Nem csak a mindannyiunk által megtapasztalt
nyári kánikulát juttatja eszembe, hanem képletesen
szólva a napi munkánk intenzitását is. Valahogy
idén úgy alakultak a dolgok, hogy amellett, hogy
a szokásos nyári leállások idejére ütemezett szállítások (FAT-ok és SAT-ok) száma a szokásosnál több
volt, az új ajánlat kérések száma is megnôtt. Mi
is emberek vagyunk, a szabadságolások nálunk is
nyárra koncentrálódnak, így aztán elôfordult, hogy
nem tudtunk mindig idôben reagálni, amiért ezúttal
is elnézésüket kérjük.
Bevezetô eszmefuttatásomban egyik cikkünk kapcsán a kínai termékekrôl szeretném tapasztalatainkat megosztani a kedves olvasóval. A fogyasztási
cikkek területén ma már senki nem idegenkedik a kínai termékektôl, sôt az a mondás járja, hogy ami
nem kínai – az hamisítvány. Hasonló áttörés a termelô berendezések területén még nem következett
be, de a kínálat jelen van és kellô körültekintéssel a kockázatok is minimalizálhatók. A cikkünkben
bemutatott berendezés importja sem volt kezdetben gondok nélküli, de mára már nyugodt szívvel
ajánlhatjuk vibrációs szitáinkat.
Tisztelettel:
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Vibrating Screen – Vibrációs szita Kínából
Ebben a digitális világban vibráló képernyôre gondolhatnánk az angol elnevezésbôl, de szitáról szól a beszámolónk! A vibráció a szitaszöveten elterülô anyagszemcsék mozgatására való,
melyet egy excentrikus hajtás segítségével hozunk létre. A motor forgó mozgását imbolygó, rázó
mozgássá alakítjuk. A tengelyen elhelyezett röpsúlyokat egymáshoz képest különbözô szögben
rögzítjük, így az anyagnak a szitafelületen való haladását befolyásolhatjuk. Az anyag mozgatásához, valamint a szitaszövet tisztításához a szitaszövet alatti tálcán, vezetô falak között gumi
golyókat helyezünk el, amelyek a szita mozgása következtében ugrálnak, és alulról lökdösve
tisztítják a szitaszövetet, segítik az anyag áthaladását. A szitaszöveten maradó nagyobb szemcsék körbe vándorolva a kivezetô csövön elhagyják a szintet.
röpsúlyok

Szita tartó ívek tisztító golyókkal
Pár éve egy ásványfeldolgozó üzem keresett meg bennünket ajánlatkéréssel. Valami olcsó, nagy teljesítményû
osztályozóra gondoltak, mivel a termék ára relatíve alacsony. Kiderült, hogy a szélosztályozók még a használt
piacról is olyan drágák, hogy szóba sem jöhettek, különösképpen, ha a járulékos termékszûrôt, a ventillációs költségeket is számba
vesszük. Mivel az anyag elég száraz volt ahhoz, hogy ne
tapadjon, valamint a kívánt szemcseméret sem volt 200
mikron alatt, adódott, hogy szitálni kell. A nagy kapacitás: 7-8 tonna óránként okozott gondot. Német partnerünk
nem gyárt 1000 mm-nél nagyobb szitát, ebbôl 3-4 elégítette volna ki a követelményeket. Végül fejest ugrottunk
az ismeretlenbe, kínai partnerünktôl rendeltünk 2 méter
átmérôjû szitát. Az elsô darabról hamarosan kiderült, hogy
a nagy terheléssel nem volt arányban a szerkezeti anyag
szívóssága, meg kellett erôsítenünk a kritikus helyeket.
Megrendelônk szerencsére nem vesztette el bizodalmát a
szaktudásunkban, és a soron következô bôvítéshez újabb
Óránként 8 tonnából 4 frakció egy géppel
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Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések,
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), bigbag töltôk-ürítôk, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.
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szitát rendelt tôlünk. Itt már a gyártó maga
építette be a javasolt szerkezeti elemeket, így
mindkét berendezés kiválóan mûködik. Azóta több szitánk vált be a legkülönbözôbb
helyen, élelmiszeripari alkalmazást is beleértve.

Behajózás elôtti ellenôrzés

A sziták általában többszintesek szoktak lenni. Gyakori követelmény, hogy az ömlesztett
anyag nem tartalmazhat egy bizonyos szemcseméretnél kisebb, egy másiknál nagyobb frakciót. A feladat 2 szitával megoldható. Száraz granulálásnál például a felsô szitán fennmaradó
anyagot visszavezetik a törôbe, az alsón is kihulló port pedig vissza a kompaktorba. Így a teljes
alapanyag mennyiség veszteség nélkül termékké konvertálható.
A vibrálás mértéke és a röpsúlyok beállítása között szoros összefüggés van, a beállítást az
anyag tulajdonságától függôen optimális szinten kell rögzíteni. Ezzel lehet befolyásolni az anyag
haladását a szita felületén, illetve a tartózkodási idôt, és ezzel az elválasztás hatékonyságát.
Mint minden szilárd anyagot feldolgozó mûveletnél
tehát, itt sem lehet íróasztal mellôl eldönteni egy gép
kapacitását, szükség van az adott anyag reprezentatív
mintájával kísérletekre. Lényeges a szitálandó anyag
nedvességtartalma, tapadó képessége, olaj- vagy zsírtartalma, mert ezek jelentôsen befolyásolják az elválasztás lehetôségét, eredményességét. Telephelyünkön
félüzemi, 40 cm átmérôjû, 3 szitás teszt berendezés áll

Felsô röpsúly beállítása
rendelkezésre. Néhány kilogramm anyaggal
ki tudjuk deríteni, hogy az anyag egyáltalán
szitálható-e, és ha igen, mekkora berendezés szükséges az adott feladathoz, miután
megtaláltuk a röpsúlyok helyes beállítását.
3 szitás félüzemi teszt berendezésünk

Várjuk megtisztelô érdeklôdésüket.

Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadékkeverôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk), folyadék- és
pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.
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Ventilex bemutató
A Holimex számos céget képvisel, melyek ömlesztett anyagok szárítása legkülönbözôbb fajtáinak berendezéseit gyártják. A Hosokawa Micron kúpos, csigás „Nauta” szárítójáról
már több cikket is jelentettünk meg, ezúttal egy másik holland
partnerünket szeretnénk bemutatni. Míg a Nauta szárító indirekt, azaz a fûtôközeget hôátadó fal választja el a szárítandó
portól, a VENTILEX fluidizációs szárítójában a forró levegô
közvetlenül érintkezik a nedves anyaggal. Általánosságban
megállapíthatjuk, hogy a direkt érintkeztetés esetén a hôátadás
sokkal intenzívebb, hiszen a hônek nem kell még egy falon is
átvándorolnia. A fluidizáció tovább fokozza a szárítási sebességet, mert az anyag mozgása állandó felület megújulással jár,
a levegô turbulenciája is nagyobb, mint álló ágy esetén.

Paprika szárító karbantartás elôtt

A hazánkban mûködô Ventilex szárítók nyomás alatt
mûködô hôkezelô egységek után dolgoznak. Több mint
15 évvel ezelôtt fejlesztették ki a folyamatos fûszer sterilizálót, melyben a szemcsékre tapadt mikrobák közvetlen gôz
hatására pusztulnak el. Mintegy 30 másodperces tartózkodási idô alatt a csíraszám a sok millióról jellemzôen néhány
ezerre csökken. A lekondenzált gôztôl meg kell szabadítani
a fûszert, be kell állítani a szabvány szerinti nedvességtartalmat. Erre szolgál a Ventilex szub-fluid szárítója.
Egy másik alkalmazás szintén a cég félüzemi laboratóriumának kutatási terméke: védett fehérje
tartalmú szója elôállítása. Speciális facukor oldattal bevont szójadarát egy hengeres testben 2 bar
nyomású gôzzel kezelnek. Itt pár perc tartózkodási idô szükséges, hogy a reakció végbemenjen az
értékes komponensek és a cukor között. A különleges, öntisztító, 1 bar túlnyomást fenntartó cellás
adagolóból a szója sokkal nagyobb nedvességtartalommal hull ki, mint a takarmányozáshoz elôírt
érték, egyrészt a hozzákevert oldat, másrészt a rákondenzált gôz folytán. A szárító itt is a szubfluid elven mûködik.

Szub-fluid szárító gyártás közben …
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és a levegôben

Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi
prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek.
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Holland partnerünk specialitása, hogy nem egy függôleges csôben fluidizálja az ömlesztett
anyagot, hanem hosszú, vízszintes perforált lemezen rázza. A lemez alatti térbe fújja a ventilátor a
levegôt, mely a felfelé bôvülô test tetején távozik. Az egész szárítót egy excenter pár centiméteres
amplitúdóval rázza, elôre-elôre lökve a perforált lemezen levô anyagot. Így a terméket nem is a
levegô tartja fenn, hanem a mechanikus dobálás, lökdösés. Ez a technika biztosítja, hogy a töltet
együtt, dugattyúszerûen áramlik a berendezésben. Nagyon fontos, és lényeges elônyrôl van szó,
mert nincs visszakeveredés, a termék minden részecskéje azonos tartózkodási idôvel halad végig
a berendezésben. Nem kell túlszárítani az anyagot, hogy a gyorsan átfutó még nedves részekkel
az átlag megfelelô legyen. Nem kell sok levegôt befújni, hogy lebegtesse a szemcséket, hanem
csak annyit, amennyi a szárításhoz szükséges.
Nagy ügy – mondta valaki, – a szalagszárítón sincs visszakeveredés. Ez igaz, de nyilvánvaló,
hogy egy álló anyagrétegen átáramló levegô nem olyan intenzíven érintkezik az anyaggal, csatornák képzôdhetnek a töltetben, egyszóval romlik a levegô párafelvevô képessége, a szárítás
gazdaságossága.
A szójaüzemi beruházás szép
munka volt, és sok tanulsággal szolgált. A gyártelepi átvételkor külföldi gépgyártó partnerünk technikai
felkészültsége elismerést váltott ki a
megrendelô szakemberében. A szállítást is profi módon megszervezték,
a három kamionnyi áru hiánytalanul
megérkezett. A lerakodás, az egyes
tételek azonosítása az elrendezési
rajzok alapján nem okozott nehézséget. Az összeszerelésnél azonban
sok esetben kiderült, hogy a nyugati, elkényelmesedett dolgozók, habár
kitûnô eszközökkel voltak felszerelve, ügyetlenül mozogtak az idegen
környezetben. Az idejük jelentôs
részét a hazatelefonálással töltötték, hogy mit csináljanak. A magyar
mérnök, a mûszaki szaki zsenialitása megmutatkozott már a kiegészítô
berendezések beszerzésében, az
anyagkezelô rendszer kialakításában,
csakúgy, mint az elôre nem látott
problémák megoldásánál.
Vajon hol lehet a hiba?
Sok gondot okozott kezdetben a
nem elég száraz termék. Az eltávolítandó víz mennyisége jóval nagyobbnak bizonyult, mint a szerzôdésben rögzített érték. A nedvesebb anyag összetapad, a göbök belsejében penészedés indul meg, és hát ki akar vizet venni szója áron? A megrendelô bátran megnövelte
a szárító zóna hosszát a hûtô zóna rovására, de még így sem volt az igazi. Ki gondolta volna, hogy
a Ventilex egyik világhírû multi alvállalkozó repedt csöves kalorifert szállít? A jó magyar gépészek
rájöttek a hiba okára, megtalálták a lyukat, meghegesztették a hôleadó csöveket, azóta szépen
ketyeg a masina, engedelmeskedve a hôátbocsátás és szárítás fizikai törvényszerûségeinek.

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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A higiénikus porkezelés újabb fejleményei
2012 februárjában mutattuk be ILC Dover nevû partnerünket. A szemináriumon élénk
érdeklôdést tapasztaltunk a flexibilis izolátorok iránt, ezért folytatjuk cikksorozatunkat a cég legújabb fejlesztésû termékeivel. Elôzô számunkban porszerû termékek „continuous liner”-be csomagolását említettük, most a reaktor elejére megyünk vis�sza. Hogyan lehet beadagolni kiporzás mentesen porszerû
komponenseket? DoverPac®SF zsákkal például, aminek a
száján Sanitary Flange, azaz higiénikus karima, magyarul
egy mûanyag triklamp van. A kimérô helyiségben megtöltik a zsákot a porral, majd a reaktorhoz szállítva egy
speciális kampóra akasztva mehet a tartályba.

Kimérés

Reaktor töltés

A kimért anyag 99,5%-a belehull a tartályba, mert a zsák anyaga speciális antisztatikus fóliából
készült. Ha ez a hatásfok nem lenne elegendô, vagy az anyag folyási tulajdonsága olyan rossz,
hogy ellenállna a gravitációnak, a zsák oldalán öblítô csô is elhelyezhetô.
A töltô vezetékbe két szelep közé flexibilis manipulátort is illeszthetünk, például mintavétel
céljára. Ezzel az ún. „Flexible Enclosure” betéttel OEL<1µm/m3 érték mellett lehet veszélyes anyagokat beadagolni.
DoverPac öblítô csôvel
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Betöltés manipulátor közdarabbal

Poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, portöltô
vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves).
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A higiénikus körülmények biztosítása egy feltörekvô új tudomány, a biotechnológia számára
alapvetô követelmény. Itt persze nem reaktorról beszélünk, hanem pufferek, törzsoldatok, táptalajok számára kell az oldatkészítô keverôkbe bemérni a komponenseket. Természetesen az ILC
Dover is belépett erre a területre. BioPac nevû zsákjának nyitott teteje van, úgy lehet bemérni,
belelapátolni az anyagot, mint egy közönséges edénybe. A felsô felét eközben szoknyaszerûen
ráhúzzák az állványra, majd a bemérés után visszahajtják, és a rávarrt dupla kötözô szalaggal hermetikusan lezárják a zsákot. Így a zsák külsô felülete pormentes marad. A munkaközi felvételen jól
látható, hogy az állvány mûanyagból van, a kis tárasúly érdekében.

BioPac és DoverPac

BioPac munka közben

A zsákok 1, 5, 10, 25, 50 és 100 literes nagyságban állnak rendelkezésre, 2, 3, 4, 6 és 8 inch
méretû (kb. 50, 80, 100, 150 és 200 mm átmérôjû) higiénikus csatlakozásokkal. Magától értetôdôen
kielégítik mind az amerikai, mind az európai szabványokat.
Várjuk megtisztelô érdeklôdésüket!

Automata lábzsák adagoló, avagy a könnyed cipôvédô
Gyógyszer- és élelmiszeripari partnereinknél tett gyakori látogatások
alkalmával rendszeresen használnunk kell az eldobható cipôvédôt, más
néven lábzsákot, mellyel megóvják az üzemi területet a lábbelik által hordozott szennyezôdésektôl. A cipôvédô felhúzása hagyományosan kézzel,
fél lábon billegve, görnyedezve történik, miközben alkalmunk van kezünket, ruhánkat bepiszkítani. Márciusi szemináriumunknak ugyan nem
ez volt a fô témája, de a résztvevôk többsége érintett volt az ügyben, és
ezért bemutattuk angol partnerünk egyszerû, mégis nagyszerû megoldását. Ki lehetett próbálni az automata cipôvédô adagolórendszert.
Egy határozott lépés az adagolóba, és a cipôvédô szinte magától a cipônkön terem – pompás!
Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló
falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventillátorok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.

2013. SZEPTEMBER

73

HOLIMEX

HÍRMONDÓ

A hazai gyógyszeripar legnagyobbjai közül, a teljesség igénye nélkül betûrendben az Egis,
Richter, Teva nevét említhetjük, akiket elégedett vevôink között tudhatunk. Kezdetben hallottunk
olyan kritikákat, hogy tízszer olyan drága, mint a megszokott, de hamar kiderült, hogy ha nem
is olcsóbb, az ár/érték arány nagyon jó. Egyértelmû, hogy az indulócsomag méretét, illetve az
adagolók számát célszerû az alkalmazási gyakorisághoz, a belépések számához igazítani. Több,
elôre feltöltött adagoló folyamatos, fennakadásmentes alkalmazást tesz lehetôvé. Az adagolókhoz normál és csúszásbiztos kivitelben rendelhetô utántöltô csomag. Gyógyszeripari partnereink
szinte kizárólag a csúszásbiztos kivitelt kérik munkavédelmi okok és az anyagvastagság miatt. Egy
adagolóba 40-50 db cipôvédô tölthetô be egyszerre 10-es csomagokban. Az adagoló használata,
utántöltése egyszerû, így munkatársaik, vendégeik szívesen fogják használni.
Partnerünk portfóliójában megtalálhatók még a cipôvédô adagoló mellett a speciális tisztítóeszközök, mûanyag- és hagyományos kefék, lapátok, padlólehúzók, vödrök, stb. A termékek FDA
minôsítéssel rendelkeznek és megfelelnek a HACCP rendszer szigorú elvárásainak, csökkentve
ezzel a keresztszennyezôdés lehetôségét.

Kérjük érdeklôdjenek kollégáinknál a termékek iránt!

Bemutatjuk…
Ez év márciusa óta új hanggal ismerkedhettek meg a
minket hívó kedves Ügyfelek. Henriette kolléganônk
június végén gyönyörû kislánynak adott életet, ezért
Nikoletta állt a helyére.
Vidám lényével pillanatok
alatt belopta magát a
szívünkbe. Mi öregebbek
aggódva
latolgattuk
kezdetben, hogy mit is tudhat „egy mai fiatal kisbaba”. Pár hét
után aztán konstatálhattuk, hogy nem omlott össze a könyvelés,
idôre megérkeznek az áruk, mégpedig oda, ahova rendelték.
Zökkenômentesen folyik tovább az élet a Holimexben, sôt mintha
csilingelôbb lenne a kacagás ebédszünetben.
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