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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Javában benne járunk az évben, kicsit
megkésve jelentkezünk idei elsô számunkkal.
Az elmúlt év vége és ez év eleje a
szokottnál
mozgalmasabbnak
bizonyult,
szolgáljon ez mentségünkre. Szoktuk mondani,
hogy tevékenységünk, annak intenzitása, valahol
a honi gazdaság illetve ipar állapotának tükörképe.
Miután immár harmadik éve tapasztaljuk, hogy egyre nô
az érdeklôdés mind az új berendezések, mind az alkatrészek iránt,
reméljük, hogy ez a pozitív tendencia fennmarad, és mindannyiunk javára válik. Ugyanakkor
tapasztaljuk azt is, hogy az élénkülés egyik segítôje az EU által biztosított források. Éppen ezért egy
rövid cezúrára számítunk a beruházások folyamatában, miután a két EU-s ciklus között éppen idén
egy féléves „holt idô” várható adminisztratív okok miatt. A felszabaduló idôt szellemi építkezésre
fordítjuk, képezzük magunkat, konferenciákra jelentkezünk. Az ezekre való felkészülés, akárcsak
ismeretterjesztô cikkeink, tudásunk elmélyítésén keresztül Önöket szolgálják.
Remélve, hogy hasznát látják erôfeszítéseinknek, várjuk megkeresésüket.
Tisztelettel:
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CÉGBEMUTATÓ: Nicomac Srl.
Az elmúlt évben sokoldalú gyártó partnerrel gyarapodott képviselt cégeink tábora. Új
partnerünk az észak-olaszországi székhelyû, de három földrészen is gyártókapacitással
rendelkezô Nicomac Srl. A cég szilárd gyógyszerformulálás terén végzett szerteágazó gyártói
tevékenységérôl az alábbiakban adunk összefoglalást.
A cég termékpalettájának alapvetô fontosságú
részei a fluidágyas granuláló és a hozzá kapcsolódó
technológiai berendezések (pl. „high-shear mixer”,
konténerhomogenizáló). Az
igen
energiaigényes
fluidágyas granuláló mûvelet hatékonyabbá tétele
érdekében Nicomac speciális, szabadalmaztatott
megoldást alkalmaz a fluidizáló levegô befúvására. A
levegô irányának, turbulenciájának és sebességének
szabályzása révén a lehetô legkisebbre csökkentik a
berendezésben a nyomásesést, mely egyöntetû méretû,
nagyobb rögöktôl mentes granulátumot és alacsony
nedvességtartalmat eredményez.
1. kép: fluidágyas granulálási folyamat
végpontjelzése IR- spektroszkópiával

2. kép: filmbevonó berendezés tisztítás közben

Egy másik úttörô módszer, szintén a fluid granulálási
technológia hatékonyabbá tételére a folyamat
végpontjának (a kívánt alacsony nedvességtartalom
elérésének) jelzése infravörös spektroszkópiával a
folyamat közben.
A cég (ill. egyik elôdje, Pellegrini) a gyógyszeripari
tabletta bevonás egyik úttörôje. Jelenleg Nicomac
tevékenységének egyik meghatározó részét képezi a
filmbevonó berendezések gyártása. Nicomac mind
perforált, mind folytonos falú üsttel rendelkezô
filmbevonó berendezéseket készít, melyek egyedülálló
szárító levegô befúvó technológiájuknál („Blow Master”)
fogva rövid ciklusidôt, magas hozamot, rendkívül
hatékony energiafelhasználást és nagyfokú rugalmasságot
tesznek lehetôvé. Egy másik, szabadalmaztatott
technológia („Thermojacket”) alkalmazásával lehetôség
van az üst külsô falának hômérsékletszabályzására,
amely a hômérsékleteloszlás egyenletességét segíti elô
a termékben, fokozva ezáltal a szárítás hatékonyságát,
ezzel a ciklusidô rövidítését.
Nicomac a piac vezetô cége a pellet-bevonás terén,
ill. a nagy kapacitású bevonó berendezések gyártásában.
A pellet bevonásra gyártott berendezéseinek kapacitása
1-tôl 2000 kg töltettömegig, tablettára 900 kg-ig terjed.

3. kép: K+F filmbevonó berendezés
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A fent említett berendezésekbôl Nicomac K+F méretû
modelleket is gyárt, illetve jól felszerelt, minden igényt
kielégítô tesztlabor kapacitással rendelkezik, ahol
mód van a berendezések kipróbálására, technológiai
fejlesztésére.

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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A cég harmadik fô tevékenységi területe a fent említett
berendezésekhez kapcsolódó, vagy azoktól független izolátorok
gyártása nagy hatékonyságú anyagokkal való tevékenységek céljára.
Említésre méltó továbbá, hogy Nicomac
a tisztatéri panelek, modulok, nyílászárók
és más kiegészítôk (pl. automata
kézfertôtlenítô készülék) elismert gyártója.

4. kép: tisztatéri gyártóhely
Nicomac minôségben

a

A panelek anyaga nagy választékban
érhetô el (HPL-High Pressure Laminate,
üveg,
galvanizált-porfestett
acél,
alumínium, rozsdamentes acél, galvanizál
acél PVC-bevonattal), valamint többféle
szigetelôanyag választható (polisztirol,
poliuretán, poliizocianát, kôzetgyapot,
ill. méhsejtes alumínium).

5. kép: automata
kézfertôtlenítô készülék

a

A Nicomac paneljeibôl történô tisztatéri környezet kialakítására hazai kivitelezôt tudunk ajánlani!

Szûrünk, mert szûrni jól tudunk! -

Olajszûrôrendszer fejlesztés az ALCOA Fastening Systems Kft.
nemesvámosi üzemében
A Holimex nyitott szemmel jár nem csak a gyógyszer-, és vegyipar területén, hanem a gépipari
cégek számára is kínál komplett rendszereket, a hulladékkezeléstôl kezdve logisztikai és
csomagolástechnikai megoldásokig.
A múlt esztendô egyik sikeres projektje is ezen a területen valósult meg a német Liqui-Filter GmbH.
segítségével, aki az olajemulzió és forgácskezelés szakértôje. Partnerünkkel köszörûolaj szûrésére
kulcsrakész, 2-300 liter/perc kapacitású központi szûrôrendszert szállítottunk és helyeztünk
üzembe az ALCOA nemesvámosi üzemében.
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Az amerikai cég Fastening Systems nevû leányvállalata
kötôelemeket – szegecseket, csapokat – gyárt, elsôsorban
repülôgépek számára.
Az utóbbi években fellendülô
repülôgépgyártással együtt a cég is dinamikusan fejlôdött,
melynek természetes velejárója a meglévô rendszerek
hatékonyságának javítása is. A fejlesztések keretében az
olajellátó- és ülepítô rendszerek hatékonyságának növelését
tûzték ki célul. Elsô lépésként 3-4 csúcsnélküli köszörû
berendezés olajának központi szûrését kellett megoldanunk,
ami összesen 200 liter/perc titán-csiszolattal szennyezett olaj
MTBF mélyágyas szûrô mûködése
folyamatos szûrését és visszaforgatását jelentette. A központi
szûrôrendszert úgy terveztük, hogy a köszörûk állandó
minôségû, szûrt olajat kapjanak vissza, biztosítva a termékek kiváló minôségét, illetve növelve a
rendszerben lévô olaj élettartamát. Többek között elvárás volt a szûrôrendszerrel szemben, hogy
a szûrô karbantartása, esetleges meghibásodása esetén, a köszörûgépek önállóan tovább tudjanak
dolgozni.

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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Laboratóriumi tesztet és referencialátogatást szerveztünk, meggyôzve az ALCOA F.S. mérnökeit,
hogy a Liqui-Filter-rel közösen kidolgozott eljárás megfelel az elvárásoknak.
A szûrôrendszer lelkét egy MTBF-V 1500
típusú
mélyágyas
szûrôberendezés
adja,
melyben az 50-70 mikron feletti részecskéket
szintetikus szûrôszövet távolítja el az olajból. A
szûrôberendezésbôl a szûrlet egy 3 m3-es tiszta
tartályba kerül, ahonnan szivattyú táplálja a
szûrt olajat a központi csôhálózatba. Ebbôl a
nyomás alatt lévô hálózatból vételeznek vezérelt
szelepek segítségével friss, szûrt olajat igény
szerint a köszörûgépek. A használt olajat egy-egy
automata üzemû átemelô állomás táplálja be a
központi gyûjtôhálózatba, amely a szennyezett
olajat visszaviszi a szûrôberendezésbe. Az
átemelô állomások a köszörûgépek meglévô
Telepítve…
tartályaiba lettek elhelyezve, így az átemelô
állomások kikapcsolásával az egyes köszörûgépek üzem közben is könnyedén átállíthatók „belsô
keringetésre”. A köszörûgépek ezáltal megállás nélkül leválaszthatók a központi szûrôrendszerrôl,
nem kell a termelést fölfüggeszteni. A rendszer teljesen automatizált, a gépkezelôknek csak a
használt szûrôszövet cseréjét kell rendszeres idôközönként elvégezniük.
A gyakorlatban mutatkozott meg, hogy a köszörûgépek méretpontosságát, valamint a
szûrôszövet vágási pontját nagyban rontja a magas hômérséklet. Az olaj hômérsékletének alacsony
szinten tartásáért a központi tápszivattyút fordulatszám szabályozással láttuk el. A szivattyú
szállítási teljesítményét a köszörûgépeknél felmerülô olajigény vezérli, tehát nincs felesleges
hôfelhalmozódás.

w

Új tekercs

A régi olajszûrô

Az új olajszûrô

Jelenleg a szûrôrendszer 3 köszörû berendezést szolgál ki
friss olajjal, és hamarosan egy további köszörût fogunk csatlakoztatni a rendszerhez. A beüzemelés
és átadás óta kisebb fennakadásoktól eltekintve a rendszer teljesíti az elvárt feladatot, és megfelelô
minôségû olajat biztosít a köszörûk számára.
Az üzembe helyezés óta eltelt 7 hónap folyamatos üzemeltetés után még korai konkrét
végeredményekrôl beszélni, de várhatóan többszörösére fog nôni az olaj élettartama a korábbi 2-3
havonkénti teljes olajcsere helyett, ezáltal az elszállított veszélyes hulladék mennyisége is jelentôs
mértékben csökkenni fog éves szinten.
A szûrôrendszer stabil mûködése, valamint az ALCOA mérnökeinek pozitív visszajelzései okot
adnak arra, hogy a 2014-2015 évre tervezett jelentôs termelési kapacitásbôvítés során további
szûrôrendszereket tervezzünk és szállítsunk a nemesvámosi üzembe, hasznosítva a megvalósult
projekt tapasztalatait.
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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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Anyagbizonylatok
Mibôl készül méregdrága berendezésünk? Nem mindegy, bár gyakran bürokratikus
papírhalmozásnak, az auditorok kukacoskodásának tûnik a kérdés. Akkor döbbenünk csak rá
a bizonylatolás súlyára, amikor rozsdásodni kezd a tisztatéri berendezés, és sehol sem találjuk
a gépkönyvet. Mi, szállítók, gyakran tapasztaljuk, hogy a tender felhívásban, ajánlatkérésben
elnagyolva, részletezés nélkül simán csak az áll a kért dokumentáció listában: „Anyagbizonylatok”.
Leszállításkor aztán kínos helyzet állhat elô, mert egyes bizonylatfajtákat utólag már nem lehet
pótolni. Kellemetlen, amikor a vevô nem hajlandó külön fizetni a dokumentumért, bár anélkül
meg nem veszi át az árut.
A különbözô anyagminôség bizonylatok definícióját az EN (DIN) 10204 szabvány szerint
ismertetjük. A jelenleg érvényes norma 2004-ben váltotta fel az 1991-ben alkotottat, egyszerûsítve,
csökkentve a változatok számát. Eszerint 2.1, 2.2, 3.1 és 3.2 típusú bizonylatot különböztetünk meg.
1 jelû típust nem definiálnak, talán azt jelenti, hogy nincs bizonylat, mert a számok növekedtével
egyre bonyolultabb, egyre drágább papírokról van szó.
A 2-vel kezdôdô két típusnál a leszállított árut nem vizsgálják meg. Tömegáru, szériatermék
esetén szokásos ez az eljárás. A 2.1 bizonylat abból áll, hogy a gyártó egyszerûen kijelenti,
hogy az általa leszállított áru megfelel a vevôi követelményeknek, a mûszaki specifikációnak.
A 2.2 típusnál a kijelentéshez teszt jegyzôkönyv is jár. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kézbe is
vették azt a darabot, amit nekünk leszállítottak. Például egy szita betéthez megadják, hogy az a sok
száz négyzetméteres szövet, amibôl kivágták, ilyen és ilyen lyukméretû volt. Ettôl még elôfordulhat,
hogy az a darab, amit mi vettünk, gyártás közben meghúzódott, Uram bocsá’ kilukadt.
A 3-mal kezdôdô két típusnál megvizsgálják a konkrét darabot szállítás elôtt, majd összehasonlítva
a specifikációval, kijelentik, hogy igen, ez pontosan olyan, mint amilyet rendeltek. Az elôzô
példához visszatérve, az elkészült szitát megvizsgálják, hogy nincs-e gyártási hiba benne, pár
ezer lyuk méretét megmérik, átlagot, szórást számolnak, összevetik a szita termékszabvánnyal,
és nyilatkoznak, hogy ez a szita jó, a vevô elégedett lehet. Látjuk, hogy az ilyen bizonylat iránti
igényt már a megrendelésben közölni kell, mert utólag, a leszállítást követôen nem lehet elvégezni
a gyártómûvi inspekciót. A 3.1 típusú bizonylathoz a vizsgálatot a gyártó minôségügyi felelôse
végzi el. A minôségbiztosítási osztálynak függetlennek kell lennie az üzemtôl, nem lehet tekintettel
semmilyen termelési érdekre. Persze végsô soron az ô fizetésük is a termelés függvénye, ezért a
legkomolyabb 3.2 típusú bizonylat kiadásához a gyártótól független vizsgáló szervezet szükséges.
Ez lehet akár a vevô képviselôje is, de az az ideális, ha mindkét féltôl független, akkreditált külsô
szervezet állítja ki a nyilatkozatot, hogy az áru megfelel az elôírásoknak.
Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a 4 féle bizonylat fôbb jellemzôit.
Egyedi
Bizonylat típus
EN 10204:2004 vizsgálat
2.1

Nincs

2.2

Gyártói deklarációt
kísérô dokumentum

Vizsgáló szervezet

Nincs

Nincs

Általános teszt
jegyzôkönyv

Gyártó vagy beszállítója

pár EUR
10÷1000 EUR

Egyedi vizsgálatról
szóló jelentés

Gyártó termeléstôl független
minôségellenôre
Vevô képviselôje
vagy akkreditált külsô
minôségbiztosítási szervezet

3.1
3.2

Van

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

Bizonylat ára

>2000 EUR
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További hôtani elmélkedések
Múlt számunkhoz érkezett reflexiók arra biztatnak minket, hogy folytassuk ismeretterjesztô
sorozatunkat. Mindenekelôtt egy kiigazításnak kell helyt adjunk. Jelezte egy Olvasónk,
hogy pongyolán fejeztük ki magunkat, amikor azt írtuk, hogy a „vákuum beszívja a párát a
kondenzátorba”. A vákuumozott térbe a külsô atmoszféra nyomja be az anyagot vagy roppantja
össze a készülékfalat. Erô=Nyomás×Felület (F=P×A). Tehát valóban, a vákuum – a semmi – nem
fejthet ki erôt. Köszönjük Olvasónknak, hogy felhívta figyelmünket e finom disztinkcióra!
Visszatérve hôtani tapasztalatainkra, folytassuk barangolásunkat a szárítás területén.
Intenzitás és energiaigény szárítás esetén
Egy ifjú kérdezte a minap, hogy melyik szárító a jobb: a direkt
vagy az indirekt. A válasz nem olyan egyszerû, mint a húsos vagy
a lekváros palacsinta közti választás. De ne bonyolítsuk túl se a
dolgot, alapvetôen azt kell megnézni, hogy egyáltalán érintkezhet-e
az anyag forró levegôvel, elhagyhatja-e az oldószerpára a
gyárat. Gyógyszerhatóanyag esetében, bár használnak forró
levegô átfúvásos, azaz közvetlen érintkeztetéses, atmoszferikus
szárítószekrényt is, általában a szerves oldószertartalmú, hôérzékeny
anyagokat indirekt vákuumszárítóban szokás megszárítani. Egy
ilyen kúpos, csigás berendezést mutatunk be a baloldali képen –
nyilvánvalóan magunk felé hajlik a kezünk, hiszen partnerünk, a
Hosokawa Micron BV gyártmánya látható.
Direkt fluidizációs szárító

Szûrô lepény betáplálás

Száraz termék
Indirekt „Nauta” szárító

Adagoló csiga

Osztályozó kerék
Diszpergáló
Forró levegô

Ugyanôk jeleskednek természetesen a direkt szárítók területén is. A másik képen a Drymeisternek – a „szárítás mesterének” nevezett fluidizációs szárító látható.
Hasonlítsuk össze ezt a két berendezést, vajon mekkora hôáram jellemezheti ôket, ebbôl
következôen mekkora páraárammal, milyen gyors, milyen intenzív szárítással számolhatunk.
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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 direkt szárítóban a levegô közvetlenül érintkezik az anyaggal, még elválasztó fal sincs köztük,
ami lassítaná a hôátadást. A hôátadó felület tehát a szemcsék felülete, mely egységnyi tömegre
fajlagosítva reciprok összefüggésben van a szemcsemérettel. 100 mikron jellemzô átmérô esetén
10 m2/kg nagyságrendû fajlagos felülettel kalkulálhatunk.
Ezzel szemben a képen látható, épp szállítás alatt levô indirekt szárító hôátadó felülete csak
36 m2. Ez a legnagyobb, függesztett csigás szárító a Hosokawa Micron BV palettáján, 22 m3-es.
(Elnézést kérünk, hogy 2009 tavaszi számunkban már közöltük e képet, de ismétlés a tudás
anyja). 500 kg/m3 halmazsûrûséggel számolva egy tenyérnyi fûtôfelület sem jut egy kiló anyagra.
Sajnos az edény méretével a felület csak négyzetesen, míg a belerakható anyag – vele együtt az
elpárologtatandó nedvesség mennyisége köbösen növekszik. Így a méretnöveléssel jelentôsen
lassul a szárítás. Míg a pár literes labor berendezésben 1-2 óra alatt száraz a termék, a sok
köbméteres ipari készülékben akár egy napot is eltart ugyanaz a száradási folyamat.

Megállapítható tehát, hogy az indirekt szárítóban sokkal lassabb a páraképzôdés, mint a direktben.
Nézzük, mik az elônyök. Leginkább az, hogy a szerves – esetleg toxikus, robbanásveszélyes –
oldószer visszanyerhetô, megfogható, nem szennyezi a környezetet. A szárító levegô a direkt szárítót
általában forrón hagyja el, tehát annak a hômennyiségnek, amit a felmelegítésére fordítottunk,
nagy része elvész, a szabadba távozik. Elvileg tehát az indirekt szárító hôkihasználása jobb, bár
könnyen lehet, hogy a hosszú szárítási idô alatt a hôveszteség el is viszi ezt a megtakarítást.
Abban a reményben, hogy valami újat mondtunk, várjuk hozzászólásaikat, érdeklôdésüket,
kéréseiket a holimex@holimex.hu címünkön.

Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló
falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventillátorok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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Zsákzáró szett akció
A nagy érdeklôdésre való tekintettel
akciót hirdetünk az ILC Dover zsákzáró
szettjére. Ezzel az elzárási technikával
az OEL érték kevesebb, mint 1,0 µg/m3
szinten tartható.
A zsákzáró szett alkalmazásának
elônye elsôsorban a végtelenített
tömlôzsákos
(continuous
liner)
csomagolástechnikában domborodik
ki. A végtelenített fóliát a zsákzáró
szerszámmal
a
dolgozó
egy
mozdulattal elszorítja, majd a két
mandzsetta között elvágja. A már megtöltött zsák szájának lezárása és az új zsák fenekének
kialakítása rövidebb idôt vesz igénybe, mint amíg e két mondatot leírtuk. A zsákzáró szett
nemcsak a continuous liner esetében, hanem az ILC Dover által gyártott egyszer használatos
termékeknél, valamint bármely más PE fóliánál illetve zsáknál használható. A zsákok átmérôje
lehet: 4” (100 mm), 14” (355 mm), illetve 23” (584 mm).

A szett akciós ára: 1 790 USD+Áfa (2 070 USD helyett)
Az induló csomag tartalmaz: 200 db-os zsákzáró kupakot,
100 db gyorskötözôt, 1 db vágó eszközt, 1 db zsákzáró szerszámot.

Amennyiben az ILC Dover termékeirôl bôvebb információt
szeretne kapni, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal.
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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
jelentkezésüket, ha az Önök által keresett berendezés (még) nem szerepel a felsorolásban.

