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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!
Mielôtt elbúcsúztatnánk az évet, szeretnék
visszakanyarodni elôzô számunk bevezetôjében
felvetett mottóhoz: „ha ugyanaz akarsz maradni
– változnod kell”.
Így év végén aktuális visszatekinteni a megtett
útra, cégünk ma-holnap 25 éves tevékenységére.
Szembetûnô, hogy a kezdeti ügynöki tevékenység mennyi változáson ment keresztül.
Elôször az egyedi gépek beszerzése, szállítása
területén léptünk elôre, amikor már vállaltuk a
berendezések importjával kapcsolatos teljes körû logisztikai (fuvar, vámolás, szállítás) és pénzügyi
tennivalók lebonyolítását. Mára még tovább léptünk, hiszen egyre több Vevônk jelentkezik olyan
igénnyel, hogy egy teljes gyártósor technológiai tervezését és kulcsrakész átadását bonyolítsuk le. E
kihívásnak örömmel teszünk eleget, jelen számunkban egy jellemzô példát mutatunk be.
Látszólag más téma, de valójában a fent említett alapigazsághoz kapcsolódik ez is. Tatár Attila
kollégánk jövô év januárjától „operatív vezetô”-ként folytatja tevékenységét cégünknél. Amint már
szó volt róla, nem szeretnénk, ha létszámunk növekedése zavart okozna Vevôink kiszolgálásában.
Ezért döntöttünk a vezetés megerôsítése mellett, hogy az eddigi színvonalat tartani tudjuk.
Bízva a további sikeres együttmûködésben, kívánok minden kedves Partnerünknek
Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Újesztendôt!
Tisztelettel
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Elmélkedés a légsugár malom egyedül üdvözítô voltáról
Az utóbbi években ugrásszerûen nôtt az érdeklôdés, megkeresés légsugár malmok iránt.
Ezek kisebb része ígéretes ötlet jól megalapozott kidolgozásához vezetett, többnyire azonban a
valóságtól igen elrugaszkodott álmodozásoknak bizonyultak.
Nézzük csak milyen csodára képes a légsugár malom. Nagyon szimpatikus tulajdonsága, hogy
nem igényel hatalmas motorokat – legalábbis a malom tengelyére akasztva. Nem gyötri, pofozza,
nyiszatolja az anyagot, ugyanakkor az átáramló nagymennyiségû levegô hûti a rendszert, tehát
kiváló hôérzékeny termékek mikronizálására. Talán ezzel kellett volna kezdeni, ez a bûvszó:
mikronizálás. Csapos, verôléces, kalapácsos malommal ugyanis nem lehet 50-100 mikronnál
finomabb terméket elôállítani. Márpedig, ha például egy 100 mikron vastagságú fóliában szeretnék
mondjuk a fekete színt biztosító kormot bekeverni, akkor a korom szemcsének sokkal kisebbnek
kell lennie, mint 100 mikron. Egy másik példát az élelmiszeriparból vehetünk. Nyelvünkkel kb.
10-20 mikron méretûnél nagyobb szemcsét tudunk érzékelni. Ha tehát valamilyen porszerû
anyagot szeretnék észrevétlenül a joghurtba belecsempészni, az adalék szemcseméretének
20 mikron alatt kell lennie. Ilyen esetekben el kell tehát vetnünk az ütköztetés elvén mûködô
malmokat. Vizsgáljuk meg azért, hogy ilyen esetekben valóban egyedül üdvözítô-e a légsugár
malom.
A malmok lehetnek egyszerûek vagy szélosztályozó kerékkel felszereltek. Így van ez a légsugár
malmok esetén is. A nagy nyomású levegô (vagy gôz vagy inert gáz) 1-3 mm átmérôjû nyílásokon
mintegy 1000 m/s sebességgel tör be az ôrlô térbe. A nyomási energiából mozgási energia lesz,
mely a szemcsét összetartó erôket hivatott leküzdeni. Kristályos anyagok esetén ez kiválóan
mûködik is.
Spirál légsugár malom
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Osztályozó kerekes légsugár malom

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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Sokan gondolják, hogy a hôérzékeny, növényi eredetû melléktermékek feldolgozására is
kiválóan alkalmasnak kell lennie a módszernek. Milyen akadályok lépnek fel ilyen esetekben?
A növényekben
- a fôtömeg víz, mégpedig a sejtek belsejében kötött formában jelenlevô víz. Mihelyt roncsolódik
a struktúra, nedves masszát kapunk, tehát ôrlés elôtt szárítani kell. A szárítás önmagában is energia-,
következésképpen költségigényes, hát még kötött víz esetén!
- a sejtfal cellulóz rostokból áll, melyek aprítására nem a törés, hanem a nyírás, tépés, szakítás,
vágás a célravezetô;
- a magok általában olajat raktároznak a csírázáshoz energiaforrásként. Erôhatásra ragadós,
csúszós, olajos pogácsa keletkezik, ahelyett, hogy mikronizált port kapnánk.
Gyakran megtéveszti az embereket, hogy a spirál légsugár malom körül nem látnak nagy
teljesítményû motorokat, a malomban nincs mozgó alkatrész. Az alábbi képen sem látható
ilyesmi. Úgy tûnik tehát, mintha valami nagyon olcsó berendezésre bukkantunk volna, pedig
az energia megmaradás alaptörvényének ez esetben is igaznak kell lennie. Nem látszik a
képen, hogy a háttérben van egy kompresszor, mellyel befektetjük azt az energiát, amivel a
szemcséket széttörjük. A képen látható 315 mm ôrlôtér átmérôjû légsugár malom teljesítménye
100 kg/óra nagyságrendben van, ehhez óránként 400 m3 normál állapotú levegôt kell 8 bar
nyomásúra komprimálni. Egy ilyen teljesítményû kompresszor ára 10 és 50 millió forint között
változik, attól függôen, hogy milyen tiszta levegôre van szükség. 1 m3/óra komprimált levegô
elôállításához nagyságrendileg 0,1 kW teljesítmény szükséges. Azaz a képen látható malom
mögött egy 40 kW elektromos teljesítményû kompresszor biztosítja a levegôellátást.
Ne felejtsük el, hogy a komprimált
levegôben az oxigén parciális nyomása
arányosan nô, így a robbanásveszély
is. A mikronizálás maga gondoskodik
a finom diszperz rendszerrôl, azaz a
porrobbanás tárgyáról, ha az alapanyag
éghetô. Ilyenkor inert atmoszférát kell
alkalmazni, leggyakrabban nitrogént.
A példánkban szereplô 315 AS malom
óránként kb. 500 kg nitrogént használ fel,
termékre vonatkoztatva 2-10 kg/kg fajlagos
értékkel számolhatunk. Tehát csak olyan
anyagok ôrlésével érdemes foglalkozni,
melynek az értéke nagyságrenddel
nagyobb, mint a folyékony nitrogéné.
Palackozott nagy nyomású nitrogén
sem
jöhet
számításba,
mert
a
legnagyobb palackba sem lehet annyi
gázt belepréselni, hogy pár kiló anyag
mikronizálásánál többre elég lenne.
Következô számunkban olyan speciális
ôrlési módokról adunk tájékoztatást,
melyek megoldást jelenthetnek.

315 AS - 315 mm ôrlôtér átmérôjû Alpine Spirál légsugármalom adagolóval, termékszûrôvel, zsákolóval - de
kompresszor nélkül.

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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Szôlômag ôrlemény, a mindenre jó csodaszer a természettôl
Pár évvel ezelôtt érkezett egy felkérés, szállítsunk légsugármalmot szôlômag mikronizáláshoz.
A Holimex sosem volt az a kereskedô cég, akinek mindegy volt, hogy mit ad el, ha fizetnek
érte. Visszakérdeztünk, hogy biztosan légsugármalom-e a megoldás, milyen követelményeket kell
kielégíteni, milyen az alapanyag, mibe kell csomagolni, stb. Gyakran elôfordul, hogy titkolódzik a
megrendelô, nem enged bepillantást a kártyáiba, de jelen esetben fogadókészséggel találkoztunk
az együttgondolkodásra. Így alkalmunk adódott az egész technológiai sor kidolgozásában részt
venni, hazai és külföldi gépgyártó partnereink bevonásával. A projekt szerves része volt a gépsor
üzembe helyezése, eközben a pincészet dolgozóinak betanítása, a borászatban eddig ismeretlen
technológia elfogadtatása, megszerettetése.

Mindenki ismeri a kékszôlômag jótékony hatását, azt azonban kevesen tudják, hogy milyen
rögös út vezet ennek az áldásos anyagnak olyan formába hozásához, hogy fogyasztható legyen,
a biológiailag aktív komponensek szervezetünk számára hozzáférhetôvé váljanak. Gere Attila
felkérésére kezdôdött a hosszú tervezés és megvalósítás, amely a polcokon is kapható mikronizált
porformájú késztermékhez vezetett. Számos teszt és próbaüzem eredménye a megfelelô mikro
ôrlemény, amely már nem tartalmaz inaktív kôsejteket, csak a valóban aktív hatóanyag tartalmú
magbelsô részt.
A kiváló villányi vörösbor melléktermékeként
nagy mennyiségben keletkezik kékszôlô
mag és héj. Bizonyított tény, hogy nagyon
értékes antioxidánsok tárháza ez az anyag,
bûn szemétre hányni, vagy elégetni. A
szôlômagnak azonban nagyon kemény,
még a gyomornedveknek is ellenálló
burka van, elôször fel kell tehát törni, hogy
hozzáférhessünk az értékes komponensekhez.
Ekkor meg az derül ki, hogy a jelentôs
olajtartalom miatt ôrölhetetlen masszát
kapunk. Ez az olaj is sokkal értékesebb,
mint a repce- vagy a napraforgóolaj, sokkal
magasabb hômérsékleten bomlik például,
mint a közönséges étolaj. Azért, hogy az
értékes anyagok ne menjenek tönkre, a mag
olajtartalmát hideg sajtolással eltávolítjuk,
majd a maradékot megszárítjuk. A száraz
ôrlés, a megfelelôen finom szemcseméret
elérésének alapvetô feltétele ugyanis az anyag
nedvesség- és olajtartalmának egy kritikus,
alacsony érték alá csökkentése.
á Szalagos keverô-szárító
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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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A préselésbôl származó pellet formájú szôlômag szárítását szalagkeverôs berendezésben,
maximum 60°C anyaghômérséklet mellett
szakaszosan oldottuk meg. Az immár száraz
anyagot két lépésben ôröltük. Aprításra
kalapácsos malmot használtunk, pormentes
kialakításban, hangtompító burkolatban.

á Golyósmalom installálás

Az igazi, a végsô szemcseméret csökkentést
száraz golyósmalommal oldottuk meg, az
Union Process 30-SD Attritor modelljével. A
megfelelô körülmények kikísérletezése, az
optimális mûveleti paraméterek meghatározása
érdekében hosszú heteket töltöttünk Villányban.

Golyósmalom belseje

á

Elôször az derült ki, hogy a berendezés folyamatos hûtésérôl
gondoskodni kell, különben tönkremennek a hôérzékeny
értékes anyagok. Aztán fény derült arra, hogy milyen fontos
az olajtartalom csökkentése. Kezdetben az anyag beragadt,
betömörödött, esze ágában sem volt kihullani a malomból.

á Olajos ôrlôgolyók tisztítása

Amikor végre elindult az
üzem, furcsa jelenség adta
elô magát, a termék „Gauss
görbéje” két-púpú lett. Az
egyes frakciók elemzésébôl
kiderült, hogy a nagy szemcsék
kôsejtek, melyekben semmilyen
hasznos anyag nincs. Teljesen
értelmetlen lett volna addig
gyötörni az anyagot, amíg ezek
a szemcsék is mikronizálódnak,
ehelyett szitát iktattunk be az
értéktelen frakció kivételére.

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 megszitált mikro ôrleményt PIAB vákuum szállító berendezés viszi
a csomagolósorhoz. Errôl, az általunk forgalmazott, egyszerû szállító
berendezésrôl – préslevegôs ejektor állítja elô benne a vákuumot,
nincs tehát benne áram, nem robbanásveszélyes – legutoljára 2012ben írtunk, a 34. számunkban, annak örömére, hogy túlléptük a
századik üzembe helyezett egységet. Kiemelendô, hogy a mûveleti
sor elemei zártan csatlakoznak egymáshoz, így kiporzásmentes,
élelmiszeripari színvonalú munkahelyet teremtettünk.

Kôsejtek a szitaszöveten

Mikronizált szôlômag fôtömege 20 mikron alatt

á Terméktöltôgép PIAB vákuumos szállítóberendezéssel

Az eredményes együttmûködés végén, a projekt sikeres
lezárása után oklevéllel jutalmaztuk legfôbb segítônket,
Bohonya Imrét , Gere Attila kiváló munkatársát.

í

í

Ez jó mulatság, férfimunka volt, …egészségünkre!

Oklevél harcostársunknak

62

2014. DECEMBER

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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ILC Dover zsákzáró használata
Az utóbbi idôben megnôtt az érdeklôdés partnerünk, az ILC Dover zsákzáró szettje iránt.
Eredendôen az úgynevezett „endless liner” – végtelenített fóliazsákba való csomagolásnál
ajánlották, de minden olyan zsákolási mûveletnél használható, ahol a csomagolóanyag vastagsága
és hosszúsága lehetôvé teszi, hogy beleférjen a zsákzáró nyílásába. Így például a szokásos big-bag
hermetikus zárása is pillanatok alatt elvégezhetô. Háromféle nagyságú szettet forgalmazunk, azt
kell kiválasztani, amely a csomagolóanyagot hézagnélkülire képes összepréselni, amint az alábbi
képen látható.
Általában 100 mikron vastagságú fóliával bélelik a dobokat,
hordókat, big-bag-eket. Ezt a vastagságot figyelembe véve a három
különbözô zsákszáj átmérô: 4, 14 és 23 inch, azaz 100, 355 és
584 mm. Szokás a fólia zsákokat a kiterített szélességükkel is
jellemezni, hiszen a fóliát egy asztalon kisimítva ez a mennyiség
sokkal könnyebben mérhetô, mint az átmérô. A két mennyiség
összefüggése: átmérô×3,14/2=zsákszélesség. Így kifejezve a
100 mikron vastag fóliabélés „két-szélessége” lehet 160, 557
vagy maximum 916 mm. Ha a fólia vastagsága eltér a 100 mikrontól, az átmérô vagy a szélesség fordított arányban változik,
természetesen. A legkisebb (sárga színû) zsákzáró minimum 6 mm, a középsô (piros) min. 12 mm,
a legnagyobb (kék) pedig min. 15 mm átmérôjû kupakba zsugorítja össze a zsák száját.
A mûvelet elve, hogy egy dupla mûanyag keretbe kézzel is nagy erôkifejtést lehetôvé tevô
pisztollyal összesajtoljuk a zsák száját, majd éles célszerszámmal elvágjuk a csomagolóanyagot
a két fél között. Gondoltuk az Önök segítségére lehetünk azzal, hogy néhány jellemzô lépését
bemutatjuk a zsákzárásnak.
1. A pisztoly végére helyezzük fel mindkét oldalra a mûanyag
szorítógyûrûpárt. (A Doveres felirat felfele nézzen) (1 kép)
2. A zsák lezárandó végét egyenletesen és feszesen csavarjuk
össze, majd húzzuk rá a szorítógyûrûpárt. (2. kép)
3. Addig húzzuk a ravaszt, míg a szorítógyûrûk fogazata össze
nem zár. (3. kép)
4. Húzzuk ki a pisztoly gombját, majd az oldalsó két kar
megnyomásával a pisztoly leválik a szorítógyûrûpárról, azok
szabaddá válnak. (4. kép)

2. kép

3. kép

1. kép

4. kép

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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5. Helyezzük a vágóeszközt a két kupak közé, majd vágjuk el a kupakok között a fóliát egy erôs
mozdulattal. (5. kép)
6. A szorítógyûrûkre helyezzük fel a sapkákat. Ezek pattintó körmökkel tömören zárnak, ezáltal
abszolút biztosan semmi nem közlekedhet se ki, se be. (6. kép)

5. kép

6. kép

Karácsonyi hírünk, hogy a zsákzáró szett ára: 1 790 EUR (2 070 EUR helyett) jövôre sem változik.
Az induló csomag tartalmaz: 200 db-os zsákzáró kupakot, azaz szorítógyûrût sapkával, 1 db zsákzáró
pisztolyt, 1 db vágó eszközt, valamint 100 db gyorskötözôt.
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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.

