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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Már idéztem ezen a helyen kedvenc mondásomat, 
miszerint: Változnod kell, ha ugyanaz akarsz maradni! 
Talán nem erôltetett eme mondás citálása azzal 
kapcsolatban, hogy cégünk támogatja az egyetemi 
oktatást. Úgy gondoljuk, hogy ennek különösen nagy 
jelentôsége van manapság, amikor az információk, a 
tudás hihetetlen gyorsasággal avulnak el. A Vegyipari 
Mûveletek hôtani laboratóriumi méréséhez letétbe 
helyeztük a Mûszaki Egyetemen hôszivattyús – eredetileg 
szennyvízbepárlásra tervezett berendezésünket. Egyik ifjú 
kollégánk pedig ugyanott, de a biotechnológiai kutatás 
fellegvárában dolgozik. Mindkét téma elôremutató, és 
az utca embere számára sem ismeretlen. Az egyik, a 
szennyvíz kezelés a fajlagos energiafelhasználás csökkentésével napjainkban rendkívüli jelentôségû. 
A másik általunk támogatott témakör, a biotechnológia, szintén nagy jövô elôtt áll. Kollégánk új, 
kromatográfiás elválasztás technikán dolgozik, mini bio-reaktorba próbál életet lehelni.

Ezzel a rövid eszmefuttatással indítanám útjára ezévi utolsó számunkat 
és kívánok kedves Mindannyiuknak

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikeres, Boldog Újesztendôt!
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   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.    

Keverés - HMBV

Múlt hónap folyamán egyik legfontosabb partnerünk a Hosokawa Micron BV (BV a Kft holland 
rövidítése) webinar elôadást tartott a keverésrôl. Azoknak, akik nem vettek részt rajta, a lényeget 
összefoglaljuk pár mondatban.

A múlt század elsô felében Nauta holland gépgyáros szabadalmaztatta a kúpos testben, a kúp 
palástja mentén körbeforgatott, a keverendô anyagot alulról felfelé szállító csigás keverôt. A 
„világbanki hitel” idején, 30-35 évvel ezelôtt tucatszámra importáltak hazánkba Nauta keverôket. 
Sajnálkozva tapasztaljuk, hogy számos magyar, relatíve új szakkönyv ugyanazt a primitív, 
ékszíjhajtásos, bumfordi Nauta mixert adja elô, amit vagy 80 éve, a kor akkori színvonalán 
szabadalmaztattak. Vannak koppintók, akik még ma is ezt az elavult technikát használják. 
Ne foglalkozzunk velük, inkább nézzük, hogy az utódok mit fejlesztettek azóta, megtartva a 
függôleges, kúpos alakot.

A gyártmánysor a hagyományos keverôbôl kiindulva az egyre nagyobb nyíróerôvel jellemezhetô 
típusokig terjed. De mire is kell nyíróerô? Ehhez a porok osztályozására kell röviden kitérjünk. 

Alapvetôen két csoportba oszthatók a porok:

•  szabadonfolyó (free flowing) anyagok, melyek szemcséi közti vonzóerôk elhanyagolhatók, 
nem akadályozzák egymást a mozgásban. Ezért aztán nem tapadnak, nem ragadnak, nem 
boltozódnak, szépen kifolynak a silóból, konténerbôl, szárítóból. De jó, gondolhatnánk, pedig 
jóból is megárt a sok. Van olyan könnyen folyó por is, ami akár egy vízszintes, álló adagolócsigán 

is képes átfolyni, megszökni, mintha folyadék 
lenne. Van kellemetlen következménye is 
a szabadon folyásnak. Az anyag könnyen 
szegregálódhat, szétfajtázódhat, például szál-
lítás közben. A nagy szemcsék a halom aljára 
ülepednek a rázkódás által, és az ürítéskor 
nagyobb hányadot tesznek ki. Ha egy adagot 
azonos minôségben szeretnénk porciózni, 
állandó keverést kell biztosítani a homogenitás 
biztosítására, angol szóval live hopper-ként 
használva a keverô edényt;

• tapadó (cohesive) porok – no ezek 
ragadnak, boltozódnak, csomósodnak. Ezeknek 
a tartályfalát püfölik egyesek, jobb helyeken 
vibrátort, levegô- vagy nitrogéninjektálást 
alkalmaznak a szemcséket összetartó erôk 
megbontására. Általánosságban minél kisebbek 
a szemcsék, minél szélesebb a szemcseméret 
eloszlás, minél magasabb a nedvességtartalom, 
minél jobban eltér a szemcse alakja az ideális 
gömbformától, annál erôsebbek a  szemcsék 

közti összetartó erôk (kohézió). Az ilyen porok keverésére fejlesztette ki partnerünk a Nauta 
mixernél nagyobb nyíróerôvel jellemezhetô keverôket.

A nyíróerô növekedésének sorrendjében az alábbi egységek gyártása van folyamatban:

•   a jól ismert Nautamixerben egy adag tökéletes összekeveréséhez 5-10 perc elegendô. A ki- 
és betöltés idejét is beleszámítva, egy óra alatt 3-4 adag homogenizálható. Itt említjük meg, miért 

Központi tengelyes, lapátos keverôk

Bolygókaros, 
csigás keverôk

Keverôk
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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.  

ragaszkodik partnerünk a kúpos alakhoz. Ennek legalsó pontján 200-300 mm átmérôjû szelep 
teljes keresztmetszetében nyílik, így az edény ürítése nagyon gyors és maradéktalan.

•  a Vitomix márkanevû berendezésben a két csiga sokkal intenzívebben gyúrja az anyag-
tömeget. Elsô látásra elônytelen változtatást gyanítunk, hisz mind a beruházási mind a mûködte-
tési költség azonos térfogat (sarzs) esetén majd másfélszeres, azonban egy adag homogenizálási 
ideje 1-2 percre csökken. Ezáltal az idôegységre vonatkoztatott kapacitás több mint duplája, 
következésképp folyamatos termelés esetén ez a gazdaságos megoldás;

•  CPM (conical paddle mixer) márkanevû berendezésben elhagyták a csigát, helyette központi 
tengelyen forgatott lapátok bolygatják az anyagot mind radiális mind axiális irányban. Errôl a 

berendezésrôl egy nemrég befejezett szállítás révén 
bôvebben is szólunk;

•  a Cyclomix nevû készülékben szintén központi 
tengelyen lapátokat forgatunk a kúpos test fala 
mentén, igen nagy fordulatszámmal. Az anyagot 
a centrifugális erô alulról a domború fedél felé 
röpíti, ahonnét a tengely vonalában hullik vissza. 
A lapátsor fölött késszerû kar ütközéssel rombolja 
szét az anyagcsomókat. Érdekes alkalmazási 
példa porfestékek elôállítása. A színezôanyagot 
rápofozzák a mûanyag szemcsék felületére. Hasonló 
mechanizmussal inhaláló szert állítanak elô. Delikát 
feladat egyidôben gondoskodni arról, hogy szállítás 
közben a mikronizált hatóanyag a laktóz szemcsén 
maradjon, de amikor a szegény beteg belélegzi, 
váljon le róla, hiszen a durva hordozó szemcse nem 
mehet a tüdejébe.

CPM – Kúpos, lapátos keverôVitomix, kettôs csigás keverô

Cyclomix
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   Hengerszékek, higiénés, zártrendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi 

prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló 
rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsrakész vegyipari, gyógyszeripari üzemek. 

A Kischemicals mérnökei éveken át kerestek olyan intenzív keverôt, ami arra is jó, hogy 
az oldószer lehajtását is végre lehessen hajtani ugyanazon edényben. Az intenzivitásra az 
oldószerváltás során bekövetkezô átkristályosodás gyorsítása miatt volt szükség. A feladatról 
a legutóbbi Powtech kiállításon, 2014 októberében értesültünk. A delegáció – feltételezhetôen 
legalább fél tucat konkurensünkkel való tárgyalás után, – utolsóként tért be hozzánk. A 
Hosokawa csak csigás berendezéseit (Nauta és Vitomix) állította ki, melyek nem arattak valami 
nagy tetszést. Sajnos ezeknek nagy hátránya, hogy a csigát körbehordó bolygókar jelentôs 
térfogatot foglal el a kúp fejében, és ezért nagy a magasságigény. A keverô-szárítót azonban 
már meglevô épületben tervezték felállítani, és nem volt elég belmagasság. Elhangzott viszont 
az intenzív keverési igény, és adódott, hogy lapátos keverôrôl beszéljünk a továbbiakban. Az 
idô szorított, mert a szállítási határidô: 2015 elsô felének vége már kôbe volt vésve. A Powtech 
után pár hét alatt sikerült minden mûszaki részletet tisztázni, majd a kereskedelmi megállapodás 
végére is pont került. A Kischemicals nagy rizikót vállalt, amikor az addig csak laboratóriumi 
méretben ismert anyaghoz ipari berendezést választott. A mûszaki gárda rátermettségét dicséri, 
hogy csak a kulcsberendezést vették külföldrôl, a körítés hazai alkotás. 

Nagy megkönnyebbülés, amikor az elsô adag kijön a gépünkbôl. Néhány izgatott telefonváltás 
után végül ez is megtörtént Sajóbábonyban. Még nem teljesen tökéletes a rendszer, de hála a 
kreatív szakembereknek, biztosak lehetünk benne, hogy megérdemelten ünnepelhetjük a Boldog 
Új Esztendôt.

Üzembe helyezés szeptemberben

Beépítve Sajóbábonyban 
a nyár folyamán

Készülék belsô a hollandiai átvételkor júniusban
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Holimex a vegyészmérnök oktatásért

A vegyészmérnökképzés támogatására, cégünk használatba adta félüzemi bepárlóját a BME 
Vegyipari Mûveleti laboratóriumának. A berendezést szennyvíz bepárlására fejlesztette ki olasz 
partnerünk olyan helyekre, ahol nincs gôz, nincs recirkulációs hûtôvíz hálózat. Az egyetemisták 
üzemeltethetnek egy hôszivattyús bepárlót, ami úgy néz ki, pontosan olyan elven mûködik, mint 
egy háztartási kompressziós hûtôszekrény.

A minap, aggodalommal a hangjában jelentette ifjú oktató barátunk, hogy bodor füstfelhô 
közepette, a keverô motor felmondta a szolgálatot. Szerencsére csak egy kondenzátor égett le, de 
a javításig sem állhatott meg az oktatás. Valamilyen ideológiát kellett találni arra, hogy miért is 
nem mindig baj, ha egy gépnek valamely alkatrésze nem mûködik. Gyakran megesik, hogy egy 
tévedésbôl, hibából többet tanulunk, mint amikor minden tökéletes. 

Miért is van keverô egy bepárlóban, és mit is párolnak be a hallgatók?
 
Az utóbbi kérdésre egyszerû a válasz: semmit. Vizet rotyogtatnak, 

több okból. Nem kerül semmibe, nem veszélyezteti a drága hallgató 
testi épségét, nem szennyezi a környezetet. A hallgatói mérés célja 
hôtani paraméterek vizsgálata, elsôsorban a hôátbocsátási együttható 
meghatározása a bepárló falán keresztül. Ebbôl a szempontból elônyös, 
hogy nem kell koncentrációs forrpontemelkedéssel számolni. 

A bepárló benézô ablakán át jól látják a hallgatók, hogy a víz 
alacsony viszkozitásánál fogva intenzíven mozog forrás közben. 
Levonható tehát a következtetés, hogy nem is kell keverni. Miért van 
akkor a bepárlóban mégis keverô, ha úgysem forgatjuk – folytatható a 
kérdésfeltevés. Így eljutunk gondolatban a nagy-viszkozitású anyagok 
besûrítéséhez, hogy a háztartásban maradjunk, a lekvár fôzéshez 
például. 

Lám így szolgáljuk még egy kiégett 
kondenzátor segítségével is a vegyész-
mérnökképzést.

Hôszivattyús bepárló 
a Vegyipari Mûveletek 
laboratóriumban

Hôszivattyús bepárló elvi 
sémája

  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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Pörkölt maláta ôrlés ürügyén a szitálás rejtelmeirôl

A Holimex hivatása kezdetben a holland vegyipari 
gépgyártók képviselete volt. Az azóta eltelt 
negyedszázad alatt sokat változott a profilunk. Számos 
más nemzetiségû, akár kínai gyártó is felkerült a palet-
tára. Az utóbbi években szaporodtak az olyan jellegû 
megbízások, amikor egy technológiai sor szállítását 
vállaljuk, teljes körû garanciával. A megrendelônek 
elônyös az ilyen konstrukció, mivel nincs egymásra 
mutogatás, nem kenôdik szét a felelôsség az egyes 
gépek beszállítói, a kivitelezôk között. Egy idei sikeres 
fôvállalkozás példa erre.

A tiszakécskei Tikert Kft. óránként 400 kg 
szemes, pörkölt árpamaláta feldolgozására 
keresett megoldást. A feladat szépségét az adta, 
hogy az egész árpaszemeket (3-5 mm) 100%-ban 
200 mikron alá kellett ôrölni úgy, hogy 99%-
a 160 mikron alatti legyen. Szigorú az elôírás, 
tekintettel a szemcseméret Gauss-féle eloszlási 
görbéjére. A kalapácsos darálóból kikerülô 
anyagot vibrációs szitán szétválasztottuk, 
a 200 mikronnál nagyobb méretû frakciót a 
kalapácsos malom garatjába visszavezettük. A 
tervezés során figyelembe kellett venni, hogy 
az éghetô anyagok porai robbanásveszélyesek. 
Ezért az ôrlemény szállítására a vákuumos PIAB 
feladórendszert választottuk a porrobbanás 
veszélyének elkerülésére.

Értékes tapasztalatokat szereztünk az 1600 mm 
átmérôjû vibrációs szita beüzemelésekor. Itt 
domborodik ki a teljes körû garancia lényege, 

értelme. Mi nem csak leszállítunk X tonna vasat, hanem mûködôképes technológiai sort 
adunk a vevô kezébe. Számunkra vérpezsdítô kihívás kiszedni egy gépbôl, hogy mire képes. A 
vibrációs szita röpsúlyának állításakor például azt tanulmányozni, hogyan viselkedik az anyag 
a szitaszöveten.

A szitatest alján található röpsúlyok egymáshoz viszonyított szögének állításával lehet a szita 
mozgását és ezzel a rajta lévô anyag haladását szabályozni.

6
   Poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, portöltô 

vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, szélosztályozók, szennyvíztisztító techno-
lógiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves). 

Csigás anyagfeladás a kalapácsos malomba

Vibrációs szita etetése PIAB vákuumos 
szállító berendezéssel, irányváltós termék 
zsákoló, szerelés közben.
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ÁRAMLÁSI KÉP RÖPSÚLYOK  ÁLLÁSA TULAJDONSÁG FÔ ALKALMAZÁS

    00 Az anyag középrôl egyenesen a 
kör szélére áramlik.

Általános osztályozás, gyors szitálás 
könyen sztálható anyagokhoz.

   150 Elkezdôdik a kúszó mozgás. Szokásos szitálási mûveletekhez.

   850
Itt a legerôsebb a kúszás.

Precíziós osztályozás finom 
porokhoz, kondenzációs és nagyon 
hidratált anyagokhoz.

  1000 Az anyag középre 
koncentrálódik.

Kismennyiségû durva anyagtól 
mentesítés

Az anyagáram nyomvonala a röpsúlyok állítási szöge függvényében

A sikeres próbaüzem után a Hosokawa 
Alpine gyártmányú 200 LS légsugárszitá-
val végzett szemcseméret-meghatározás a 
kiírásnak megfelelôen a teljes mennyiséget 
160 mikron alatti tartományban találta. Ezt az 
eredményt erôsítette meg a folyadékfázisban 
végzett lézeres szemcseméret meghatározás is.

A szita automatikus tisztítását a golyótartó tálcán 
található 70 -80 gumigolyó végzi, alulról ütögetve 
a szitaszövetet. ç

   Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló 
falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.

Röpsúlyok állítása

Az anyag áramlási képe 
a szita szöveten. ç

ç
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Édes élet Kölnben 2016 január 31 és február 3 között: 

meghívó a világ legjelentôsebb 

édesipari kiállítására

Míg a Prosweets a termékeket és alapanyagokat mutatja be, a kiállítás ISM nevû része a csemegéket 
elôállító legkorszerûbb technológiákat vonultatja fel. A látogatók tájékozódhatnak az aktuális 
trendekhez igazodó gyártási megoldásokról és berendezésekrôl, legyen szó organikus, kóser, halal, 
fair-kereskedelmi, cukormentes, allergén-tiszta, funkcionális, kézmûves, privát label, limitált kiadású, 
impulzuscsomagolású, vegetariánus vagy vegán termékekrôl. Több gépgyártó partnerünk is kiállít a 
10.1 számú pavilonban, ahol Fejes Tamás várja Önöket. Hívják ôt bizalommal: +36 302 106 107.

Képviselt cég Ország Gyártmányok Stand szám

AWEMA AG Svájc öntôgépek, „one-quadroshot” töltôgépek G070

BETEC N.V. Belgium olvasztó- és tárolótartályok, temperálók, mártó gépek, 
hûtôalagutak és hûtôtornyok D060 E061

Brunner-Anliker 
AG

Svájc darálók, gyümölcs és zöldség szeletelôk, kockázók, 
szárított gyümölcsszeparátor

C090

F.B.Lehmann 
GmbH Németország csokoládé- és bevonómaszák gyártásához 

hengerszékek, golyósmalmok B040 C041

FIREX SRL Olaszország masszák, krémek, lekvárok, töltelékek, szószok fôzô, 
bepárló („sous-vide”) gépei B038

Hansa Industrie-
Mixer GmbH & Co Németország tejipari desszertek, masszák, töltelékek, krémek, 

gumicukor habosítása light termék D049

JAF Inox SA Brazília „Beanto bar” különleges csokoládé gyártó berendezések B040 C041

Krüger&Salecker Németország formázó gépek, extruderek, prések müzli, marcipán, 
desszert gyártáshoz F010

Royal Duyvis 
Wiener B.V. Hollandia kakaóbab feldolgozó gépek, keverôk, golyósmalmok, 

komplett gyártó vonalak B040 C041

Thouet GmbH Németország alapanyag bekeverôk, száraz és nedves csokoládé 
konsok, szivattyúk B040 C041

2016 április 19-21 közt Nürnbergbe, a portechnológia Mekkájába hívjuk Önöket


