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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!
Biztosan visszazökkent már mindenki a nyári
szabadságok után a normál kerékvágásba és reméljük,
tudnak idôt szakítani Hírmondónk olvasására.
Ezúttal rendhagyó témával foglalkoznék ezen
a helyen, egyben kérve az Önök segítségét és
véleményét egy új tevékenységünkkel kapcsolatban.
Ahogy halad a világ – magánéletünkben is
tapasztaljuk – vannak feleslegessé váló tárgyaink,
melyek még mûködôképesek, de valamilyen okból
kiszorulnak a mindennapi használatból. A termelô
berendezésekkel is ez a helyzet, talán még nagyobb a nyomás bizonyos esetekben a modernizálás
vagy hatásfok növelés irányában. A termelésbôl kiszoruló berendezések sok esetben – több éves raktári
hányódás után, amikor már valóban semmire sem használhatók, – a hulladékfeldolgozóban végzik.
Miután az ipar szereplôi legalább olyan sokfélék beruházási erejüket tekintve, mint a civilek, arra
gondoltunk, hogy teremtünk egy fórumot – amolyan ipari „vaterát” – a használt, de még használható
termelô berendezések forgalmazására. Nem találtuk fel a langyos vizet, tudjuk, léteznek már ilyen
oldalak. Ezek azonban nagyrészt külföldiek illetve a hazaiak nem a gyógyszer-, vegyi- és élelmiszeripar
berendezéseivel foglalkoznak, ami cégünk és partnereink fô mûködési területe. A részletek kidolgozása
most van folyamatban.
Sikeres munkát kívánok az év végi hajrához.
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Cégünkrôl és az általunk forgalmazott gépipari
berendezésekrôl bôvebb információt talál honlapunkon:

www.holimex.hu
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Gyûjtôcsomagolás automatizálás
Élelmiszeripari üzemeket járva egyre több helyen tapasztaljuk, hogy nincs munkaerô, még ha
meg is fizetnék, akkor sem. Az a hagyományos kép, hogy a csomagoló gépsor mellett fél tucat
dolgozó kapkodja a zacskókat és rendezi kartonokba, egyre inkább a múlté. Partnerünk a holland
BluePrintAutomation (késôbbiekben BPA) a másodlagos csomagolás automatizálásához tervez és
gyárt komplett csomagolóvonalakat. Nemcsak a termékegységek behelyezésére, hanem magának
a csomagolóanyagnak: karton, rekesz, tálca összeállítására, ragasztására, hajtogatására, zárására
is képesek berendezéseik. A csomagológépek kapacitásának jobb kihasználása révén a fajlagos
csomagolási költségek csökkennek, a beruházás gyorsan megtérül.
A BPA 1980-ban a hollandiai Woerdenben egy garázsban kezdte, majd mára 140.000 m2-es
alapterületû gyártóbázisán 400 fôvel dolgozó világcéggé nôtte ki magát. Az elmúlt negyedszázad
során több mint 7000 db csomagolósort értékesített. Jellemzô a felhasználóbarát hozzáállásra, hogy
magas a visszatérô vevôk aránya. A következô területeken vannak referenciáink: fagyasztott, snack,
sütô, édesipari, tejipari, húsipari termékek, száraztészta, jégkrém, üdítôital és állateledel valamint
higiéniai termékek csomagolása.
BPA másodlagos csomagolás berendezéseibôl kiemeltünk párat:
1.
Félautomata zacskó felállító berendezés az elsô lépés a kézi csomagolás sebességének
növelése felé. A csomagológéprôl lekerülô zacskókat függôleges helyzetbe állítja és egy puffer
szalagra gyûjti. A kezelô a megfelelô számú zacskót összefogva gyorsabban tudja megtölteni a
kartonokat. A zacskótöltô berendezést gyorsabban lehet mûködtetni, az élômunka igény csökken,
nô a termelékenység, a berendezés beruházása néhány hónap alatt megtérülhet.
2.
Fagyasztott
termékeknél, illetve olyan esetben,
ahol kicsi a termék sérülésének
veszélye, célszerû gravitációs
módon (ejtéssel) a terméket a
kartonba juttatni. A zacskókat
a felsô szállítópályáról forgó
cella juttatja az alsó konvejor
pályán szállított kartonokba.
Maximálisan 140 csomag/perc
csomagolási sebességet lehet
elérni.

1. ábra Zacskó felállító berendezés

2. ábra Gravitációs forgó cellás kartontöltôvel
csomagolt fagyasztott zacskós áru
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Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések,
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), bigbag töltôk-ürítôk, bioreaktorok, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.
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3.
Vízszintes vagy függôleges pick and place („fogd meg és rakd a helyére” – HVP) berendezés
lelke a SmartTrak rendszer. Ennek segítségével a nagy sebességgel érkezô csomagolt termékek
egymáshoz képest egyenletesen fognak elhelyezkedni, azaz elôrendezésre, akár átfedésbe kerülnek.
Ez a szabadalmaztatott rendezô szalag termékváltáskor vagy más csomagolási minta esetén,
egyszerûen kicserélhetô. Az egyes csomagok megfogása a robotkarok végén elhelyezett cserélhetô
vákuum tappancs segítségével történik. A karok igény esetén 90°-al elfordulnak, a felvett csomaggal
együtt, ezzel kereszt minta is kialakítható. A termékek a betolás elôtt egy átmeneti tárolóba kerülnek
összerendezetten gyûjtve. Így elkerülhetô, hogy betoláskor pl. szelet áru esetén a termékszélek
megsérüljenek, vagy elmozduljon és elszakadjon a csomagolás. Majd betolásra kerülnek az oldalára
döntött dobozokba.
3. ábra A robotkaron elhelyezett szívókorong
teszi lehetôvé az egyes zacskók megfogását

4. ábra A SmartTrak szalagról robotkar emeli és helyezi be
a csomagokat az átmeneti tartó rekeszbe

4.
A kompakt csomagoló berendezések moduláris felépítésûek: automata
karton formázóval, termék behelyezô és
kartonzáró egységgel végzik függôleges,
álló zacskók gyûjtôkartonozását. A DCP-E
típus, felülrôl helyezi be a nyitott kartonba
a termékeket.

5. ábra Szeletáru gyûjtôkartonba
csomagolása

Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fermentorok, fóliázók,
folyadékkeverôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk),
folyadék- és pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.
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A teljesen automatizált gyûjtôcsomagoló sor kartonfelállító egységgel kezdôdik, majd a termék
behelyezés után behajtja és alsó valamint felsô ragasztással zárja a kartont. Ilyen berendezés
demonstrációját láthatták májusban a bécsi Snackex kiállításra ellátogatók. A kamera rendszerrel
támogatott delta robot a BPA által kínált legsokoldalúbb kartoncsomagoló berendezés. Moduláris
felépítésû, konfigurálható kivitel többféle kamera rendszerrel, integrált karton felállító és záró
modullal. Akár 8 db robotcella veszi el a terméket az állítható magasságú szállítópályáról. A robot
több szállítópályát is tud kezelni, melyek sebességiránya ellentétes. Nagy csomagolási kapacitás
esetén térül meg, függôleges, vízszintes, landscape, vagy portré csomagolási mintákhoz.
6. ábra Kamerarendszerrel támogatott delta
robot UD csomagoló berendezés

7. ábra RPA moduláris kartonozó
berendezés

5.
Az automata zacskózárást ellenôrzô berendezés ellenôrzi a fólia hegesztés megfelelôségét
nagy sebesség esetén is. Önálló egyedi gép, a modern csomagológépek igényeihez, sebességéhez
alakítva. A zacskó egalizáló egység figyelembe veszi a termék tulajdonságát, mielôtt a zacskót
letesztelné. A rendszer dupla ellenôrzést végez és a nem megfelelô
termékeket kilöki.
Napjainkban már nemcsak a gyártósorok mellé nem találni embert,
hanem a boltok is munkaerôhiánnyal küzdenek. A minap a TESCO
dolgozói nemcsak a magasabb bérért, hanem több munkatárs fölvételéért is sztrájkoltak. A BPA nyilvánvalóan válaszol a kihívásra, és gépei
olyan úgynevezett kínáló kartonokat is kezelnek, melyek közvetlenül
kihelyezhetôk az áruházak polcaira, jelentôs élômunka megtakarítást
eredményezve.

8. ábra Mûzliszelet gyûjtô csomagolás több
sorban elhelyezve kínáló kartonban
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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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Cégbemutató: BEE International
Bôvítendô palettánkat különleges, speciális területek felé törekedve, új partnerrel bôvült a
képviselt cégeink sora, az USA-beli BEE International-lel. A céget 1994-ben eredetileg Izraelben
alapították, szabadalmaztatott nagynyomású technológiára építve, amellyel elsôsorban sejtfeltárás,
szemcseméret-csökkentés és stabil emulziók elôállítása érhetô el (innen származik a cége neve is,
BEE: Best Emulsifying Equipment). A gyártókapacitást 2001-ben költöztették Massachusetts államba,
azóta innen szállítják a kész berendezéseket, melyek mára az egész világon fellelhetôk.
Na de mi tette sikeressé a BEE berendezéseit?
A kérdésre a válasz a szabadalmaztatott technológiai megoldásban és a berendezés sokoldalúságában
rejlik. A készülék lelke az emulzifikáló cella, amelyen belül háromféle fizikai hatásnak köszönhetôen
következik be a diszpergálás, vagy a sejtek feltárása: nyírás, kavitáció, ütközés. Ennek a három
erôhatásnak, valamint a maximális, 3.100 bar-os üzemelési nyomásnak köszönhetôen a berendezéssel
egyedülálló eredmények érhetôek el.

Homogenizátor vázlatos rajza

A folyamat dióhéjban: a feldolgozandó anyag egy változtatható keresztmetszetû fúvókán halad
keresztül, ekkor növekszik meg a nyomása 3100 bar-ra. A fúvóka után az anyag egy nagyobb
átmérôjû csôben expandál, így fellép a kavitáció jelensége. Ez után a folyadéksugár több, úgynevezett
reaktoron halad keresztül, amelyek gyakorlatilag kerámia csövek, közöttük gumi o-gyûrûkkel,
melyeknek a belsô átmérôje változtatható. Ez a rész felel a részecskék nyírásáért. A berendezés
végére egy dugó szerelhetô, amelynek ütközve pedig a harmadik hatás, az ütközés lép fel.
A berendezések többféle kiegészítôvel láthatók el, mint a hôcserélô, adagolótölcsér, vagy az
ellennyomás-szabályozó. Ezen kívül a reaktorok száma növelhetô, valamint a folyadékáramba a
fúvóka után segédanyagok adagolhatók, a Venturi-elvnek köszönhetôen. Így a nagynyomású homogenizátor rendkívül sokoldalúvá válik, és számos anyagot lehet tesztelni vele egy berendezésen.
A BEE International termékei
három csoportra oszthatóak, a
laboratóriumi, félüzemi és üzemi
berendezésekre. Így a termékpaletta
elég széles kapacitástartományt fed
le, a 2 l/h-tól a 240 l/h-ig, vagy
Laboratóriumi berendezés
egyéni igény esetén e fölött is. A
berendezések természetesen GMP kompatibilis kivitelben is készülnek,
igény szerint robbanás biztos kivitellel. Így a BEE International
berendezései alkalmasak a kísérleti munkához, amikor sokféle
paramétert kell kipróbálni a megfelelô eredményhez, ugyanakkor
a nagyobb berendezések kellôen robusztusak és megbízhatóak a
nagyüzemi gyártáshoz.

Üzemi sejtfeltáró, emulzifikáló gép

Ha szüksége van egy jó minôségû, nagynyomású homogenizálóra,
akkor a BEE International készülékeit Önnek találták ki!

Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, monolit kromatográfiás oszlopok
mûanyag granulátum szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású
ikerszûrôk, ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk.
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Filmbepárlók dicsérete
Abban a reményben, hogy az ifjabb mérnök nemzedék is olvassa újságunkat, és abból az elvbôl
kiindulva, hogy „egy újszülöttnek minden vicc új”, folytatjuk hôtani ismeretterjesztô sorozatunkat.
A témát egy két soros ajánlatkérés vetette fel: „mibe kerül egy szárító vagy bepárló, ami X tonna
hôérzékeny anyagból Y tonna vizet von el Z óra alatt?”. Tekintsünk el attól, hogy a kérdezô azt
sem döntötte még el, hogy milyen terméket akar elôállítani, besûrített oldatot vagy száraz szilárd
anyagot, általánosságban is vizsgálhatjuk, hogy egységnyi felületen vagy kubatúrában mennyi hôt
tudok közölni. Egyébként nem olyan istentôl elrugaszkodott a kérdés, mert éppenséggel nemrég
kezdett el szépen mûködni egy filmbepárlónk, melybôl száraz porként hullik ki a betáplált oldat
sótartalma, azaz nevezhetjük szárítónak is.
Miért olyan drága egy filmbepárló
a csöves bepárlókhoz viszonyítva?
A készülékek képeit összehasonlítva
elôször azt láthatjuk, hogy a csöves
bepárlóban nincs mozgó alkatrész, és
az ezzel járó motor, hajtás, tömítés,
csapágyazás. Közelebbrôl is megnézve
az ábrákat, látjuk, hogy ugyanakkora
köpenybe számtalan csövet, hatalmas
hôcserélô felületet pakolhatunk, míg
a filmbepárlónak csak a köpenye a
hôátadó felület. Tehát ugyanazon
térfogatban sokkal kevesebb hôt
tudunk közölni. Adott mennyiségû
oldószer elpárologtatásához tehát a
filmbepárlónak sokkal nagyobbnak kell
lennie. A több és bonyolultabb vas pedig
sokszorosan többe kerül.

Robert bepárló
Kapartfalú filmbepárló

Mire jó akkor a kapart falú filmbepárló? Nyilvánvalóan olyan feladatokra, ahol a folyadék alig
folyik, magától nem oszlik szét a fûtôfelületén, oda kell kenni. Ilyen anyag például a polimer, melybôl
oldószer maradványokat, prekurzort kell eltávolítani. Vagy a túltelített oldattá majd zaggyá, péppé
váló sólé, melyet még meg is kell szárítani. A szárítóként is üzemelô filmbepárlónk különleges lengô
lapáttal van ellátva. Annak érdekében, hogy ne kopjon el idô elôtt, nem éri el a köpenyt, mint ahogy
a kaparós filmbepárlóknál szokás. Mint egy inga billeg a zsanérján és úgy pofozza le a köpenyre
rászáradó szilárd réteget.

Rotor kiemelés
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A filmbepárlónak hôtani szempontból is van elônye a nagy folyadékterû,
recirkulációs csôköteges bepárlókhoz viszonyítva. A tökéletesen kevertnek
tekinthetô bepárlók folyamatos üzemben a legkedvezôtlenebb állapotban
mûködnek, ugyanis a termékké betöményedett legviszkózusabb oldat pörög
bennük, a legkisebb hôátbocsátási együtthatóval jellemezhetô az egész
hôátadó felület. A filmbepárlóban ezzel szemben felül a még híg oldat nagy
hôátbocsátási tényezôvel párolog, intenzív a hôátadó felület kihasználása.
Ez az elôny kifejezetten a hôérzékeny anyagok besûrítésénél lép elôtérbe.
A kíméletes, igen rövid idô alatt, korlátozott hômérsékleten történô bepárlás
szempontjából elônyös, hogy a film vastagságú folyadékrétegben nem
alakulhat ki a hidrosztatikai nyomásból következô forráspont emelkedés.
Sôt, az úgynevezett rövid utas filmbepárlóban, ahol a kondenzátort a fûtött
hengerben helyezzük el, még a páravezeték ellenállása sem növeli a vákuum
szivattyú által elôállított alacsony nyomást.

Pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók,
porleválasztók, porszállító csigák, portöltô vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk,
szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok.
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Mérföldkô a PIAB vákuumos pneumatikus
szállító berendezések értékesítésében
Korábbi Hírmondó számainkban tisztelt olvasóink találkozhattak már a PIAB vákuumos pneumatikus szállító berendezésekkel – egyrészt az újdonságok, mûszaki fejlesztések ismertetése,
másrészt olyan sikeres projektek bemutatása alkalmával, melyekben a PIAB berendezések
kulcsszerepet játszottak.

Tabletta szállítás bliszterezôgép ellátására

Az elmúlt évek során a „megszokott”
anyagmozgatási alkalmazásokon kívül
(ömlesztett por, vagy granulátum eljuttatása
kis adagokban „A”-ból „B”-be) számos
rendhagyó megoldást is volt alkalmunk
megvalósítani,
a
PIAB
készülékek
sokoldalúságának
köszönhetôen.
A
teljesség igénye nélkül csak néhány
példát említünk. Komplett porkimérô és
–adagoló rendszereket konstruáltunk a
PIAB berendezések segítségével, melynek
során egy feladóhelyrôl akár 9 reaktorba
lehet anyagot beadagolni folyamatos,
szabályozott
ütemben.
Kidolgoztunk
olyan megoldást, amelynek segítségével
különféle gyógyszer-tablettákat juttattunk
fel fajtánként külön egy bliszterezô gépre,
központi vákuumegység segítségével.

A következô képen bemutatott készülékegyüttessel nagy
térfogatú anyagot lehet egyszerre, dózisszerûen bejuttatni
reaktorba.
A nyár derekán említésre méltó mérföldkôhöz érkeztünk:
megrendelést kaptunk cégünk történetének 150., 151.
és 152. PIAB pneumatikus szállító készülékére, amely
természetesen nagy örömmel töltött el bennünket és
motivációt jelent számunkra új célok eléréséhez.
A siker kemény munkánkon túl a PIAB berendezések
egyszerûségében, megbízhatóságában, ugyanakkor széles
körû alkalmazási lehetôségében és rugalmasságában
keresendô.
A
gyártóval
való
folyamatos
konzultációnk
eredményeképpen bízunk benne, hogy a jövôben
újabb területeken nyílik lehetôség a PIAB berendezések
alkalmazására és még több partnerünk élvezheti a
berendezések nyújtotta elônyöket.

Speciális modell nagy dózis adagolására

Sziták (száraz, nedves), 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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Tisztelt Olvasóink!
Családias cégünk idén három
új taggal bôvült. A legutóbbi
összetartáson készült csoportképrôl
emeltük ki ôket.

‹ Teitelbaum Áron, asszisztens, rendszeretetével, kitartásával

és remek humorával (valamint echte szatmári szilvalekvár
csodájával) segíti mindennapjainkat. Precizitására nagy
szükségünk van a pénzügyek intézésénél, a szállítások
szervezésénél. Önök az alkatrész rendelésekkel kapcsolatban
találkozhatnak vele.

Ács Tibor kiváló tervezôi szaktudása, gépészmérnöki tapasztalata
olyan projektek lebonyolításában nélkülözhetetlen, ahol fôvállalkozás
jelleggel, kulcsrakész beruházást kompletten vállalunk. Senior
kollégáink jobbkezeként nemcsak lerajzolja az egyedi megoldásokat,
hanem az üzembe helyezés során is számítani lehet rá.

‹

‹ Vajda Ákos projekt mérnök gyógyszer- és élelmiszeripari

technológiák szállítása kapcsán nagy terhet vesz le üzletkötô
kollégáink válláról. Segítôkész személyiségével, vevôcentrikus
hozzáállásával motorja a projekteknek.
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