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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Még 2019 elejét írjuk, de máris túl vagyunk egy számunkra 
nagyon fontos kiállításon. Ahogy egy korábbi számban 
már említettem, az “édes-ipar” sokadik virágzását éli és ez 
a Kölnben rendezett Prosweets kiállítás látogatottságán is 
meglátszott. Bár ezen a kiállításon a fôszerep a fogyasztóknak 
szánt termékeké, de a gépgyártók is szép számban 
képviseltették magukat. Egyik partnerünk kiemelkedô 
újdonságával ismertetjük meg az érdeklôdôket.

Budapesti, saját rendezvényünkre szeretném ezen a helyen 
is felhívni szíves figyelmüket. Március 12-én rendezzük meg 
második biotechnológiával foglalkozó szemináriumunkat. Ez 
a terület talán még nem annyira jól ismert, mint egyéb tevékenységeink, de biztosan nagy jövô elôtt 
áll. Úgy gondoljuk, hogy szükségszerû és érdemes ennek a technológiának a népszerûsítésébe energiát 
fektetni, mert ez a jövô. 

Szinte nincs olyan iparág, ahol ne dolgoznának ömlesztett szilárd anyagokkal, legyen az nyersanyag, 
intermedier vagy végtermék. A Nürnbergben április 9-11 között rendezett Powtech kiállítást jó szívvel 
ajánljuk figyelmükbe, ahol kollégáink szívesen kalauzolják Önöket.

Látogatásukat, érdeklôdésüket várva nyújtom át tavaszi számunkat
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   Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések, 

segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), big-
bag töltôk-ürítôk, bioreaktorok, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.    

HÍRMONDÓHOLIMEX

Édes újdonság: csokoládé temperálás mesterfokon

Ínycsiklandó élménnyel kezdôdött az év: januárban részt vettünk a ProSweets édesipari vásáron 
Kölnben. Számtalan újdonság közül egy különlegességet emelünk csak ki, a csokoládé megfelelô 
hômérsékleten tartását biztosító StellaNova® névre keresztelt találmányt. A gyártó a Karácsonyi 
számunkban bemutatott dán Aasted. 

A temperálás jelentôsége a csokoládégyártásban

Nem csak a táblás csokira kell gondolni, hanem számos édesipari termékre, melyeknek lényeges 
összetevôje a csokoládé: bonbon hüvely, pasztilla, vagy jégkrémen bevonat, finom pékárú, mártott 
tejdesszert, szárított gyümölcs, nápolyi vagy szaloncukor kap csokoládé mázt. Mindezen termékek 
fontos minôségi paramétere, hogy a bevonat fényes felületû, roppanós maradjon a szavatossági idô 
teljes tartalma alatt, azaz a kakaóvaj ne kristályosodjon ki a termék felületére. Hiába kifogástalan 
a termék analitikai összetétele, degusztáló a felszínén kiütközô fehér bevonat. A gyártás során a 
felmelegített masszában a kakaóvaj megolvad, majd a kristályszerkezetet a temperálás folyamata 
során kell újraépíteni. A kakaóvaj különbözô kristályformáit mutatják az alábbi ábrák.

< A csokoládéban lévô kakaóvaj
 lehetséges kristályformái

< A csokoládé kristályszerkezete és az olvadási hômérsékletek

A temperálás célja az, hogy minél több Béta5 kristályformát 
alakítsunk ki, ugyanis ekkor a szerkezet sûrû, tömött, ezáltal a 
kakaóvaj vándorlása, a termék külsô felületére való kicsapódása 
akadályba ütközik. A csokoládé temperálásakor minden kristályt 
újra folyékony fázisba hozunk 450C fölé melegítéssel. Ezután hûtés 
következik, melynek hatására elindul a kristályosodás. Az idô, a 
nyíróerô és a hômérséklet a legfontosabb mûveleti paraméterek 

temperáláskor. Dr. Kaj Christian Aasted, a cég alapítója 1946-ban jelent meg elsô folyamatos 
csokoládé temperáló gépével a piacon, idén a legújabb StellaNova® névre keresztelt szabadalmukat 
mutatták be. A gépbôl alacsonyabb viszkozitású, gyorsan szilárduló, jól zsugorodó massza távozik, 
nem kívánt kristályformák nélkül. Az alábbi táblázat ezeknek a fizikai tulajdonságoknak a termék- 
minôségre való hatását foglalja össze. 

Kiválóan temperált csokoládé jellemzôi

A Holimex Kft által forgalmazott energiatakarékos mártó berendezések alacsony áramfajlagossal 
és takarékos vízfogyasztással néhány év alatti megtérülést biztosítanak. Az elôre programozható 
modell az éjszakai alvó üzemmódról mûszak induláskor készenléti módra vált és azonnal temperált 
csokoládé áll rendelkezésre. Mártáskor így mindig frissen temperált csokoládé borítja be a terméket. 

Lassabb	  kakaóvaj	  vándorlás	  Sűrű	  kristályszerkezet	  
Magasabb	  kihozatal	  Gyorsabb	  szilárdulás	  
Könnyebben	  elválik	  a	  formától	  Nagyobb	  zsugorodás	  
Kitűnő	  külső	  megjelenés	  Fényesebb	  felület	  
Állandó	  termékminőség	  Stabil	  massza	  hőmérséklet	  
Kakaóvaj	  megtakarítási	  lehetőség	  Alacsonyabb	  viszkozitás	  
Gyártási	  költség	  csökkentés	  Akár	  75%	  energia	  takarítható	  meg	  
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   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.  

HOLIMEXHÍRMONDÓ

A termékváltások idejének csökkentését teszik lehetôvé azok a mártó berendezések, melyeknek a 
komplett masszatartálya cserélhetô.

Még visszatérve a temperálásra, nyilvánvaló törekvés kvantitatív mérôszámmal jellemezni 
a temperálás jóságát. A temperálási index meghatározását a ChocoMeter nevû mûszer kis 
mennyiségû csokoládé mintából állapítja meg hûtési görbe felvételével.

< Mûszer által mért csokoládé hûtési görbe

A mért értékbôl a gyártandó termék minôségére, 
eltarthatóságára közvetlenül információt kapunk. 
Így szükségtelen a szubjektív módon való ér-
tékelés, a mûszer gyors, pontos, és nem téved. 

Az „inline” beépíthetô verzió 10 percenként vesz 
mintát, az utolsó 20 mintavétel eredményét kijelzi. 
Riasztást ad, ha a mért érték a megadott intervallu-
mon kívül esik, ezáltal azonnal be tudunk avatkozni a 
gyártásba!

< Csôvezetékbe építhetô 
temperálási indexet mérô mûszer 
(in line ChocoMeter)

ChocoMeter 5 colos színes kijelzôvel, 
nyomtatóval, USB csatlakozóval 

Az általunk képviselt dán Aasted ezen a téren is elôrelépve kifejlesztette ChocoAnalyzer 
mérômûszerét, amely jelenleg a kereskedelemben található legkorszerûbb mûszer édesipari masz-
szák fizikai paraméterének vizsgálatára. A ChocoMeternél ismertetett funkciókon túl, a csokoládé 
zsugorodására, tágulására kaphatunk elôrejelzést, a gyártási – mártási, öntési – folyamatok 
szimulálhatók.  Arra kaphatunk választ, hogy például a töltött praliné, vagy mártott szaloncukor esetén 
vajon a töltelék megrepeszti-e a csokoládé burkot, vagy töppedt lesz-e a végtermék a hûtést követôen.

< ChocoAnalyzer: kontrakció, olvadáspont, gyártó vonal szimulációs és   
       temperálási indexet mérô funkciókkal

A ChocoAnalyzer fôbb jellemzôi:

• Vizsgálja a hûtés hatását a termék zsugorodására a hûtôalagútban, 
 méri a maximális kontrakciót
•   Lehetôséget ad a temperáló beszabályozására, a kontrakció 
 függvényében
• Összehasonlító méréseket végezhetünk különféle temperáló   

 beállításokkal, vagy eltérô típusú berendezések minôségre   
 gyakorolt hatását vizsgálhatjuk

• Mérhetô a töltelék tágulása, vagy összehúzódása a csokoládéhoz képest, ezáltal kiküszöbölhe-
 tô,  hogy a töltelék okozta nyomásváltozás következtében a csokoládé megrepedjen.
• Segít megérteni a gyártási folyamatokat és ezáltal a termék minôség megôrzési ideje megnö-  

  velhetô, illetve a nedvesség vándorlás, kakaóvaj kristályosodás kontrollálható

További információkkal Fejes Tamás kollégánk áll készséggel partnereink rendelkezésére 
(tamas.fejes@holimex.hu; +36 30 210 6107).

>
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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. 

Projekt bemutató: 

Zoltek Zrt polimer tároló kapacitásának bôvítése

Szép, komplex feladat megoldásáról tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, bemutatva a Holimex 
Kft. törekvését, hogy ne csak eladjunk egyes gépeket, hanem partnerei legyünk a gyárak 
fejlesztôinek. 

Idôsebb vegyészmérnökök még emlékeznek a Magyar Viscosa mûszálgyárra Nyergesújfalun. 
Az állami vállalatot 1995-ben privatizálták, majd a Zoltek Zrt. 2014-tôl a japán Toray Group 
tagjaként folytatja tevékenységét. Hazánk egyik élenjáró technológiai vállalata poliakril-nitrilbôl 
állítja elô a rendkívül szívós, ugyanakkor könnyû szénszálat. A nagyközönség a Balatonon láthatja 
a szürke vitorlás versenyhajókat, melyek a szénszál sokkal nagyobb szakítószilárdságának 
köszönhetôen gyorsabban szelik a habokat. A különleges szerkezeti anyag másik közismert 
felhasználásával a szélerômûvek 80 métert is meghaladó hosszúságú lapátjainál találkozhatunk. 

Az anyagot a polimer lánc elszenesítésével állítják elô. A gyártás folyamatos, ezért nagyon 
fontos, hogy a kiindulási anyag biztonsággal rendelkezésre álljon. 2016-ban megkeresést kaptunk 
a polimer tároló kapacitás jelentôs növelésére. Nem tûnt túl bonyolultnak egy silót hozzáadni 
a rendszerhez, de ahogy mondják, az ördög a részletekben rejlik. Az óránként több tonna 
porszerû anyag mozgatását pneumatikusan végzik. Ez is jól ismert technika, bár a polimer por 

kiemelten robbanásveszélyes 
tulajdonsága már komoly 
mûszaki kihívás. Ezért 
szállítógázként csak az 
inert nitrogén jöhet szóba, 
melyet természetesen az 
oxigéntartalom folyamatos 
ellenôrzése mellett recir-
kuláltatni kell, hiszen költ-
séges anyagról van szó. 
Tetézte nehézségeinket, hogy 
költségcsökkentési okokból 
több évtizede külföldön 
gyártott, hajtás nélküli, nagy-
nyomású ventillátorokkal kel-
lett a pneumatikus szállító 
rendszer mûködtetését meg-
oldani. 

Szûrôciklon szerelése beemelés elôtt
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Jelentôs különbség adódott a szállítandó anyagot illetôen. Az eredeti technológia szerint 
pellet, az új szerint pedig por formájában kell szállítani az anyagot. A pellet leválasztására 
szolgáló egyszerû ciklon már nem volt használható, ezért nagyméretû szûrôciklont terveztünk 
és építettünk be.

A Megbízó külön kívánsága volt, hogy az új rendszer bekapcsolásához a lehetô legrövidebb 
idôre kelljen megállni a termeléssel. Ebben nem csak az jelentette a nehézséget, hogy a képeken 
is érzékelhetô zsúfolt elrendezés mellett kellett kiépíteni az új csatlakozásokat, hanem az is, 
hogy a meglévô csôvezetékek részben más funkcióval kellett üzemeljenek a rákötés után. Ez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy az új rendszerrôl – probléma esetén – nem lehetett visszaállni 
az eredeti rendszerre, tehát 100% biztonsággal kellett az átépítés után az új rendszerrel elindulni, 
gombnyomásra, 100%-os terheléssel.

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

Felújításra váró ventilátorok

A pneumatikus szállítórendszer 
felújított nagynyomású 

ventilátorai robbanásbiztos 
hajtással ellátva
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2018 nyarára már mindennel készen voltunk, a 100 m3-es siló a helyén állt, elkészült a 
szûrôciklon, a ventilátorok, cellások, kalapácsos malom felújítva, ATEX-es kivitelben indulásra 

készen vártak. A gyártás ütemezés aztán 
novemberre adott lehetôséget arra, hogy az 
új eszközöket a meglevô technológiai sorba 
integrálhassuk. Ehhez több mint 100 méter 
NÁ200-as vezeték-re is szükség volt, hiszen 
az új rendszer legalsó és legfelsô pontja között 
mintegy 40 méter a szintkülönbség. A közölt 
képek néhány jellemzô mozzanatát mutatják a 
munkafolyamatnak. 

Bár a kibôvített rendszernek az indulástól 
kezdve teljes kapacitással kellett termelésbe 
állnia, sikerrel vettük ezt az akadályt, 
nem kis részben a gyári kollégák hathatós 
közremûködésének köszönhetôen.

6
   Pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, 

porleválasztók, porszállító csigák, portöltô vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, 
szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok. 

A kültéri installáció felülrôl: 
siló, a ráültetett malommal, cellás adagolóval, 
ciklonnal, pneumatikus szállító vezetékekkel

100 m3-es siló felállítása
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   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.

Meghívó

Holimex Biotechnológiai Szemináriumra

Ezúton szeretnénk meghívni kedves partnereinket, akik a biotechnológiai kutatás, gyártás, 
fejlesztés területén tevékenykednek a 2019. március 12-én tartott Szemináriumunkra. Az 
eseményen külföldi partnereink ismertetik legújabb fejlesztéseiket, elsôsorban az upstream 
területén, és látogatóink élôben is szemügyre vehetik a bemutatott berendezések demo változatait. 

Résztvevô partnereinkrôl már olvashattak elôzô számainkban, 
itt csak pár sorban mutatjuk be ôket:

Applikon Biotechnology B.V.

A hollandiai Delft-ben székhellyel rendelkezô Applikon több mint 40 év tapasztalattal 
rendelkezik a bioreaktorok és bioreaktor szabályozók tervezésében és gyártásában. Termékeik 
között megtalálhatók az 5 ml-es mikro bioreaktorok, de az 5000 literes ipari fermentorok is. 
Az eszközök kialakításukat tekintve lehetnek rozsdamentes acél, üveg, vagy egyszer használatos 
mûanyag kivitelûek is. Az Applikon Biotechnology B.V. élen jár a folyamatok automatizálásában 
és a teljes körû adatgyûjtésben, amit akár a különbözô országokban üzemelô eszközökrôl is meg 
tud valósítani, egy központi adatbázisba gyûjtve az adatokat.

Flownamics Inc.

A Flownamics Inc. innovatív, wisconsin-i székhelyû cég. Elsôdlegesen mintavevôk gyártásával 
foglalkoznak, melyek segítségével egyszerûen, gyorsan és befertôzôdés-mentesen vehetôek 
minták bioreaktorokból, amiket továbbít a megfelelô elemzô készülékhez. Így teljes mértékben 
automatizálható a folyamat kézben tartása. A berendezésekkel egyszerre akár 8 bioreaktorból is 
mintát lehet venni, amit maximum 4 elemzô készüléknek lehet továbbítani.

BEE International Inc.

A BEE International-t 1994-ben alapították Izraelben, jelenleg Massachusettse-ben található 
a székhelye. Fô termékként az ultra-nagy nyomású homogenizátorokat gyártják (3.100 bar), 
amiket elsôsorban sejtfeltárásra és stabil emulziók készítésére lehet használni. A termékskálán 
megtalálhatóak kicsi, laboratóriumi méretû berendezések, 1 -2 l/h kapacitással, de a nagy, ipari, 
700 liter/h kapacitású eszközök is. A BEE International berendezéseinek segítségével akár egy 
áthaladás után is könnyen kinyerhetôk a sejt belsejében megtalálható értékes anyagok.
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Powtech 2019

Mire lapunk Olvasóink kezébe jut, már két hónap sem lesz hátra a Nürnbergben április 9-11 
között megrendezendô Powtech kiállításig. A Holimex részérôl a következô 5 kolléga vesz részt 
a vásáron:

Tatár Attila  +36 30 694 4653
Kovács Dániel +36 30 670 0160
Ács Tibor  +36 30 556 2358
Onder Péter  +36 30 436 8020
Vajda Ákos  +36 30 833 1654

Kollégáink szívesen állnak az Önök rendelkezésére, bemutatva nem csak a Holimex által képviselt 
cégek standját, hanem általános segítséget nyújtanak esetleges ügyes-bajos dolgok elintézésében is.

Várjuk megkeresésüket!

A Biotechnológiai Szeminárium 
elôzetes programterve:
 
  8:30 Regisztráció 
  8:50 Köszöntô
  9:00 Applikon Biotechnology B.V. 
            micro-Matrix, autoklávozható és egyszer   
            használatos bioreaktorok 

Elôadó: Imko Gaastra
10:00 Kávészünet
10:15 Flownamics Inc. 
           Automatizált mintavevôk

Elôadó: Michael Biksacky

11:15  Applikon Biotechnology B.V. 
           Lucullus PIMS rendszer bemutatása

Elôadó: Imko Gaastra

12:30  Ebédszünet

13:45  HOLIMEX újdonságok
14:45  Kávézással egybekötött beszélgetés
16:00  Szeminárium befejezés

Szemináriumunkról Onder Péter szolgál bôvebb felvilágosítással 
(peter.onder@holimex.hu; +36 30 436 8020)


