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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Repülnek az évek, már megint eljött a számvetés 
ideje. Elmondhatjuk, hogy változatos, eredményes 
év van mögöttünk. Új mûködési területeink 
egyike kezd beindulni, sok projektünk volt és van 
az édesiparban, valamint az élelmiszeripar más 
területein is (pl. fûszerszárítás, csíramentesítés, 
stb.). Az összegzésbôl természetesen nem 
maradhatnak ki hagyományos partnereink, 
a gyógyszer- és vegyipar nagyágyúi vagy az 
alumínium feldolgozó ipar olyan nagysága, mint 
az Arconic (korábban Alcoa Könnyûfémmû) sem. 
Jelen számunkból két cikkünket emelném ki, 
ízelítôt adva legújabb törekvéseinkrôl. Beszámolunk sikeres biotechnológiai szemináriumunkról, a 
másik cikkben pedig a Solidfog cég által kifejlesztett „tér sterilezô” technológiát ismertetjük.

Végezetül megköszönve egész évi segítôkész munkájukat

Boldog Karácsonyt és sikeres Újesztendôt kívánok kedves Mindnyájuknak!



HOLIMEX HÍRMONDÓ

2
2016. DECEMBER

2
   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.    

Szemcseméret mérés új, professzionális eszközzel

Egyik legjelentôsebb partnerünk, az 1898-ban alapított német Alpine kezdetben mindenféle gépet 
állított elô, a háború alatt még repülôgép motorokat is. A Hosokawa csoport tagjává válva malmok 
és szélosztályozók gyártására szakosodott. Ebben a témakörben a mûvelet kulcsparamétere a 
szemcseméret. Nem véletlen tehát, hogy partnerünk már az 50-es években kifejlesztette légsugár 
szitáját, A200 LS néven (Alpine, Ø=200 mm-es 
Luftstrahl Siebe), amit aztán 20-25 évente újabb 
modellekkel váltott fel, a mindenkori technikai 
vívmányokat beépítve a gyártmányba. A leg-
újabb, 2011-ben piacra dobott modell nem 
véletlenül viseli az e200 LS nevet, az e betû az 
elektronika integrálását jelenti a szemcseméret 
meghatározó berendezésbe. Annak idején, 
amikor a Powtech-en bemutatták az új 
terméket, 33. számunkban cikket szenteltünk az 
újszülöttnek.  Jelen cikkünknek az ad aktualitást, 
hogy ebben az évben 4 új berendezést is sikerült 
leszállítanunk, üzembe helyeznünk. 

A megelôzô modellhez (200 LS-N) képest a 
legszembetûnôbb változás az érintôképernyôs 
kezelô panel, mely az okos telefonok intelligenciá-
ját idézi. Nem feltétlenül szükséges a gépkönyv 
mind a 160 oldalát elolvasni, a piktogramok 
magukért beszélnek, a felhasználóbarát pár-
beszédpanelek vezetik a laboránst a szitálás 
végrehajtásában. A Holimex több éves, kitartó 
nyomással elérte, hogy immár magyar nyelven is 
beszél a képernyô. 

Az alábbiakban kiemelünk néhány további 
fontos tulajdonságot:

» az általánosan elterjedt rázószitával 
összehasonlítva a légsugárral elôsegített 
anyagmozgás sokkal intenzívebb szitálást tesz 
lehetôvé. A részecskéket nem csak a gravitáció 
készteti át a szita nyílásain, hanem a függôleges légáram is. 
A szita alatt körbeforgó fúvókán betörô levegôsugár sokkal 
intenzívebben diszpergálja az összetapadt részecskéket, mint a 
rázószita vízszintes mozgása, ahol a tapadós anyagok ahelyett, 
hogy szétesnének, sok esetben inkább galacsinokká állnak 
össze. Mind e két tényezôbôl következik, hogy a légsugárral 
való szitálás gyorsabb, pontosabb és reprodukálhatóbb mérési 
eredményt ad. Természetesen mindennek ára van. Míg a 
rázószitába akár 10 darab, felfelé egyre nagyobb lukátmérôjû 
szita is betehetô, és így egy menetben felvehetjük a teljes 
szemcseméret eloszlást, a légsugárral szitáló berendezésben 
csak egyetlen szita helyezkedik el. A rutin termékellenôrzés 
során felmerülô tipikus feladat azonban csak az, hogy adott 

70-es évek modellje

eLS elegáns, elektronikus légsugárszita

Metszeti kép



HOLIMEXHÍRMONDÓ

3
2016. DECEMBER

3
   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.  

szemcsetömeg X százaléka kisebb-e, vagy nagyobb-e Y mikronnál. Azaz csak az Y mikronos 
szitával kell mérnünk, de azzal gyorsan, pontosan, megbízhatóan. Erre jó igazán a légsugár szita.

» szabvány szerinti eljárásokhoz receptúra készíthetô. Arra felhatalmazott (Master, Administrator) 
felhasználó szitá(ka)t definiálhat minden egyes termékre, rögzítve a fô paramétereket:

• szita nyílásátmérô
• szitálási idô
• szita alatti vákuum nagysága
A szitákon rádiófrekvenciás chip gondoskodik a gépbe tett szita azonosításáról. Nincs többé 

kezelôi tévedés, a gép nem indul el, ha nem a megfelelô szitát tették be. A szitálást idôkapcsoló 
követi. Lehetôség van megállítani a szitálást, majd ugyanott folytatni, ezzel ellenôrizni, követni 
a súlyállandóság elérését. A szívás erôsségét, a vákuum állandóságát nem manuális falslevegô 
résállítással, hanem a porszívó fordulatszámának szabályozásával érjük el. 

» a legdrágább beépített szoftver (Security) az adatok kezelését a 21 CFR Part 11 amerikai elôírásnak 
megfelelôen végzi, lehetetlen a mért adatokat manipulálni. A szoftver minden beavatkozást rögzít, 
a visszakereshetôség érdekében. 

» a típusjel e betûje az ergonomikus kialakítást is szimbolizálja. Nem kell a fejére állítani a gépet, 
hogy leolvashassuk a gépszámot, hanem a hátoldalon nyíló rugós ajtó belsô oldalán található. Ennél 
sokkal fontosabb, hogy ugyanitt helyezték el a beszívott levegô szûrôjét, mely egyben csökkenti a 
surrogás zaját. Az elôzô modellnél ez a szûrô csak opció volt, és majdnem egy arasszal növelte a 
készülék mélységi helyigényét. A levegôszûrô alá kihozták a nyomásmérôt védô szûrôt is. Csak a 
rugós ajtót kell kinyitnunk, hogy lássuk, nincs-e por, eltömôdés a vezetékben, ami meghamisítja a 
mérést. Ennek a szûrônek a cseréje is nagyon egyszerû. Végül itt helyezkednek el azok a csonkok, 
mellyel a kalibrálás végezhetô külsô manométerrel.

» az elektronika térhódítását a készülék 
hátoldalán is tetten érhetjük. Három USB 
port áll rendelkezésre 

• nyomtató, mérleg csatlakoztatásához, 
valamint 

• adatok kimentéséhez. Ez utóbbi 
lehetôség a gyógyszergyári „Security” 
verziónál természetesen nem lehetséges, 
az adatforgalom csak a LAN Ethernet 
kábelen történhet dedikált számítógépre 
vagy inkább a hálózati szerverre saját IP 
azonosító definiálása után. 

• az USB csatlakozás bemenetként 
szolgál a szoftver frissítés (up-date) 
alkalmával. Jelenleg 4, egyre igényesebb, 
egyre több lehetôséget nyújtó szoftver 
verzió áll rendelkezésre. A légsugár szitát minden további nélkül magasabb fokozatra lehet 
megtanítani (up-grade), ha a beszerzést követôen nônének az igények, elvárások.

A legkellemesebb tulajdonság mindezek után az, hogy az új modell ára nem magasabb, mint a 
10 évvel ezelôtt szállított 200 LS-N típusé. Euróban persze, forintban kissé más a helyzet. 

Remélve, hogy a portechnológiában érdekelt partnereink érdeklôdését felkeltettük,
 várjuk megtisztelô megkeresésüket a bela.korda@holimex.hu címen vagy 

Korda Béla +36 30 954 8362 telefonszámán.

Szûrôk, csatlakozások a hátoldalon
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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 rend-
szereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek. 

Por- és folyadékkezelés containmenten innen és túl
(Jet Solutions / ILC Dover cégbemutató)

Legelôször 2012-ben írtunk flexibilis izolátorokról, miután 
bemutatót tartottunk az amerikai ILC Dover nevû partnerünk 
termékeibôl. Bár izolátort tôlük még nem sikerült eladni, de 
számos megrendelést kaptunk zsákzáró szerkezetükre, melyet 
több ízben is reklámoztunk e lapokon.

Az amerikaiak európai piaci részesedésük növelése ér-
dekében bekebelezték a gyógyszer- és vegyiparban járatos 
svájci Jet Solutions SA céget. Ezzel innovatív, magasminôségû 
por- és folyadéktechnológiai rendszerekhez jutottak, beleért-
ve a szállítást, a keverést, a manipulációt, a formulálást, a 
csomagolást. Mindezeket igény szerint „containment” vagy 
„high containment” kialakításban is ajánlják.

A Jet Solutions containment rendszerek ötvözik a fixfalú és 
a flexibilis izolációs megoldásokat az adott feladat mûszaki 
elvárásainak megfelelôen és a helyszíni adottságokat figye-
lembe véve. 

Ezek közül a teljesség igénye nélkül párat szeretnénk 
megemlíteni:

 »  A Jet Solutions a hordó és fiberdob kiporzásmentes 
ürítô rendszerek specialistája, akár containment kialakításban 
is. Ezek esetében a hagyományos hordó ürítô rendszereket 
ötvözik a flexibilis izolációs megoldásokkal. Ilyen például 
a Jet-PCS rendszer  felszívó lándzsájának izolátorba való 
helyezése, ahol speciális légtechnika biztosítja a „high 
containment” elvárásoknak a teljesítését mindamellett a hordó 
csatlakoztatása, kibontása is a flexibilis izolátorban történik. 
A hordó flexibilis izolátorhoz való légmentes csatlakozását a 
speciális Dover sztreccs fólia-liner teszi lehetôvé, így nincsen 
szükség nagy átmérôjû bilincsekre és dokkolókra. 

»  Nagyobb mennyiségek szállításához a Big-Bag vagy FIBC 
ürítô rendszerek állnak rendelkezésre. Ilyen alkalmazásoknál 
egy speciális kiporzásmentes dokkoló egységre csatlakozik a 
Big-Bag, ahol zárt rendszerben, folyamatos elszívás mellett 
kerül kiürítésre a termék. 

Hordó ürítô lándzsa izolátorban 
PCS-hez csatlakoztatva

>

Big-Bag ürítô 
containment kialakításban
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szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású ikerszûrôk, 
ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk, pneumatikus anyagmozgató berendezések.  

» Jet-Feeder: olyan Venturi elven mûködô zárt, por bekeverô 
rendszer, ahol nagysebességû folyadékáram által kialakuló vá-
kuum szívja be a port, és a folyadék magával ragadja azt. Ezzel 
a technológiával kiporzásmentesen lehet folyadékba porokat 
bejuttatni. Az eredmény rövid idô alatt anyagoktól függôen kiváló 
minôségû szuszpenzió vagy oldat.

»  Jet-Breaker: egy olyan portartályba, garatba építhetô eszköz, 
amely rögtörôként és bolygatóként segíti a portartályból való 
hatékony termék kiürülést.

»  Jet-PCS: pneumatikus 
vákuum porszállító rend-
szer, amellyel szintén kipor-
zásmentesen lehet porokat 
felszívatni, illetve egyik pontról 
a másikra szállítani.

»  Porkonténerek, silók, tartályok, szárítók porletöltése is 
történhet zárt, kiporzásmentes vagy akár „high containment” 
kialakítással. A letöltô rendszerek zsákot, Big-Bag-et vagy 
konténert töltenek, bizonyos esetekben univerzális töltési 
megoldások is alkalmazhatók.

A fenti mûszaki megoldások mindegyikét „containment” és 
„high containment” kialakításban is lehet kérni. 

A Jet Solution mérnökgárdája azokra a vevôi igényekre is 
felkészült, ahol a már meglévô rendszereket „containment” ki-
alakításúvá kell tenni, illetve azok containment szintjét növelni, 
amennyiben az racionálisan, költséghatékonyan megoldható.

A Jet Solutions képviselôjeként a Holimex a felvázolt fela-
datok mellett a flexibilis izolátorok területén minden igényt 
kielégítô megoldásokat kínál. Ide értendôk az egyszerû- 
és légtechnikával ellátott „glove boxok”, reaktorokra 
szerelt betöltô izolátorok, Bi-Bo rendszerek (flexibilis 
zsiliprendszerek). Ezek akár az OEB5  (OEL <  1 µg/m3) szintû 
containment elvárásoknak is megfelelnek. (A betûszavak 
jelentését az izolátortechnika alapjairól szóló 43. számunkban 
ismertettük.)

Az ILC Dover/Jet Solutions, illetve containment rendszerek ügyében kérjük keressék 
Kovács Dániel kollégánkat elérhetôségein +36 30 670 0160; daniel.kovacs@holimex.hu.

Jet-Feeder porbekeverô

Jet-PCS250 porszállító >

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

Solidfog – sterilezés ködbe burkolózva

Biotechnológiai profilunk legújabb cégét mutatjuk be. Olyan 
munkahelyeken, ahol a légtérnek is sterilnek kell lennie, kiválóan 
alkalmazható a hidrogén-peroxid köddel történô dezinficiálás. Az 
ötlet nem új, a naszcens oxigénatom erôteljes oxidáló hatását már 
régóta használják. Ózongenerátorok, germicid lámpák évtizedek óta 
szolgálnak kórházakban, mikrobiológiai laborokban, vízkezelésnél, 
intenzív állattartó telepeken. A hidrogén-peroxid is régóta ismert erôs 
oxidáló (szôkítô) szer. 

A Solidfog nevû partnerünk berendezésében az az egyedülálló, 
ahogyan ebbôl az anyagból képezi a ködöt. A konkurens gép 
fûtött felülettel párologtatja el a hidrogén peroxidot, nálunk a 
speciális porlasztó hideg aeroszolt képez. A vegyszerfelhasználás 
azonos csíraölô hatékonyság mellett a harmadára csökken, mert a 
bomlékony anyag csak a felületen, az oxidálandó szerves anyaggal 
találkozva fogy. A „hideg” ködbôl nincs kondenzáció, amikor a 
felülethez ér, így a módszer egyben száraz is. Nincs szükség tehát 
légkondícionálásra, nem változik sem a tér hômérséklete sem a 
páratartalma. Egy berendezés akár 200 m2 felületre képes a hidrogén-

peroxidot diszpergálni, bármilyen bonyolult elrendezésû is legyen az. A csíraszám milliomod 
részre csökkentését (6 log reduction) garantálják.

A Solidfog berendezések néhány fontos elônyét emeljük ki. 

1./ Mobilitás. Egy nagyobbacska, kerekeken guruló bôrönd több helyiségben is használható, ahol 
az áramhoz és a mûszerlevegô hálózathoz csatlakozni lehet (plug-and-play). Amint az illusztráción 
is látható, izolátor és belsô felszerelésének sterilezésére (SIP) is kiválóan alkalmazható.

2./ Siemens PLC vezérli, tartja kézben a ciklus paramétereket, biztosítva a reprodukálhatóságot.

3./ Validálás – a  mûveleti para-
méterek (anyag, áram és levegô 
felhasználás) könnyen ellen-
ôrizhetôk, dokumentálhatók, 
nyomon követhetôk. Komplett 
IQ/OQ áll rendelkezésre üzembe 
helyezéskor.

A Solidfog relatíve fiatal cég, 
elsô validált rendszerét a belgiumi 
GSK-nál 2008-ban helyezte 
üzembe. Hazánkban egy egység 
már gazdára is talált. Reméljük, 
hogy többek érdeklôdését is 
felkeltettük. 

Kérdéseiket Somjai Imre kollégánk várja az imre.somjai@holimex.hu címen 
illetve a 30/343 9187 telefonszámon.

Mobil DosyMist

Izolátor (glove box) sterilezése
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falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.

Holimex Biotechnológiai Szeminárium

Megelégedéssel számolhatunk be arról, hogy a november 9-én megrendezett elôadás sorozatunk 
a biotechnológiában érdekelt partnereink részére sikeres volt.

A Holimex vezetése az elmúlt évtizedben érzékelte, hogy a hagyományos, szintetikus vegyészkedés 
mellett egyre nagyobb jelentôségre tesz szert a biotechnológiai úton elôállított gyógyszerek 
fejlesztése. Portfóliónk szélesítésére olyan gyártókkal vettük fel a kapcsolatot, akik kiemelkedô 
teljesítményt nyújtanak ezen a területen. Számukra szerveztünk bemutatkozási lehetôséget, magyar 
barátainknak pedig alkalmat a közvetlen, kötetlen ismerkedésre.

A holland Applikon a bioreaktorok teljes spektrumát gyártja a mikro celláktól a több ezer literes 
fermentorokig, legyenek ezek akár egyszer használatosak is. Hangsúlyos törekvésük az intenzív 
adatszerzés és a szerzett információk feldolgozása. Mindkét elôadásuk errôl szólt. Cristina Bernal 
Martinez a 24 párhuzamos tenyésztés megvalósítására alkalmas micro-Matrix bioreaktort ismertette 
prezentációjában, majd az érdeklôdôk a kiállított berendezés mellett faggathatták a részletekrôl. 
A magyar piacért is felelôs Menno Wolff a cég profiljának felvázolása után az új, Lucullus 
fantázianevû szoftvert ismertette, amely a biofolyamatok információjának menedzsmentjét végzi, az 
elôkészületektôl a kísérletek levezetésén át a kiértékelésig és riportkészítésig. 

Az up-stream laboratóriumi oldaláról Patrick Jäckel jeleskedett elôadásával, a Cellab képviselô-
jeként. Prezentációjában különleges, kapilláris membrán bioreaktort mutatott be, ami alkalmas 
adherens és szuszpenziós sejtkultúrák laboratóriumi tenyésztésére. Rendszerének elônye a 
hagyományos Petri csészés vagy T-flask tenyésztésekkel szemben nem csak a reprodukálhatóság, 
hanem a könnyû használat és a kisebb vegyszerfogyasztás is.

Nagyszerû elôadásokat hallhattunk Tomas Kostelec-tôl, a BIA Separations fiatal kutatójától. A 
vállalat úgynevezett monolit kromatográfiás oszlopokat gyárt, melyek legfontosabb tulajdonsága, 

Érdeklôdôk a micro-Mátrix körül
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hogy gyorsabb, élesebb elválasztást 
nyújtanak a hagyományos töltött 
oszlopos HPLC technikával szemben. 
A leggyakoribb alkalmazások, eset-
tanulmányok után a PATfinder nevû 
folyamatanalitikai berendezés mûködését 
és képességeit ismertette. 

Örömmel konstatáltuk, hogy 
meghívottjaink nem várt nagy 
számban vettek részt rendez-
vényünkön. Jelen voltak és elis-
merésüket fejezték ki a nagy 
gyógyszergyárak, akadémiai kuta-
tóhelyek valamint start-up vállal-
kozások képviselôi. Örömünkre 
szolgált, hogy a szeminárium 
valóban élô eszmecserévé vált 
az elôadások utáni kérdések, be-
szélgetések által. Reméljük, hogy 
lassan megrendelésekre válthatjuk 
erôfeszítéseinket, és így lesz forrása 
a jövôbeli összejöveteleknek.

A Holimex Hírmondó megjelenik a Holimex Kft. jóvoltából.
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< Kapilláris membrán reaktor

Monolit kolonnák 

Jövô évi beharangozó

Azt gondoljuk, hogy hol van még 2017, pedig pillanatok alatt nyakunkon lesz a 
következô fontos esemény. Figyelmükbe ajánlunk néhány rendezvényt, melyen 
biztos ott leszünk, és meghívhatjuk Önöket partnereink standjára.

Interpack – a csomagolástechnika Mekkája – Düsseldorf, május 4-10.

Powtech – mindenki ott lesz, aki a 
portechnológiában számít, például a Hosokawa 
csoport  – Nürnberg, szeptember 26-28.

Anuga Foodtech – aki a hasát szereti, 
rossz ember nem lehet – Köln, október 7-11.
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