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Tisztelt Partnereink, Kedves Olvasóink!

2021-es év eleje, a vírus még mindig tart, de mi is bízunk 
benne, hogy a közeljövőben elkezdődnek a feloldások, 
és az élet lassan visszatérhet a normál kerékvágásba. 
Az idei év nagy lendülettel indult, rekord mennyiségű 
megkeresésünk érkezett, mind a honlapunkon, mind 
telefonon keresztül. Az élelmiszeripar területén nagy 
a mozgolódás, sokan vágnak bele a régi üzemük 
felújításába, vagy indítják be kezdő vállalkozásukat. 
Ez úton kívánunk nekik sok sikert, és köszönjük, hogy 
hozzánk fordulnak a műszaki kihívásaik megoldása 
érdekében.

Az első cikkünkben egy komplex gyógyszeripari 
projektet mutatunk be, amelyben biztonságosabbá 
tettük a legrégebbi partnerünk porkezelését. A projekt érdekessége, hogy a környezetterhelés 
csökkentése és a munkavállalók egészségének megőrzése mellett kiválóan illeszkedik a Holimex 
Kft. által tervezett megoldások közé.

Az élelmiszeriparban különös jelentősége van a higiéniának, nemcsak a szigorú előírásoknak 
való megfelelés miatt, hanem mert végső soron senki sem szeretne megbetegedni egy jó ebédtől. 
Mindezt szem előtt tartva mutatjuk be az ipari hőkezelő berendezéseinket, amelyeket a kis, családi 
kifőzdéktől a nagyipari konzervgyárakig bárkinek szívesen ajánlunk.

A termékek tartósságáról nem csak a sterilezés, hanem a megfelelő csomagolás is gondoskodik, 
ami ezen túl biztosítja a termék esztétikus megjelenését, és felhívja magára a vásárló figyelmét. Így 
harmadik cikkünket egy tálcás csomagológép ismertetésével folytatjuk, amely sokoldalúságának 
köszönhetően mind az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint a gyógyászati eszközök 
csomagolásában használatos.

Cégünkről és az általunk forgalmazott gépipari berendezésekről 
bővebb információt talál honlapunkon:  

Onder Péter
ügyvezető
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HOLIMEX HÍRMONDÓ

2021. ÁPRILIS    Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések, 
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benéző üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), 
big-bag töltők-ürítők, bioreaktorok, brikettezők, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.    

Fókuszban a munkavégzés könnyítése 
és a munkavállalók egészsége 
Izolált Big-Bag ürítő állomás az alapanyaggyártás számára
(projekt beszámoló)

Már többször beszámoltunk a Holimex Kft. egyedi tervezésű berendezéseiről, mint például 
a Holi-Mill in-line rögtörőről, illetve a Holi-Tent fólia izolátorokról, de az utóbbi pár évben még 
ezeknél is bonyolultabb és komolyabb rendszerek tervezésébe és kivitelezésébe navigáltuk 
a Holimex kipróbált vitorlását.

Az ilyen projektek minden esetben a 
megrendelő és a tervező közti nagyon szoros, 
részletekbe menő együttműködést igényel a 
vágyott cél elérése érdekében. Így történt ez 
a Richter Gedeon Biokémia 2. üzemében 
is, amikor 2019. végén megkeresést kaptunk 
egy zárt rendszerű Big-Bag ürítő állomás 
megtervezésére. 

Az Üzem célja egyértelmű volt: az eddig 
surrantásos módszerrel, jelentős emberi 
munkaerő befektetésével, nehézkesen, 
védőeszközök alkalmazása mellett bejuttatott 
Big-Bag-es kiszerelésű alapanyagokat 
szerették volna zárt rendszerben beadagolni 
a keverő tartályba anélkül, hogy a kezelő 
közvetlenül érintkezzen az alapanyaggal.

Az Üzem által rendelkezésünkre bocsájtott 
adatok alapján egy komplex, saját da-
rupályán futó pneumatikus daruval ellátott, 
pneumatikus zsákmasszírozóval, kesztyűs 
zsákbontó izolátorral felszerelt, ráadásul ATEX 
Zóna 1/21 tanúsítású Big-Bag ürítő rendszer 
állt össze a tervezőasztalon. 

A legnagyobb kihívást a meglévő, csövekkel, kábeltálcákkal átszőtt, beépített üzemi 
terület okozta. Ebben volt óriási segítségünkre az új idők új technikája, a 3D térszkennelés. 
A több pontból felvett ponthalmazok, és fényképek összefésüléséből állt elő a helyszín 
valós leképezése, amelyet a jelenleg használatos 3D-tervező programok kezelni is tudnak. 
Ezáltal az esetleges ütközések még a tervezés fázisában kiszűrhetők. A 3D szkennelésnek 
köszönhetően, a Big-Bag ürítő rendszer gyorsan, és hatékonyan volt telepíthető.

Big-Bag ürítő és porbeadagoló helyre tervezve
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2021. ÁPRILIS   Csőhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fermentorok, fóliázók, 
folyadékkeverők, folyadékszűrők (szűrőprések, lapszűrők, vákuum dobszűrők, gyertyás szűrők), 
folyadék- és pasztatöltők, folyadéktöltő karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.  

A megvalósult rendszer különlegessége, hogy a 
daruval beemelt és pozícionált Big-Bag-et egy kesztyűs 
izolátoron belül nyitja ki a kezelő, amelyet folyamatos 
elszívás alatt tartunk. Ezáltal a bezúduló alapanyagból a 
berendezés környezetébe nem jut ki egészségre ártal-
mas por.  Így a Richterrel közösen nagy lépést tettünk a 
kezelők egészségének megőrzésében, illetve az élhető 
környezet megteremtésében is.  

A Big-Bag állványt úgy terveztük meg, hogy az ol-
dótartály keverője és hullámtörője minimális szereléssel 
kiemelhető legyen, anélkül, hogy a fölötte elhelyezkedő 
kesztyűs izolátort meg kellene bontani. 

Hála a pneumatikus masszírozó rendszernek a Big-Bag 
ürítése során a sarkokban visszamaradó, boltozódott 
terméket a négy sarok megemelésével a kezelő kolléga 
gombnyomásra ki tudja üríteni a zsákból. 

A tervezés és telepítés során a Biokémia 2. üzem 
által meghatározott 2-3 partnercéggel kellett 
együttműködni a teljes rendszer üzemkésszé 
tételében, ugyanis a teljes beruházás a Big-Bag 
ürítő és porbeadagoló állványon kívül egy keverős 
tartályt, elszívó rendszert és egyéb építési, bontási 
tevékenységeket foglalt magában. 

Közel fél év felhasználói tapasztalat alapján már 
kijelenthető, hogy a szűkös helyre tervezett és 
telepített Big-Bag ürítő rendszer az üzemi kollégák 
által támasztott elvárásokat maximálisan kielégíti. 
Ami még tovább emeli a projekt szakmai értékét, 
hogy az üzemi kollégák visszajelzése alapján némi 
képzavarral élve, egy szerethető, jól alkalmazható, 
a munkájukat támogató társat kaptak a leszállított 
Big-Bag ürítő rendszer képében.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
projektben érintett Richteres kollégáknak, illetve 
a kivitelezésben közreműködő partnereknek 
a hatékony, mindig pozitív hozzáállást és 
együttműködést!

Reméljük, hogy az általunk szállított Big-Bag 
ürítő rendszer sokáig fogja segíteni a Biokémia 2. 
üzem munkáját! 

A Big-Bag masszírozó és az izolált nyitókabin 

Big-Bag ürítő rendszer autoklávval
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2021. ÁPRILIS    Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerű portöltők, hőálló tömítőanyagok, ipari és laboratóriumi 
prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló 
rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek. 

Csomagolt élelmiszerek tartósítása hőkezeléssel

Napjainkban egyre több megkeresésünk érkezik különféle csomagolt élelmiszerek - mint 
például tálcás vákuumcsomagolt készételek, lekvárok, zöldségkrémek, húskonzervek, befőttek, 
gomba vagy májpástétom, csomagolt töltött tészták, gyümölcslevek - tartósító berendezéseire. 
A sterilizálás és a pasztörizálás a csomagolt élelmiszerek előállításának legkényesebb művelete. 
Ha nem megfelelően történik a hőkezelés (a pasztörizálás 100 Celsius fok alatti, a sterilizálás 
100 Celsius fok fölötti hőmérsékleten zajlik), akkor kockáztatjuk, hogy a termék nem lesz steril, 
nem lesz kellő ideig eltartható, vagy súlyosabb esetben ételmérgezést is okozhat. Ezeket a 
veszélyeket minden gyártó igyekszik elkerülni.

A hőkezelő berendezés kiválasztása előtt 
fontos, hogy megismerjük a termék és 
csomagolás jellemzőit, elvárt szavatossági 
idejét, a tervezett tárolási hőmérsékletet, 
és a gyártási kapacitást. 

Kutatási fejlesztési feladatokhoz és 
kisüzemi gyártásokhoz elektromos fűtésű, 
saját gőzfejlesztővel rendelkező álló, vagy 
fekvő autoklávokat javaslunk. 

A hőkezelés telített gőzzel és vízzel egyaránt elvégezhető, és a folyamatirányító szoftver 
lehetővé teszi az üzemi paraméterek termékspecifikus meghatározását a hőmérsékletre, időre, 
valamint nyomásra vonatkozó paraméterek beállításával. A termék hőmérsékletét 2 db szonda 
figyeli, rögzíti az adatokat, idő-hőmérséklet grafikont jelenít meg és minden adat gyártási 
tételenként letölthető, kinyomtatható. A berendezés szoftvere segítségével többféle sterilezési 
algoritmus közül választhat a felhasználó, a 
sterilezni kívánt termékek tulajdonságaitól 
függően. Például állati eredetű termékek 
esetén a szoftver figyeli, hogy a termék 
hőmérséklete mikor éri el a 100 °C-ot (a 
sterilizálás megkezdésének hőmérséklete), 
és ez után kalkulálja a hőntartási időt. 
De lekvárok, vagy édes, zöldség alapú 
termékek esetén egy másik program lép 
életbe, ami maximum 70°C-ig fűti fel a 
terméket.

50 l-es álló autokláv

Terméktartó kosár
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HOLIMEXHÍRMONDÓ

2021. ÁPRILIS  Lemezelő dobok, légsugár malmok, membránszűrők, mosófejek, monolit kromatográfiás oszlopok 
műanyag granulátum szál- és pormentesítők, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású 
ikerszűrők, őrlőberendezések, palettázók, pelletezők, pikkelyezők.  

A tartályfűtés telített gőzt termelő, integrált 
elektromos kazánon keresztül történik, amelyet a 
szofver automatikusan irányít. Ezzel a megoldással 
kiváló hő-diszperziót lehet elérni és a fűtési 
idő is minimálisra csökken. A berendezések 
energiafelhasználása átlagosan 35%-kal ala-
csonyabb a többi gyártó hasonló méretű, de 
külső fűtésű berendezéséhez képest. De nem csak 
a fűtési rendszere miatt kiemelkedő az eszköz, 
mivel a hűtési fázis végrehajtására egy porlasztó 
rendszert terveztek, amely jelentősen gyorsítja a 
hűtés első fázisát és emellett 75%-kal csökkenti a 
vízfogyasztást.

A nagyüzemi gyártásban jellemzően több autoklávot üzemeltetnek párhuzamosan, 
így biztosítható a folyamatos gyártás. Itt az energiafelhasználás egy kritikus kérdés, ezért 
szükséges a fűtést és a hűtést optimalizálni. A jobb hőeloszlás biztosítására több módszer 
is létezik, például a hűtő, vagy fűtőközeget permetezéses, ventilátoros eloszlatással, vagy 
elárasztásos, kaszkád megoldásokkal érintkeztetik a termékkel.

A nagyüzemi eljárások egyik gyakran 
használt módja a spirális szállítószalag 
rendszereken történő pasztörizálás. Ezeket 
úgy szabályozzák be, hogy a kórokozókat 
elpusztítsák, de a termékek érzékszervi 
tulajdonságait változatlanul meg tudják 
tartani. A módszer előnye, hogy kellően 
rugalmas és sokoldalú, mind laza, mind 
csomagolt termékekre alkalmazható. 
Nagy gyártósorok esetén fontos szempont 
a helytakarékosság, ilyenkor a spirális 
szállítórendszereket egy zsilipekkel ellátott, 
hőszigetelt helyiségben helyezik el.

Mivel a pasztőrözési feladat gyakran 
hűtéssel, vagy fagyasztással kombinálódik, 
a berendezés könnyen bővíthető egy, 
vagy több spirális szalag hozzáadásával, 
amelyeket egy szigetelt kamrában 
elhelyezve akár -40 °C-os hőmérséklet is 
elérhető. Az ilyen rendszerekbe pufferelő 
egységeket iktatnak be, ezzel elkerülhetők 
a termékveszteségek és az üzemleállások. 
Mindezt kombinálva a megfelelő 
automatizálással, a termelékenység megnő, 
a költségek pedig csökkennek!

Távoli elérés mobilapplikáción keresztül

Spirális hűtőszalag
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HOLIMEX HÍRMONDÓ

2021. ÁPRILIS    Pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverők, porlasztva szárítók, 
porleválasztók, porszállító csigák, portöltő vonalak, silórendszerek, sterilezők, szalagszűrők, 
szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok. 

Hőformázó tálcás csomagológépek

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyertek a tálcás csomagoló berendezések elsősorban 
az élelmiszeripari és gyógyszeripari termékek csomagolásában. Az élelmiszeriparban mindig 
is fontos volt az, ahogyan a termék megjelenik a boltok polcain, és a tálcás csomagolás 
kifejezetten alkalmas a készételek esztétikus bemutatására. Ennek a kihívásnak megfelelően 
alakítja partnerünk, a Colimatic is a csomagoló berendezésekből álló portfólióját, főként a 
tálcás csomagolások területén. Az egyszerűbb csomagolási módszerektől, egészen a SKIN 
csomagolásokig.  A legkisebb kapacitású gépektől kezdve, amelyek 6 ciklus/perc teljesítmény-
re képesek, a nagy kapacitású gépekig, amelyekkel 30 ciklus/perc sebesség érhető el.

A hőkezelést követően szükséges lehet 
a csomagolóanyag nedves felületének 
leszárítása -kartonozás, vagy címkézés 
előtt- amelyet nagy teljesítményű 
légfúvóval ellátott szárító alagútban 
tudunk elérni.

Természetesen az általunk forgalmazott 
hőkezelő berendezéseket CE meg-
felelőségi nyilatkozattal szállítjuk, az 
autoklávok PED nyomástartó edények 
szabvány szerinti kivitelben készülnek, 
egyes berendezésekre FDA tanúsítvány 
is kérhető. 

Állunk szíves rendelkezésükre, hogy kiválaszthassuk az Önök igényeinek 
megfelelő berendezéseket.

Pasztörizáló és hűtőspirál rendszerek 
240 csomag /perc – 2000kg/óra kapacitásig

Thera 100 típusú tálcás csomagológép
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2021. ÁPRILIS   Sziták (száraz, nedves), szivattyúk (minden anyagra), szűrő-szárítók, technológiai légszűrők, 
töltőcsövek, tűzálló falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, 
ventilátorok, zsáktöltő berendezések, zsáktöltő vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.

Ez a sebesség és sokoldalúság a berendezés felépítésének köszönhető, amit szeretnénk 
röviden bemutatni: a csomagológép alapanyaga, amellyel a berendezés dolgozik, tekercsben 
érkezik az adagoló rendszeréhez, ahol két oldalon egy – egy lánc fogja a fóliát, és lépteti tovább. 
Első lépésben a csomagológép megformázza a tálcát, amely akár vákuummal, akár túlnyomással 
is történhet. A következő szakasz az ahol a terméket elhelyezik a tálcákban. Mindezek után egy 
felső fóliával zárja le a csomagolást. Ez az a pont, ahol gyakorlatilag  el kell döntenünk, hogy 
milyen csomagolást szeretnénk pontosan. Az ábrán látható kialakítások szerint rengeteg opció 
áll rendelkezésünkre.

Amint a felső fóliával történő zárás elkészült, már csak kivágással kell biztosítani a termékek 
szétválasztását. Ehhez először kereszt, majd hosszirányban vágja el a gép a fóliát. 

Szinte mindegyik berendezés felszerelhető a vevői igényeknek megfelelő kiegészítőkkel 
és különböző automatizáltsági szintekkel.  A teljesség igénye nélkül felszerelhető például: 
automata címkéző berendezéssel, kamerás ellenőrző rendszerrel, nyomtatóval. A termék 
csomagolásba történő elhelyezése természetesen lehetséges 
kézi úton is, de akár robotokkal is történhet a kiszolgálás, 
ezzel megtakarítva a költséges munkaerőt. A vevői 
igények miatt még a gépváz is modulárisan 
épül fel, így a csomagoló gépet teljes 
mértékben személyre lehet szabni.

Miért érdemes éppen a Colimatic csomagoló berendezését választani?

 Mert gyorsan és hatékonyan lehet a termék átállásokat megvalósítani a gépen. A gyártó 
különösen ügyel arra, hogy az átállásokhoz szükséges időket minimalizálja.

 Mert minimális selejt alapanyag képződik, ugyanis a Colimatic 10-10 mm szélességben 
képes a fóliát az oldalsó láncokkal megfogni, így csak ezt a minimális mennyiséget nem tudja 
felhasználni a berendezés. A felső (zárófólia) esetében már egyáltalán nem képződik selejt.

 Mert a piacon könnyen és gyorsan elérhető ismert gyártók alkatrészeiből épül fel a be-
rendezés, ezzel megkönnyítve az alkatrész utánpótlást.

 Mert a legmagasabb szintű higiéniai követelményeknek is megfelel a csomagoló berendezés.

 Mert az ipar 4.0 -nak megfelelő vezérléssel készülnek a gépek, amely támogatja többek 
között, a távoli elérést, távoli segítségnyújtást (amely napjainkban egyre fontosabb) de akár a 
vezérlő képernyőbe integrált gépkezelési és karbantartási utasítás is sokat segíthet.

Csomagolás kialakítása

Csomagolt termék
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Holimex Hírek

Személyi változások a Holimex Kft-nél

Az elmúlt néhány hónap a Holimex Kft-nél a személyi állományban is jelentős változásokat 
hozott. Örömmel jelenthetem kedves partnereinknek, hogy csapatunk két új taggal bővült:

Gyenge Zsuzsanna élelmiszeripari mérnökként végzett, így máris 
rutinosan tudta kezelni a rá bízott biotechnológiai portfóliónkat. 
Pontos, precíz munkavégzésének köszönhetően a kihívást jelentő 
ügyféligényekkel is jól boldogul. Mindezt alátámasztja több éves 
tapasztalata az értékesítés területén.

Bruncsics Benjámin gépészmérnök kollégánk az élelmiszeripar 
területén, elsősorban a szárító berendezésekkel kezdett foglalkozni, 
de sokoldalúságának és rugalmasságának köszönhetően számos 
technológiában szerzett ismereteket az elmúlt néhány hónap 
alatt. Ezzel nagy segítséget nyújt a folyamatosan növekvő számú 
élelmiszeripari projektjeinkben.

Reméljük, hogy sokáig! 

Búcsú nyugdíjba vonuló kedves Kollégánktól

Dr. Korda Béla kollégánk pontosan 23 éves munkaviszonyt 
követően, 2021. február 28-án elhagyta a Holimex kötelékét. 
Ez alatt a 23 év alatt területének olyan szakértőjévé vált, 
amely párját ritkítja a mi szakmánkban. Érdeklődésének 
és kíváncsiságának köszönhetően a folyamatokat és a 
berendezéseket az utolsó lépésig és csavarig ismerte, így a 
legtöbbször már rutinból tudott megoldást kínálni a felmerü-
lő problémákra. De tudását nem csak öncélúan kamatoztatta, 
hanem részben oktatói múltjának köszönhetően igyekezett 
azt megosztani a fiatal kollégákkal is.

Béla! Kívánjuk, hogy örömed leld a nyugdíjas években, az 
érdeklődésed és az oktatás iránti szenvedélyed sose veszítsd el!


