
Nano Spray Dryer B-90 HP
อนุภาคขนาดเล็ก ใช้ปริมาตรตัวอย่างน้อย และให้ผลผลิตสูง

ประหยัด
ลดต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ด้วยการใช้ตัวอย่างที่มีค่าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

การแปรรูปตัวอย่างที่มีปริมาตรน้อยมากให้กลายเป็นอนุภาคขนาดเล็กกว่าระดับไมครอนโดยที่มีระดับ 
การสูญเสียต่ำา ถือเป็นคุณลักษณะที่สำาคัญของ Nano Spray Dryer B-90 HP (เครื่องทำาแห้งแบบพ่นฝอย
สำาหรับอนุภาคระดับนาโน) และเครื่องมือในรุ่น นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการจัดการให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำาหรับการนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
และวัสดุศาสตร์ ที่อนุภาคขนาดเล็กสามารถสร้างความแตกต่างให้อุตสาหกรรมได้

นวัตกรรม
รวมสามสิทธิบัตรของ BUCHI เพื่อเพิ่มความ
สามารถด้านการจัดการและประสิทธิภาพ
การผลิตได้อย่างสูงสุด 

ตัวช่วยสำาคัญ
การผลิตอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
เป็นพิเศษ (0.2 – 5 μm) 



Nano Spray Dryer B-90 HP (เคร่ืองทำาแห้งแบบพ่นฝอยสำาหรับอนุภาคระดับนาโน)
คุณลักษณะท่ีสำาคัญ

หัวฉีดแบบพ่นฝอย
เปลีย่นของเหลวในรปูของ
สารละลาย นาโนอิมลัชนั และ
สารแขวนลอยระดับนาโน
ให้กลายเป็นละอองท่ีมคีวาม
ละเอียดสงู 

โมดูลทำาความร้อน
สร้างอัตราการไหลของแก๊ส
ธรรมชาติที่นุ่มนวลและให้การ
กระจายความร้อนสมำ่าเสมอ

โมดูลปั๊ม
ปั๊มสารตัวอย่างไปยงัหวัฉีดแบบ
พ่นฝอยได้อย่างต่อเนื่อง 

จอแสดงผล
ควบคุมค่าพารามิเตอร์ใน
กระบวนการผลิตได้ง่าย

เซ็นเซอร์อุณหภูมิขาออก
ตรวจสอบอุณหภมูิขาออก 
ได้อย่างแม่นยำา

ขั้วเก็บ
เกบ็อนุภาคที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดกลับคนืมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สูงสุด 90%) 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

Polylactid-co-Glycolid (PLGA) 
โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการนำาส่งยา

Bovine Serum Albumin (BSA) 
การแปรรูปอย่างนุ่มนวลสำาหรับ
การประยุกต์ใช้งานด้านโปรตีน

Silicon Dioxide (SiO2) การรวมตัวเป็น 
กลุ่มก้อนของอนุภาคระดับนาโน
สำาหรับการประยุกต์ใช้งานด้านเซ
รามิก

เภสัชกรรม: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ: วัสดุศาสตร์:



Nano Spray Dryer B-90
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Nano Spray Dryer B-90 HP (เคร่ืองทำาแห้งแบบพ่นฝอยสำาหรับอนุภาคระดับนาโน)

หัวฉีดแบบพ่นฝอยใช้งานง่าย
หัวฉดีแบบพ่นฝอยได้รบัการออกแบบให้
พ่นตวัอย่างออกมาเป็นฝอยขนาดเลก็ได้ 
(< 2 มล.) ท้ังยังประกอบและทำาความ
สะอาดได้ง่าย

ขั้วเก็บประสิทธิภาพสูง
แรงต้านขนาด 17,000 โวลท์ที่ใช้กับขั้ว
เกบ็จะช่วยให้การเกบ็อนุภาคขนาดเลก็
ที่สุดกลับคนืมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สูงสุด 90%) 

โมดูลทำาความร้อนที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร
โมดูลทำาความร้อนจะทำาให้การไหล
ของแก๊สแยกออกเป็นชั้นและให้การ
กระจายความร้อนอย่างสมำา่เสมอ

วิธีการทำางาน

Nano Spray Dryer B-90 HP เป็นเครือ่งทำาแห้งแบบพ่นฝอยสำาหรบั
อนุภาคระดับนาโนท่ีใช้งานง่ายในระดับห้องปฏบัิตกิาร โครงสร้าง
แก้วแบบโมดูลช่วยให้มองเห็นกระบวนการทำางานได้อย่างชดัเจน 
ท้ังยังทำาความสะอาดและประกอบง่ายด้วยผู้ปฏบัิตงิานเพยีงคน
เดียว โดยสามารถผลติอนุภาคท่ีมขีนาดเลก็ท่ีสดุได้อย่างง่ายดายใน
ขัน้ตอนเดียว

สำาหรบัการทำาแห้งแบบพ่นฝอยอนุภาคระดับนาโนมขีัน้ตอนท่ัวไป
ดังน้ี การเตรยีมตัวอย่าง, การทำาเป็นละอองและการทำาแห้งภายใน
ห้องทำาแห้ง, การดักจับอนุภาคท่ีผลติโดยขัว้เก็บ และการนำาอนุภาค
ผงกลบัมาใช้ใหม่ 

Inert Loop B-295 (อุปกรณ์เสริม
ระบบปิดเพื่อทดสอบร่วมกับสาร
เคมี) 
ควบแน่นสารละลายอินทรย์ีออกจาก
ไอของแก๊สธรรมชาต ิเพือ่การจดัการ
ตวัอย่างท่ีมาจากสารละลายอินทรย์ี
ในระบบปิดได้อย่างปลอดภัยและ
สะอาด 

Dehumidifier B-296 Nano (เครื่อง
ลดความชื้นสำาหรับอนุภาคระดับ
นาโน)
เพื่อการกำาจดัความชื้นออกจากแก๊ส
ธรรมชาติในโหมดการทำางานระบบ
เปิดและระบบปิด

นวัตกรรมเครื่องพ่นละออง
เครื่องพ่นละอองมใีห้เลือกใช้งานทั้ง
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จึงพร้อม
รองรบัอนุภาคขนาดเลก็และปริมาณ
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่าง
สมดุล (สูงสุด 200 มล./ชม.) 

ฉีดตัวอย่าง
แก๊สธรรมชาติ (เย็น)
แก๊สธรรมชาติ (อุ่น)
ผลิตผล
เครือ่งสบู (กำาหนดอัตราการป้อน)
เครือ่งป่ันแก๊สเข้าในระบบทำาแห้ง
เครื่องทำาความร้อน
ตัวกรอง
แก๊สธรรมชาติเข้า
หัวฉีด
ห้องทำาแห้ง
ขั้วเก็บ
ขั้วไฟฟ้าต่อสายดิน
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B-90 HP:

www.buchi.com/spray-drying Quality in your hands
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ตัวช่วยสำาคัญ

 ∙ การผลิตอนุภาคขนาดเล็กที่มีการควบคุมได้อย่างปลอดภัย (0.2 – 5 ไมครอน)
 ∙ การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสโดยลดขนาดของอนุภาคลง
 ∙ การรักษาการทำางานในระดับโมเลกุลไว้ได้เนื่องจากลักษณะของกระบวนการทำางานที่นุ่มนวล

นวัตกรรม

 ∙ หัวฉีดแบบพ่นฝอยรุ่นใหม่เพื่อความสามารถในการผลิตและการจัดการที่ดียิ่งขึ้น 
 ∙ ระบบการไหลเวียนของอากาศที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ช่วยให้การระเหยสารละลายที่นุ่มนวล
และอัตราการนำากลับมาใช้สูง 

 ∙ โหมด Auto-Stop ป้องกันไม่ให้เครื่องจักรทำางานเองโดยไม่มีตัวอย่าง

ประหยัด 

 ∙ ดำาเนินงานกับตัวอย่างปริมาณน้อยมาก (< 2 มล.) ได้อย่างรวดเร็ว
 ∙ การสูญเสียผลิตภัณฑ์น้อยเนื่องจากการนำาอนุภาคกลับมาใช้ใหม่มีประสิทธิภาพ
 ∙ ฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้งานและบริการช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ง่าย

  ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Mini Spray Dryer 
B-290
เครื่องทำ�แห้งแบบพ่น
ฝอยสำ�หรับห้องปฏิบัติ
ก�รชั้นนำ�ของโลก

Encapsulator 
B-395 Pro
การผลิตเม็ด Bead 
ปลอดเชื้อและแคปซูลที่
อ่อนโยน

Inert Loop 
B-295
ตัวทำ�ละล�ยอินทรีย์
สำ�หรับก�รทำ�แห้งแบบ
พ่นฝอย

Dehumidifier 
B-296
ลมทำ�แห้งแบบสร้�งใหม่
ได้สำ�หรับก�รทำ�แห้ง
แบบพ่นฝอย


