
Mini Spray Dryer B-290
ผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำส�ำหรับกำรท�ำแห้งแบบพ่นฝอย

ใช้งำนง่ำย 
กำรติดตั้งท่ีรวดเร็วและใช้
งำนง่ำย

เป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปีแล้วท่ี BUCHI น�ำเสนอเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภำพและได้รับกำรพิสูจน์
แล้วว่ำง่ำยต่อกำรใช้งำน ร่วมส�ำรวจผลิตภัณฑ์ของเรำท่ีเปี่ยมด้วยควำมยืดหยุ่นพร้อมใช้งำนและควำม
มีประสิทธิภำพ

ประสิทธิภำพที่พิสูจน์แล้ว 
เครื่องมือท่ีได้รับกำรยอมรับและ
ยืดหยุ่นกับกำรใช้งำนส�ำหรับกำรท�ำ
แห้งแบบพ่นฝอยในห้องปฏิบัติกำร

คุ้มค่ำ 
ให้ผลกำรท�ำซ�้ำท่ีมีค่ำใช้จ่ำย
น้อยท่ีสุด



Mini Spray Dryer B-290 (เครื่องท�ำแห้งแบบพ่นฝอยส�ำหรับอนุภำคขนำดเล็ก)
คุณลักษณะท่ีส�ำคัญ

ปั๊มดูดสำรตัวอย่ำง
น�ำส่งตัวอย่ำงไปยังหัวฉีดพ่น

มิเตอร์วัดอัตรำกำรไหล
วำล์วส�ำหรับปรับตั้งอัตรำ 
กำรไหลของก๊ำซส�ำหรับหัวฉีด

แผงควบคุม
ควบคุมค่ำพำรำมิเตอร ์ 
ในกระบวนกำรผลิตได้
โดยตรง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิขำออก
ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่ำงแม่นย�ำ

เครื่องแก้วแยกไซโคลนิก
แยกอนุภำคแบบแห้ง

ขวดรับสำรแบบถอดได้ 
ส�ำหรับเก็บตัวอย่ำง

หัวฉีดพ่น
สลับใช้งำนหัวฉีดสำมแบบได้อย่ำงง่ำยดำย
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Dehumidifier B-296  
(เครื่องลดควำมชื้น) 
 ∙ อุณหภูมิสภำพแวดล้อมคงท่ีท่ี
 ∙ กำรควบแน่นของน�้ำ
 ∙ ส�ำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง Inert Loop 
B-295 ส�ำหรับตัวท�ำละลำย  
และส่วนผสมท่ีใช้น�้ำ 

หัวฉีดสำมรูปแบบ
 ∙ หัวฉีดของไหลแบบสองทำงส�ำหรับ
อนุภำคขนำด 2 – 25 µm 

 ∙ หัวฉดีของไหลแบบสำมทำงส�ำหรบั
กำรฉดีพ่นของเหลวท่ีผสมเข้ำกันไม่ได้

 ∙ Ultrasonic Package (แพคเกจ
ส�ำหรับหัวฉีดแบบอุลตร้ำโซนิค) 
ส�ำหรับอนุภำคขนำด 10 – 60 µm

Inert Loop B-295  
(อุปกรณ์เสริมระบบปิดเพื่อทดสอบ
ร่วมกับสำรเคมี)
 ∙ ส�ำหรับกำรท�ำงำนในสภำวะ
ก๊ำซเฉื่อย

 ∙ กำรควบแน่นตัวท�ำละลำย
 ∙ กำรหมุนเวียนของก๊ำซเฉื่อย

Mini Spray Dryer B-290 เป็นเครื่องท�ำแห้งแบบพ่นฝอยส�ำหรับอนุภำค
ขนำดเล็กท่ีใช้งำนง่ำยในระดับห้องปฏิบัติกำร มำพร้อมชุดเครื่องแก้ว
ท่ีแข็งแรงทนทำน ช่วยให้มองเห็นกระบวนกำรท�ำงำนได้อย่ำงชัดเจน 
ท้ังยังท�ำควำมสะอำดและประกอบง่ำยด้วยผู้ปฏิบัติงำนเพียงคนเดียว 
อนุภำคหรือไมโครแคปซูลท่ีมีขนำดตั้งแต่ 2 – 60 µm สำมำรถผลิต
ได้อย่ำงรวดเร็วด้วยกระบวนกำรท�ำงำนท่ีมีแรงกระแทกต�่ำและใช้
พลังงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรท�ำแห้งแบบพ่นฝอยประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังน้ี: กำรเตรียม
สำรละลำยท่ีจะฉีดพ่น กำรฉีดพ่นสำรละลำย กำรแยกอนุภำค และ
กำรก�ำจัดผงแห้ง

อุปกรณ์ส�ำหรับสเปรย์ตัวอย่ำง
ของแข็ง
อุปกรณ์ส�ำหรบัสเปรย์ตวัอย่ำง
ของแข็งส�ำหรับใช้งำนร่วมกับกลุ่ม
ตัวอย่ำงขี้ผึ้งที่ละลำยหรือโพลีเมอร์ที่
มีจุดหลอมละลำยสูงถึง 70 °C

กำรประยุกต์ใช้งำน
เจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์ของ 
BUCHI จำกห้องปฏิบตัิกำรของเรำ
ทั่วโลกยินดชี่วยคุณก�ำหนดรปูแบบ
กำรใช้งำนเฉพำะตำมควำมต้องกำร 
นอกจำกนี้ยังมีฐำนข้อมูลกำร
ประยุกต์ใช้งำนอย่ำงละเอยีดนบัร้อย
รูปแบบให้เลือกปรบัใช้ด้วย

เครื่องแก้วส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้ใน
งำนต่ำงๆ
 ∙ เครื่องแยกไซโคลนิกประสิทธิภำพสูง
ส�ำหรับอนุภำคขนำดเล็ก

 ∙ แก้วสีชำส�ำหรับสำรท่ีไวต่อแสง
 ∙ pre-cleaning glass
 ∙ เครื่องแก้วท่ีออกแบบตำมต้องกำร

ฉีดตัวอย่ำง
แก๊สธรรมชำติ (เย็น)
แก๊สธรรมชำติ (อุ่น)
ผลิตผล
ปั๊ม (ส�ำหรับก�ำหนดอัตรำป้อน)
เครื่องปั่นแก๊สเข้ำในระบบท�ำแห้ง
เครื่องท�ำควำมร้อน



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

รองรับกำรใช้งำนท่ีหลำกหลำยเน่ืองจำก:
 ∙ เข้ำถึงฐำนข้อมูลกำรประยุกต์ใช้งำนท่ัวโลกได้อย่ำงอิสระ
 ∙ สิ่งพิมพ์มำกกว่ำ 700 รำยกำร
 ∙ สิทธิบัตรมำกกว่ำ 400 ฉบับ
 ∙ บริกำรด้ำนกำรประยุกต์ใช้งำน (Application) โดยผู้เชี่ยวชำญจำก BUCHI
 ∙ ลูกค้ำรู้สึกถึงควำมพึงพอใจ

คุ้มค่ำ

 ∙ กำรผลิตผงท่ีท�ำซ�้ำได้ในระดับห้องปฏิบัติกำร
 ∙ ใช้งำนได้กับตัวอย่ำงท่ีมีปริมำตรน้อย (> 5 กรัม)
 ∙ ผลผลิตสูง (ถึง 70%)
 ∙ กระบวนกำรท�ำแห้งอย่ำงรวดเร็ว (1 ลิตร/ชั่วโมง)
 ∙ กำรก�ำหนดค่ำท่ีเหมำะสมท�ำได้ภำยในเวลำอันรวดเร็ว
 ∙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำต�่ำ

ใช้งำนง่ำย

 ∙ กำรควบคุมดูแลท่ีง่ำยดำย
 ∙ ขยำยกำรปรับขนำดไปยังระดับอุตสำหกรรมได้
 ∙ ติดตั้งและท�ำควำมสะอำดได้ง่ำยและรวดเร็ว
 ∙ มองเห็นกระบวนกำรท�ำงำนได้อย่ำงชัดเจนด้วยส่วนประกอบท่ีเป็นเครื่องแก้ว
 ∙ ปรับขนำดอนุภำคได้ (2 – 25 ไมครอน)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 B-290: ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เครื่องทำ�แห้งแบบพ่น
ฝอยสำ�หรับตัวอย่�ง
ขน�ดเล็กและอนุภ�ค

Nano Spray Dryer 
B-90 HP

Encapsulator 
B-390 / B-395 Pro
การผลิตเม็ด Bead และ
แคปซูลที่อ่อนโยน

Rotavapor® 
R-300
การระเหยสารแบบ
หมุนที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

NIR-Online®

การควบคุมคุณภาพการ
ผลิตแบบเรียลไทม์


