
Mini Spray Dryer S-300  
เครื่่�องทำำ�แห้้งแบบพ่่นฝอยรื่ะดัับห้้องแล็็บรื่่่นให้ม่่
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กว่่า 40 ปีีท่ี่� BUCHI ได้้พััฒนาโซลููชัันชัั�นนำาในว่งการสำำาหรับเคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระดั้บห้องแลู็บ
แลูะการที่ำาไมโครเอนแคปีซูเลูชััน กว่่าที่ศว่รรษแลู้ว่ท่ี่�แรงบันด้าลูใจของเราค่อการที่ำาคว่ามเข้าใจแลูะ
ที่ำาให้ได้้ตามคว่ามต้องการสำ่ว่นตัว่ของคุณสำำาหรับเที่คโนโลูย่การสำร้างอนุภาคในห้องแลู็บ โซลููชัันท่ี่�เช่ั�อ
ถือ่ได้้แลูะตั�งใจออกแบบมาของเราเพ่ั�ออุตสำาหกรรมท่ี่�หลูากหลูายนั�นม่ที่ั�งผลูติภณัฑ์ล์ูำ�าสำมยั ระบบท่ี่�เป็ีน
นว่ัตกรรม แลูะบริการสำนับสำนุนการใชั้งานระดั้บม่ออาช่ัพัขั�นสำูง

การทำำาแห้้งแบบพ่่นฝอยและการทำำาไมโครเอนแคปซููเลชััน  
คว่ามยด่้หยุ่นสำำาหรบัการใช้ังานอย่างเตม็รปูีแบบ

การปีระยุกต์
ใชั้งาน

สำ่ว่นปีระกอบท่ี่�ม่ผลูออกฤที่ธิ์ิ�
ที่างเภสำัชักรรม, การจ่าย
ยา, ว่ัคซ่น, ยาพ่ัน, ตัว่ปิีด้บัง
รสำชัาติ

เที่คโนโลูย่นาโน, เซรามิก, ตัว่
ดู้ด้ซับ UV, พัิกเมนต์แลูะสำาร
เคลู่อบ

เซลูลู์เชั่�อเพัลูิง, แบตเตอร่�, 
แอกคิว่มูเลูเตอร์

การห่อหุ้มสำารเติมแต่ง, การ
ปีลู่อยแบบคว่บคุม, อาหาร
เสำริม, อาหารฟัังก์ชััน, สำาร
แต่งรสำ, ว่ิตามิน, โปีรต่น, แบค
ท่ี่เร่ยโปีรไบโอติก, นำ�าผลูไม้
เข้มข้น, นมผง

การห่อหุ้มเซลูลู์ แบคท่ี่เร่ย 
แลูะโปีรต่น, การปีลููกถ่ืาย
เซลูลู์, ไบโอที่รานสำ์ฟัอร์เมชััน

เคร่�องสำำาอาง, นำ�าหอม

ว่ิธ่ิ์การ การที่ำาแห้ง, การกระจายตัว่
ของของแข็งอสำัณฐาน, การ
ห่อหุ้มของเหลูว่, การห่อหุ้ม
ของแข็ง

การที่ำาแห้ง, ไมโครไนซ์ลูด้
ขนาด้อนุภาค, การรว่มกลูุ่มผง
แลูะการที่ำาแกรนูลู

การที่ำาแห้ง, ไมโครไนซ์ลูด้
ขนาด้อนุภาค, การรว่มกลูุ่มผง
แลูะการที่ำาแกรนูลู

การที่ำาแห้ง, การห่อหุ้ม
ของเหลูว่, การห่อหุ้มของแข็ง, 
ไมโครไนซ์ลูด้ขนาด้อนุภาค

การที่ำาแห้ง, การห่อหุ้ม
ของเหลูว่, การห่อหุ้มของแข็ง, 
ไมโครไนซ์ลูด้ขนาด้อนุภาค, 
การห่อหุ้มเซลูลู์

การที่ำาแห้ง, การห่อหุ้ม
ของเหลูว่, การห่อหุ้มของแข็ง, 
ไมโครไนซ์ลูด้ขนาด้อนุภาค

อุปีกรณ์ท่ี่�ใชั้ Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�อง
ที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระดั้บห้อง
แลูบ็)
Nano Spray Dryer B-90 HP 
(เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอย
สำำาหรบัอนุภาคระด้บันาโน)
Encapsulator B-390 / B-395 
(เคร่�องผลูติเมด็้บ่ด้แลูะแคปีซลูู)
Lyovapor™ L-200 / L-300 
(เคร่�องที่ำาแห้งแบบแช่ัเยอ่กแขง็)
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เภสััชักรรม สัารเคมี / วััสัดุุ แบตเตอรี� อาห้าร ไบโอเทำค เคร่�องสัำาอาง
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นับตั�งแต่ชั่ว่งปีี 1940 การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยเป็ีนขั�นตอนการผลิูตท่ี่�มั�นคงแลูะใชั้งานอย่างแพัร่หลูาย 
แลูะพับว่่าม่การใชั้งานในอุตสำาหกรรมหลูักๆ เก่อบทัี่�งหมด้

การที่ำาแห้งแบบพั่นฝอย ที่ำาได้้โด้ยการลูะลูาย อิมัลูซิฟัาย หร่อที่ำาให้สำารหลูักกระจายตัว่ในสำารที่ำา
ลูะลูายหร่อสำารลูะลูายของว่ัสำดุ้พัาหะ จากนั�นว่ัสำดุ้จะถืูกที่ำาให้กลูายเปี็นอนุภาคลูะเอ่ยด้แลู้ว่พั่นไปียัง
ห้องอบแห้งซ่�งจะม่ไอร้อนจากแก๊สำไลู่คว่ามชั่�นช่ัว่ยให้สำารที่ำาลูะลูายระเหยจนได้้เป็ีนอนุภาคของแข็งท่ี่�
แห้ง อนุภาคเหลู่าน่�จะถืูกแยกออกจากไอแก๊สำแลู้ว่ถูืกเก็บรว่บรว่มด้้ว่ยแรงเหว่่�ยงภายในไซโคลูน

การทำำาแห้้งแบบพ่่นฝอยค่ออะไร?
ข้อมูลูเชัิงลู่กจากผู้นำาตลูาด้โลูกเก่�ยว่กับการที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอย

จากอุปกรณ์์เคร่�องม่อชัุดุเดุียวั สัู่ควัามเป็นไปไดุ้ไม่รู้จบ 
สำร้างอนุภาคตามคว่ามต้องการของคุณได้้อย่างง่ายด้าย

การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยคอ่หน่�งในเที่คโนโลูย่ท่ี่�นิยมใช้ัมากท่ี่�สำดุ้เพั่�อให้ได้้สำารแบบแกรนลูู เน่�องจากการใช้ั
กระบว่นการเพ่ัยงขั�นตอนเด่้ยว่ สำภาว่ะในการแปีรรปูีท่ี่�ไม่รนุแรง แลูะคว่ามสำามารถืในการปีรบัขยายสำเกลูได้้ 
โด้ยที่ั�ว่ไปีแลู้ว่ว่ธ่ิิ์การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยสำามารถืแบ่งออกได้้ตามขอบเขตการใช้ังานต่างๆ เช่ัน การที่ำาแห้ง 
การเปีลู่�ยนโครงสำร้าง การห่อหุ้ม หรอ่การกระจายตวั่ของของแขง็อสำญัฐาน (Amorphous solid dispension) 
ด้งัท่ี่�แสำด้งด้้านลู่าง

 +  การก่อเกิด้ลูะลูองสำาร: หัว่พ่ันของเหลูว่สำองที่างสำำาหรับ S-300
 การที่ำาคว่ามร้อน: ให้คว่ามร้อนอากาศขาเข้าเพั่�อให้ได้้อุณหภูมิท่ี่�ต้องการ (สำูงสำุด้ 250 °C) 
 ภาชันะที่ำาแห้ง: การแลูกเปีลู่�ยนคว่ามร้อนเหน่�ยว่นำาระหว่่างแก๊สำไลู่คว่ามชั่�นกับหยด้ลูะอองสำาร

ตัว่อย่าง 
 การเก็บอนุภาคในสำองตำาแหน่งท่ี่�เก็บได้้
 การเก็บอนุภาค: เที่คโนโลูย่ไซโคลูน 
 ตัว่กรองขาออก: เก็บอนุภาคท่ี่�ลูะเอ่ยด้ท่ี่�สำุด้เพั่�อปีกปี้องผู้ใช้ัแลูะสำิ�งแว่ด้ลู้อม 
 แก๊สำไลู่คว่ามชั่�น: จ่ายโด้ยเคร่�องสำูบอากาศ

การปี้อน
แก๊สำไลู่คว่ามชั่�น (เย็น)
แก๊สำไลู่คว่ามชั่�น (ร้อน)
ผลูิตภัณฑ์์
ปีั�ม (กำาหนด้อัตราการปี้อน)
เคร่�องสำูบอากาศ
เคร่�องที่ำาคว่ามร้อน  ผลูิตภัณฑ์์ของเหลูว่  หยด้สำาร  อนุภาค

ของแข็ง
 โพัลูเิมอร์  ยา  สำารที่ำาลูะลูาย  สำารลูะลูาย

ของยาแลูะโพัลูเิมอร์ในสำารที่ำาลูะลูาย C  หยด้สำาร 
 สำารผสำมโมเลูกลุูของ API แลูะโพัลูเิมอร์

 ผลูิตภัณฑ์์ของแข็ง  สำารที่ำาลูะลูาย  
 สำารลูะลูายของผลูิตภัณฑ์์ของแข็งท่ี่�ลูะลูายใน

สำารที่ำาลูะลูาย  หยด้สำาร  อนุภาคของแข็ง

 ผลูิตภัณฑ์์ของแข็ง  สำารย่ด้เกาะท่ี่�ลูะลูาย
ในสำารที่ำาลูะลูาย  สำารแขว่นลูอยของอนุภาค
ของแข็งในสำารลูะลูายย่ด้เกาะ  หยด้สำาร  

 การรว่มกลูุ่มผงอนุภาคของแข็ง

 ผลูิตภัณฑ์์ของเหลูว่  สำารลูะลูายพัาหะ
แลูะชัั�นฟิัลู์ม  อิมัลูชััน  หยด้สำาร  อนุภาค
ของแข็ง

 ผลูิตภัณฑ์์ของแข็ง  สำารลูะลูายพัาหะแลูะ
ชัั�นฟิัลู์ม  การกระจายตัว่  หยด้สำาร  
อนุภาคของแข็ง

การทำำาแห้้ง

ไมโครไนซู์ลดุขนาดุอนุภาค

การห้่อหุ้้มของเห้ลวั

การกระจายตัวัของของแข็งอสััณ์ฐาน

การรวัมกลุ่มผงและการทำำาแกรนูล

การห้่อหุ้้มของแข็ง
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Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องทำำาแห้้งแบบพ่่นฝอยระดัุบห้้องแล็บ)
จากคว่ามชัำานาญสำู่ผลูงานชัิ�นเอก

ระบบอัตโนมตัแิละควัามยดุ่ห้ยุน่
ในระดุบัสังู
การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยด้้ว่ย
คว่ามสำะด้ว่กแลูะม่ 
ปีระสำทิี่ธิ์ภิาพั 

ด้้ว่ย Mini Spray Dryer S-300 
(เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระดั้บ
ห้องแลูบ็) คุณจะได้้ปีระโยชัน์จาก
ระบบอัตโนมตัใินระด้บัสำงูสำดุ้ท่ี่�
ที่ำาได้้ซ่�งจะช่ัว่ยเพัิ�มปีระสำทิี่ธิ์ภิาพั
ในกระบว่นการแลูะม่เว่ลูาให้คณุ
ได้้สำร้างสำรรค์สำตูรต่างๆ มากข่� 
น

 · ด้ำาเนนิการได้้อย่างปีลูอด้ภยัต่อ
สำารที่ำาลูะลูายออร์แกนคิ

 · ปีระหยัด้เว่ลูาได้้มหาศาลูด้้ว่ย
โหมด้การที่ำางานอัตโนมตัิ

 · การกำาหนด้คว่บคมุ
กระบว่นการแลูะคว่าม
สำามารถืในการที่ำาซำ�าท่ี่�มากข่�น

 · คว่ามยน่หยุ่นถืง่ข่ด้สุำด้ด้้ว่ย
คว่ามสำามารถืในการคว่บคมุ
จากระยะไกลู

 · การที่ำางานท่ี่�เป็ีนมิตรต่อผูใ้ช้ั
ด้้ว่ยการตั�งโปีรแกรมว่ธ่ิิ์การ

ด้้ว่ย Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ) ที่ำาให้ BUCHI ได้้ครอง
ตำาแหน่งผู้นำาตลูาด้ที่ั�ว่โลูกในด้้านการที่ำาแห้งแบบพั่นฝอย ซ่�งเปี็นตำาแหน่งท่ี่�บริษัที่รักษามากว่่า 40 ปีี 
โซลูชูันัเคร่�องที่ำาแห้งแบบพัน่ฝอยรุน่ลูา่สำดุ้น่�ได้้รว่มเอาการออกแบบผลูติภัณฑ์เ์ขา้กับคว่ามสำามารถืของ
อุปีกรณ์เพั่�อมอบปีระสำบการณ์แก่ผู้ใชั้ท่ี่�เหน่อกว่่า 

เพ่ิ�มประสัิทำธิิภาพ่ในการทำำาแห้้ง
แบบพ่่นฝอย
คว่ามสำามารถืในการที่ำาซำ�าแลูะ
ผลูผลูิตที่่�ได้้ในระด้ับสูำงสำุด้  

Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�อง
ที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับห้อง
แลู็บ) ช่ัว่ยให้คุณได้้ผลูลูัพัธิ์์ใน
การที่ำาซำ�าท่ี่�สำูงข่�น ลูด้เว่ลูาใน
การปีรับปีระสำิที่ธิ์ิภาพัสำูตรของ
คุณให้เหมาะสำม แลูะที่ำาให้
การใชั้งานในระด้ับสำเกลูใหญ่
เปี็นเร่�องง่าย

 · การรายงานผลูท่ี่�ครบถื้ว่นใน
ปีุ�มเด่้ยว่

 · การปีอ้งกนัตัว่อย่างได้ด่้้ยิ�งข่�น
 · การออกแบบระบบท่ี่�ช่ัว่ยให้
ม่คว่ามสำามารถืในการที่ำาซำ�า
ท่ี่�ด่้ข่�น

 · ใชั้งานร่ว่มกันได้้เต็มท่ี่�กับ
เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยรุ่น
ก่อนหน้า

ฟีีเจอร์อัจฉริยะทำี�ชั่วัยสัร้างควัาม
แตกต่าง
ปีระสำิที่ธิ์ิภาพัการที่ำางานท่ี่�
เหมาะสำมแลูะการที่ำางานของ
ระบบท่ี่�เร่ยบง่าย 

BUCHI เน้นใสำ่ใจในทีุ่กราย
ลูะเอ่ยด้เพั่�อให้คุณด้ำาเนินการ
ใชั้เคร่�อง Mini Spray Dryer 
S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบ
พั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ) ได้้
อย่างง่ายด้ายแลูะชั่ว่ยเพัิ�ม
ปีระสำิที่ธิ์ิภาพัในการที่ำาแห้ง
แบบพั่นฝอยให้ด่้ยิ�งข่�น

 · บำารุงรักษาได้้ง่ายด้้ว่ยฐาน
รองไซโคลูนแบบใหม่

 · ไซโคลูนแบบเคลู่อบผิว่สัำมผัสำ
ภายในบเพั่�อผลูผลูิตท่ี่�มากข่�น

 · หินที่ับที่ิมในหัว่ฉ่ีด้ท่ี่�ช่ัว่ยเพัิ�ม
คว่ามเสำถื่ยรมากข่�น

 · คว่ามย่ด้หยุ่นท่ี่�มากข่�นด้้ว่ยปีั�ม
ฟีัด้ตัว่อย่างตัว่ท่ี่�สำอง

 · คว่ามชัำานาญรอบด้้านใน
แอปีพัลูิเคชัันฐานข้อมูลู
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ระบบอัตโนมัติและควัามย่ดุห้ยุ่นในระดุับสัูง
การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยด้้ว่ยคว่ามสำะด้ว่กแลูะม่ปีระสำิที่ธิ์ิภาพั 

ประห้ยัดุเวัลาไดุ้มากข้�นดุ้วัยโห้มดุการทำำางานแบบอัตโนมัติ
โหมด้การที่ำางานอัตโนมัติชั่ว่ยให้คุณตั�งโปีรแกรมให้กับ Mini Spray Dryer 
S-300 (เคร่�องที่ำาแหง้แบบพัน่ฝอยระด้บัหอ้งแลูบ็) ของคณุได้้ลูว่่งหน้าแลูะรนั
ตามว่ิธ่ิ์ของคณุได้โ้ด้ยอตัโนมตัิ อปุีกรณน่์�จะที่ำาคว่ามร้อน ปีรบัสำภาพัอณุหภมูิ
จ่ายออก พั่นลูะอองฝอยสำารลูะลูายบริสำุที่ธิ์ิ� พั่นลูะอองฝอยตัว่อย่างของคุณ 
พั่นลูะอองฝอยสำารลูะลูายบริสำุที่ธิิ์�อ่กครั�ง แลู้ว่ปิีด้ตัว่ลูงหลูังจากด้ำาเนินการ
กับตัว่อย่างแลู้ว่ โหมด้การที่ำางานอัตโนมัติได้้พััฒนาปีระสำิที่ธิิ์ภาพัด้้านเว่ลูา
ให้กับการที่ำางานของคุณ โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งในระหว่่างงานท่ี่�ต้องที่ำาซำ�าๆ

การกำาห้นดุควับคุมกระบวันการและควัามสัามารถในการทำำาซูำ�าทำี�มากข้�น 
พัารามิเตอร์ที่ั�งหมด้ใน Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอย
ระด้ับห้องแลู็บ) เชั่น การพ่ันลูะอองแก๊สำ, แก๊สำไลู่คว่ามชั่�น แลูะคว่ามเร็ว่ปัี�ม 
จะม่อยู่ในค่า SI แลูะคว่บคุมด้้ว่ยตัว่ระบบแบบอัตโนมัติ ฟีัเจอร์เหลู่าน่�ช่ัว่ย
เพัิ�มคว่ามสำามารถืในการที่ำาซำ�ากระบว่นการของคุณได้้ถื่งข่ด้สำุด้

ควัามย่นห้ยุ่นถ้งขีดุสัุดุดุ้วัยควัามสัามารถในการควับคุมระยะไกล
คว่บคุมหร่อติด้ตามการที่ำางานของ Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำา
แห้งแบบพ่ันฝอยระดั้บห้องแลู็บ) ได้้ในทุี่กท่ี่� ทีุ่กเว่ลูา แอปีบนอุปีกรณ์ม่อถื่อ
หร่อคอมพัิว่เตอร์จะช่ัว่ยให้คุณเข้าใชั้งานได้้อย่างเต็มท่ี่�กับอินเที่อร์เฟัซผู้
ใชั้ที่ั�งหมด้ของตัว่เคร่�อง ด้้ว่ยตัว่เลู่อกการคว่บคุมระยะไกลู คุณจ่งสำามารถื
จัด้การเว่ลูาได้้อย่างย่ด้หยุ่นแลูะตอบสำนองได้้รว่ด้เร็ว่ต่อการเปีลู่�ยนแปีลูง
ขั�นตอนการที่ำางาน 

การทำำางานทำี�เป็นมิตรต่อผู้ใชั้ดุ้วัยการตั�งโปรแกรมวัิธิีการ 
ปีระหยัด้เว่ลูาแลูะลูด้คว่ามยุ่งยากได้้ด้้ว่ยการบันท่ี่กการรันของคุณเปี็นว่ิธ่ิ์
การแลูะที่ำาซำ�าได้้ในภายหลูัง คุณยังสำามารถืตั�งโปีรแกรมคิว่ตัว่อย่างเพั่�อรัน
ตัว่อย่างหน่�งหลูังจากอ่กตัว่อย่างหน่�งได้้กับ Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�อง
ที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับห้องแลู็บ) เพั่�อเพัิ�มคว่ามสำะด้ว่กยิ�งข่�น 

ดุำาเนินการไดุ้อย่างปลอดุภัยต่อสัารทำำาละลายออร์แกนิค
Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระดั้บห้องแลู็บ) ชั่ว่ยให้
ด้ำาเนินการได้้อย่างปีลูอด้ภัยต่อตัว่อย่างกับสำารที่ำาลูะลูายออร์แกนิกเม่�อใชั้
ร่ว่มกับ Inert Loop S-395 (อุปีกรณ์เสำริมเพั่�อที่ด้สำอบในระบบปีิด้ร่ว่มกับสำาร
เคม่) แก๊สำไนโตรเจนไลู่คว่ามชั่�นจะเปี็นแบบหมุนเว่่ยนแลูะไอของสำารลูะลูาย
จะเก็บเปี็นแบบสำารคว่บแน่น ระดั้บออกซิเจนแลูะการไหลูของแก๊สำในระบบ
จะม่การติด้ตามตรว่จสำอบอย่างต่อเน่�องเพ่ั�อคว่ามปีลูอด้ภัยของคุณ

ด้้ว่ย Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ) คุณจะได้้ปีระโยชัน์จาก
ระบบอัตโนมัติในระดั้บสำูงสำุด้ท่ี่�ที่ำาได้้ซ่�งจะช่ัว่ยเพัิ�มปีระสำิที่ธิิ์ภาพัในกระบว่นการแลูะม่เว่ลูาให้คุณได้้
สำร้างสำรรค์สำูตรต่างๆ มากข่�น



11

เพ่ิ�มประสัิทำธิิภาพ่ในการทำำาแห้้งแบบพ่่นฝอย
คว่ามสำามารถืในการที่ำาซำ�าแลูะผลูผลูิตที่่�ได้้ในระด้ับสำูงสำุด้ 

การป้องกันตัวัอย่างทำี�ดุีข้�น
Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระดั้บห้องแลู็บ) ให้คุณ
ได้้ติด้ตามดู้ที่ั�งอุณหภูมิจ่ายออกแลูะอุณหภูมิผลูิตภัณฑ์์สำุด้ท้ี่าย เพ่ั�อให้ข้อมูลู
เพัิ�มเติมเก่�ยว่กับอิที่ธิิ์พัลูด้้านอุณหภมูิต่อตัว่อย่างของคุณ ข้อมูลูน่�อาจชั่ว่ยให้
คุณปีกปี้องตัว่อย่างได้้ด่้ยิ�งข่�น โด้ยเฉีพัาะอย่างยิ�งเม่�อพ่ันคว่ามร้อนที่ำาแห้ง
ต่อตัว่อย่างท่ี่�ม่คว่ามลูะเอ่ยด้อ่อน

การออกแบบระบบทีำ�ชั่วัยให้้มีควัามสัามารถในการทำำาซูำ�าทำี�ดุีข้�น
ม่คว่ามสำามารถืในการที่ำาซำ�าข้อมูลูท่ี่�สำูงด้้ว่ยอุปีกรณ์ท่ี่�ที่ำาจากว่ัสำดุ้คุณภาพัระ
ด้ับสำูงุ พัร้อมคว่ามรู้คว่ามชัำานาญนับที่ศว่รรษในด้้านเคร่�องม่อการที่ำาแห้ง
แบบพ่ันฝอย Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับห้อง
แลู็บ) ที่ำาจากอุปีกรณ์แก้ว่กระจกท่ี่�ม่คว่ามเสำถื่ยรแลูะแม่นยำาระดั้บสำูงสำุด้ อ่ก
ที่ั�งยังม่หัว่ฉ่ีด้ท่ี่�ที่นที่านที่ำาจากสำแตนเลูสำสำต่ลูพัร้อมเสำริมคว่ามแข็งแกร่งด้้ว่ย
หินที่ับที่ิม

การรายงานทำี�ครบถ้วันในปุ�มเดีุยวั
การรนัที่ำางานที่ั�งหมด้ท่ี่�ที่ำาไว่บ้น Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแหง้แบบ
พั่นฝอยระด้บัห้องแล็ูบ) จะม่การบนัที่่กข้อมลููไว่้บนตัว่อปุีกรณ ์เพั่ยงแค่กด้ปีุ�ม 
คุณก็สำามารถืสำร้างรายงาน PDF หร่อไฟัลู์ .csv จากข้อมูลูกระบว่นการของ
คุณได้้อย่างง่ายด้าย 

Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ) ชั่ว่ยให้คุณได้้ผลูลูัพัธิ์์ในการที่ำาซำ�า
ท่ี่�สำูงข่�น ลูด้เว่ลูาในการปีรับปีระสำิที่ธิิ์ภาพัสำูตรของคุณให้เหมาะสำม แลูะที่ำาให้การใช้ังานในระดั้บสำเกลู
ใหญ่เปี็นเร่�องง่าย 

ใชั้งานร่วัมกันไดุ้เต็มทำี�กับเคร่�องทำำาแห้้งแบบพ่่นฝอยรุ่นก่อนห้น้า
ด้้ว่ย Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระดั้บห้องแลู็บ) 
คุณสำามารถืที่ำาซำ�าผลูลูัพัธิ์์ท่ี่�เคยที่ำาได้้ด้้ว่ยเคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระดั้บ
ห้องแลู็บของ BUCHI Mini Spray Dryer (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับ
ห้องแลู็บ) คุณจะไม่สำูญเส่ำยงานอันม่ค่าของคุณในการใชั้เคร่�องม่อชัิ�นใหม่ท่ี่�
สำามารถืสำ่งต่อข้อมูลูได้้อย่างรว่ด้เร็ว่แลูะราบร่�น
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ฟีีเจอร์อัจฉริยะทำี�ชั่วัยสัร้างควัามแตกต่างอย่างชััดุเจน
ปีระสำิที่ธิ์ิภาพัการที่ำางานท่ี่�เหมาะสำมแลูะการที่ำางานของระบบที่่�
เร่ยบง่าย 

ไซูโคลนแบบเคล่อบเพ่่�อผลผลิตทีำ�มากข้�น
ลูด้การสำูญเส่ำยตัว่อย่างในระหว่่างการที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ
ได้้ด้้ว่ยไซโคลูนท่ี่�เคลู่อบสำารตัว่นำาที่ำาให้ลูด้โอกาสำท่ี่�ตัว่อย่างของคุณจะ
ติด้อยู่ที่่�ผนังอุปีกรณ์ได้้ 

ห้ินทำับทำิมในห้ัวัฉีดุทำี�ชั่วัยเพ่ิ�มควัามเสัถียรมากข้�น
หัว่ฉ่ีด้ของ Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระด้ับห้อง
แลู็บ) ใชั้เปี็นอุปีกรณ์ท่ี่�ม่คว่ามเสำถื่ยรระด้ับสำูงสำุด้ หัว่ฉ่ีด้ที่ำาจากสำแตนเลูสำสำต่ลู 
เสำริมคว่ามแข็งแกร่งด้้ว่ยหินที่ับทิี่มในจุด้ท่ี่�สำำาคัญ สำ่งผลูให้ม่ปีระสำิที่ธิิ์ภาพัใน
การที่ำาซำ�าได้้ด่้ยิ�งข่�น

บำารุงรักษาไดุ้ง่ายดุ้วัยฐานรองไซูโคลนแบบให้ม่
ไซโคลูนมักจะเป็ีนสำ่ว่นท่ี่�ยากท่ี่�สำุด้ในการที่ำาคว่ามสำะอาด้สำำาหรับเคร่�อง Mini 
Spray Dryer ด้้ว่ย Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับ
ห้องแลู็บ) คุณสำามารถืถือด้ไซโคลูนออกมาที่ำาคว่ามสำะอาด้ได้้อย่างรว่ด้เร็ว่
แลูะม่ปีระสำิที่ธิ์ิภาพั พัร้อมชั่ว่ยลูด้คว่ามเสำ่�ยงต่อการปีนเปี้�อนข้าม 

BUCHI เน้นใส่ำใจในทีุ่กรายลูะเอ่ยด้เพั่�อให้คุณด้ำาเนินการใช้ัเคร่�อง Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำา
แห้งแบบพั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ) ได้้อย่างง่ายด้ายแลูะชั่ว่ยเพัิ�มปีระสำิที่ธิ์ิภาพัในการที่ำาแห้งแบบพั่นฝอย
ให้ด่้ยิ�งข่�น

ควัามย่ดุห้ยุ่นทำี�มากข้�นจากป๊�มตัวัอย่างตัวัทำี�สัอง
เพัิ�มปีั�มร่ด้ท่ี่อตัว่ท่ี่�สำองให้กับ Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ัน
ฝอยระด้ับห้องแลู็บ) เพั่�อป้ีอนตัว่อย่างสำองชัุด้เข้าไปีในหัว่ฉี่ด้ของเหลูว่ที่ั�ง
สำามที่างได้้โด้ยอิสำระ หร่อปี้อนสำารสำ่�อที่ำาคว่ามเย็นหร่อให้คว่ามร้อนไปีท่ี่�หัว่
ฉี่ด้ได้้เช่ันกัน

ควัามชัำานาญรอบดุ้านในแอปพ่ลิเคชัันฐานข้อมูล
ด้้ว่ยปีระสำบการณ์กว่่า 40 ปีีในการที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระดั้บห้องแลู็บ ที่ำาให้ 
BUCHI ได้้สำั�งสำมคว่ามรู้เฉีพัาะที่างในการปีระยุกต์ใชั้งานท่ี่�กว่้างขว่าง 
ค้นหาหน่�งในผลูงานต่พัิมพั์นับพัันฉีบับเก่�ยว่กับเคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอย
ของ BUCHI ในห้องสำมุด้ที่างว่ิที่ยาศาสำตร์ หร่อค้นดู้ในฐานข้อมูลูการใชั้งาน
เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยที่างออนไลูน์ของเราเพั่�อหาว่ิธ่ิ์การใชั้งานท่ี่�ตรง
ตามคว่ามต้องการของคุณ
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ข้อมูลเชังิเทำคนคิ
Mini SprayDryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระดั้บห้องแลูบ็)

Mini Spray Dryer 
S-300 (เคร่�องที่ำาแห้ง
แบบพั่นฝอยระด้ับห้อง

แลู็บ)

Mini Spray Dryer 
S-300 Advanced 

(เคร่�องที่ำาแห้ 
งแบบพ่ันฝอยระด้ับ
ห�องแลูบ็) แบบขั�นสำงู

Mini Spray Dryer 
S-300 Corrosive 

(เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ัน
ฝอยระดั้บห้องแลู็บ) 
สำำาหรับสำารกัด้กร่อน

ตัว่อย่างสำารที่ำาลูะลูา
ยออร์แกนิค - ม่ ม่

ตัว่อย่างท่ี่�เปี็นกรด้แลูะ
ด่้าง - - ม่

โหมด้การที่ำางาน
อัตโนมัติ - ม่ (ที่างเลู่อก) ม่ (ที่างเลู่อก)

โหมด้ว่ิธิ์่การ - ม่ ม่

ตัว่กรองขาออก ม่ ม่ ม่

ปีริมาณการสำกัด้
ตัว่อย่างสำูงสำุด้ 1 L/h

ชั่ว่งขนาด้อนุภาค 1 – 60 μm

ผลูตอบแที่น (Yield) สำูงสำุด้ 70%

คว่ามข้นหน่ด้ของ
ตัว่อย่าง สำูงสำุด้ 300 cps

ขนาด้  
(W x D x H)

620 มม. x 640 มม.  
x 1,052 มม.

620 มม. x 640 มม.  
x 1,052 มม.

620 มม. x 640 มม.  
x 1,052 มม.

นำ�าหนัก (รว่มชัุด้
อุปีกรณ์แก้ว่) 62.5 kg 62.5 kg 62.5 kg

แรงด้ันไฟัในการ 
เชั่�อมต่อ  
(Connection voltage)

220 – 240 ± 10% 
VAC

220 – 240 ± 10% 
VAC

220 – 240 ± 10% 
VAC

การใชั้พัลูังงาน สำูงสำุด้ 2,300 W สำูงสำุด้ 2,300 W สำูงสำุด้ 2,300 W

คว่ามถื่� 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

ระยะชั่องว่่างในแต่ลูะ
ด้้าน 100 mm 100 mm 100 mm

แก๊สำสำำาหรับการที่ำา
แห้งแบบพั่นฝอย อากาศอัด้ไนโตรเจน อากาศอัด้ไนโตรเจน อากาศอัด้ไนโตรเจน

อุณหภูมิสำูงสำุด้ 220 / 250 °C 220 / 250 °C 220 / 250 °C

อัตราการไหลูแก๊สำไลู่
คว่ามชั่�นสำูงสำุด้ 35 m³ / h 35 m³ / h 35 m³ / h

ชั่ว่งแก๊สำไลู่คว่ามชั่�น 80 – 1,800 L / min 80 – 1,800 L / min 80 – 1,800 L / min

แรงด้ันแก๊สำไลู่
คว่ามชั่�นสำูงสำุด้ 7 bar 7 bar 7 bar

การฟีัด้ปี้อนตัว่อย่าง 0.1 – 30 mL / min 0.1 – 30 mL / min 0.1 – 30 mL / min

หัว่ฉ่ีด้สำเปีรย์

ห้องที่ำาแห้งตัว่อย่าง

เซ็นเซอร์ 
อุณหภูมิช่ัอง

ที่างออก

ปีั�มร่ด้ท่ี่อ 2
อินเตอร์เฟัซ
ผู้ใชั้ท่ี่�ใชั้งาน

ง่าย

ปีั�มร่ด้ท่ี่อ 1

ตัว่กรองขาออก

ไซโคลูน

เซ็นเซอร์ 
อุณหภูมิ

ผลูิตภัณฑ์์
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อุปกรณ์์เสัริม

Inert Loop S-395 (อุปกรณ์์เสัริมเพ่่�อทำดุสัอบในระบบปิดุร่วัมกับสัารเคมี)
ว่ิธ่ิ์ท่ี่�ปีลูอด้ภัยในการพ่ันฝอยตัว่ที่ำาลูะลูายอินที่ร่ย์แบบแห้งค่อการใช้ั Inert 
Loop S-395 (อปุีกรณเ์สำรมิเพั่�อที่ด้สำอบในระบบปีดิ้รว่่มกบัสำารเคม่) เน่�องจาก
เปี็นอุปีกรณ์เสำริมท่ี่�เหมาะสำำาหรับ Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้ง
แบบพั่นฝอยระดั้บห้องแลู็บ) ของคุณ การออกแบบระดั้บนว่ัตกรรมจะช่ัว่ย
ให้การที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยสำำาหรับสำารที่ำาลูะลูายออร์แกนิกเปี็นมิตรต่อสำิ�ง
แว่ด้ลู้อม คุ้มราคา แลูะปีลูอด้ภัยมากยิ�งข่�น

Dehumidifier S-396 (เคร่�องกำาจัดุควัามชั่�น)
Dehumidifier S-396 (เคร่�องกำาจัด้คว่ามชั่�น) ออกแบบมาเพั่�อผลูิตอากาศแห้ง
หร่อเพั่�อให้ที่ำางานได้้อย่างต่อเน่�องกับนำ�าแลูะสำ่ว่นผสำมสำารที่ำาลูะลูายออร์แก
นิก อุปีกรณ์เสำริมชั่ว่ยเพัิ�มปีระสำิที่ธิ์ิภาพัในการที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยของคุณ 
ตลูอด้จนม่สำภาว่ะการที่ำาแห้งที่่�เสำถื่ยร

Ultrasonic Package (แพ่็คเก็จสัำาห้รับห้ัวัฉีดุแบบอุลตร้าโซูนิค)
Ultrasonic Package (แพ็ัคเก็จสำำาหรับหัว่ฉ่ีด้แบบอุลูตร้าโซนิค) น่�ช่ัว่ยให้ Mini 
Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพั่นฝอยระดั้บห้องแลู็บ) ผลูิตอนุภาค
ในช่ัว่งขนาด้ตั�งแต่ 10 – 60 µm อุปีกรณ์น่�ใชั้งานร่ว่มกันได้้กับ Mini Spray 
Dryer (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับห้องแลู็บ) ที่ั�งหมด้ทีุ่กรุ่น

ห้ัวัฉีดุของเห้ลวัแบบสัามทำาง
สำำาหรบัการฟีัด้ปีอ้นของเหลูว่สำองชุัด้แยกกนัอิสำระ เช่ันระบบหรอ่สำารตั�งต้นท่ี่�
ผสำมเขา้กันไม่ได้้ไปียงัปีลูายหัว่ฉีด่้ใน Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแหง้
แบบพั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ)

ไซูโคลนประสัิทำธิิภาพ่สัูง
ไซโคลูนปีระสิำที่ธิิ์ภาพัสำูงท่ี่�ปีรับมาเปี็นพัิเศษเฉีพัาะสำำาหรับการเก็บอนุภาค
ขนาด้เลู็กให้ได้้ผลูผลูิตสำูงจากเคร่�อง Mini Spray Dryer (เคร่�องที่ำาแห้งแบบ
พั่นฝอยระด้ับห้องแลู็บ)

ป๊�มรีดุทำ่อชัุดุทำี�สัอง
ฟีัด้ปี้อนตัว่อย่างสำองชันิด้เข้าสำู่หัว่ฉ่ีด้ของเหลูว่แบบสำามที่างได้้อย่างอิสำระ 
หร่อปี้อนสำารส่ำ�อที่ำาคว่ามเย็นหร่อให้คว่ามร้อนไปีท่ี่�หัว่ฉ่ีด้

ฟีิลเตอร์ขาเข้า
กรองอากาศขาเข้าใน Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอย
ระด้ับห้องแลู็บ) เพั่�อช่ัว่ยลูด้การปีนเปี้�อนให้เหลู่อน้อยท่ี่�สำุด้

ชัุดุเคร่�องแก้วัแบบเคล่อบสีันำ�าตาล
ชัุด้เคร่�องแก้ว่แบบเคลู่อบส่ำนำ�าตาลูชั่ว่ยลูด้แสำง UV ท่ี่�ตกกระที่บบนตัว่อย่าง
เม่�อต้องที่ำางานกับว่ัสำดุ้ท่ี่�ม่คว่ามไว่ต่อแสำง

ชัุดุอุปกรณ์์แก้วัเพ่ิ�มเติม
ชัดุ้อุปีกรณแ์ก้ว่เพัิ�มเติมจะช่ัว่ยเพัิ�มคว่ามสำามารถืในการผลิูตให้กบัระบบของ
คุณ แลูะชั่ว่ยลูด้ระยะเว่ลูาหยุด้ที่ำางานในกรณ่ท่ี่�อุปีกรณ์แก้ว่หลู่นแตกเส่ำย
หาย
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กลุ่มผลิตภัณ์ฑ์์ทำี�เกี�ยวัข้อง
ภาพัรว่ม

Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแ 
บบพ่ันฝอยระด้ับห้องแลู็บ)

Nano Spray Dryer B-90 
(เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอย
สำำาหรับอนุภาคระดั้บนาโน)

Encapsulator  
B-390 / B-395 Pro (เคร่�อง

ผลูิตเม็ด้บ่ด้แลูะแคปีซูลู)

Lyovapor™ L-200 / L-300 
(เคร่�องที่ำาแห้งแบบแช่ัเย่อก

แข็ง)

คำาอธิ์ิบาย Mini Spray Dryer S-300 (เคร่�องที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยระด้ับ
ห้องแลู็บ) ออกแบบมาเพ่ั�อการที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยท่ี่�ใชั้ใน
กระบว่นการอุตสำาหกรรม

Nano Spray Dryer B-90 (เคร่�อง
ที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยสำำาหรับ
อนภุาคระด้บันาโน) ออกแบบ
มาเพั่�อว่ตัถืปุีระสำงค์ด้้านการ
ว่จิยัแลูะช่ัว่ยให้จดั้การกับ
ตวั่อย่างขนาด้เลูก็มากเพั่�อให้ได้้
ผลูผลิูตในระด้บัสำงูสำดุ้

Encapsulator B-390 / B-395 
(เคร่�องผลูติเมด็้บ่ด้แลูะแคปีซลูู) 
เป็ีนระบบสำารพัดั้ปีระโยชัน์
สำำาหรบัการห่อหุ้มส่ำว่นผสำมแลูะ
ว่สัำด้อุอกฤที่ธิ์ิ�เพั่�อการว่จิยัแลูะ
พัฒันา

Lyovapor (เคร่�องที่ำาแห้งแบบ
แช่ัเยอ่กแขง็) ของ BUCHI เป็ีน
โซลูชูันัท่ี่�ยด่้หยุ่นสำำาหรบัการที่ำา
แห้งแบบแช่ัเยอ่กแขง็ในสำเกลู
ระด้บัห้องแลูบ็

ว่ิธ่ิ์การ (Methods)

การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยแบบที่ั�ว่ไปี • •

การที่ำาแห้งแบบพ่ันฝอยด้้ว่ย
เที่คนิคห่อหุ้ม

• •

แคปีซูลูในของเหลูว่ •

เม็ด้บ่ด้สำ์ในของเหลูว่ •

แคปีซูลูแห้ง •

เม็ด้บ่ด้สำ์แห้ง •

การก่อตัว่ในการที่ำาแห้งแบบแช่ั
เย่อกแข็ง

•

ลูักษณะพัิเศษ

ปีริมาณตัว่อย่างสำูงสำุด้ท่ี่�ที่ำาได้้ 1 L / h 150 mL / h 0.5 – 200 mL / min 6 – 12 L / 24 h

ตัว่อย่างขั�นตำ�า 5 g 200 mg 1 g ไม่จำากัด้

ชั่ว่งขนาด้อนุภาค 1 – 60 μm  200 nm – 5 μm 80 – 2,000 μm ไม่ม่การก่อตัว่ของอนุภาค

การกระจายขนาด้อนุภาค กลูาง แคบ สำมำ�าเสำมอ ไม่ม่การก่อตัว่ของอนุภาค

ผลูตอบแที่น (Yield) สำูงสำุด้ 70% สำูงสำุด้ 90% ปีระมาณ 100% ปีระมาณ 100%

คว่ามข้นหน่ด้ของตัว่อย่าง 300 cps 10 cps 1,000 cps ไม่ม่ข้อจำากัด้

สำภาว่ะกายภาพัของตัว่อย่าง ของเหลูว่ ของเหลูว่ ของเหลูว่ ของเหลูว่หร่อของแข็ง
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การบริการและการฝึกอบรม
แพั็คเกจการให้บริการของ BUCHI

BUCHI START – ประสัิทำธิิภาพ่สัูงสัุดุตั�งแต่เริ�มต้น
ตั�งแต่การติด้ตั�งอย่างม่ออาช่ัพัไปีจนถื่งข้อตกลูงท่ี่�จะที่ำาให้คุณสำามารถืคาด้การณ์ต้นทีุ่นที่ั�งหมด้แลูะ
ปีระสำิที่ธิ์ิภาพัระบบสำูงสำุด้ท่ี่�เปี็นไปีได้้ www.buchi.com/start

"ติด้ตั�ง"
 · การติด้ตั�งแลูะที่ด้สำอบผลูิตภัณฑ์์
 · การอบรมเชัิงปีฏิิบัติจากช่ัางเที่คนิคท่ี่�ผ่านการรับรอง
 · การปีระเมินสำภาพัแว่ด้ลู้อมโด้ยรอบของผลูิตภัณฑ์์ใหม่ของคุณ
 · การผสำานรว่มผลูิตภัณฑ์์ใหม่ของคุณเข้ากับโครงสำร้างพั่�นฐานท่ี่�ม่อยู่ได้้อย่างยอด้เย่�ยม

"IQ / OQ"
 · การติด้ตั�งระบบหร่อผลูิตภัณฑ์์
 · คุณสำมบัติการติด้ตั�งแลูะการใชั้งาน

BUCHI EXACT – รับรองควัามถูกต้องเพ่่�อควัามมั�นใจสัูงสัุดุ
รับรองคุณสำมบัติของผลูิตภัณฑ์์ BUCHI ที่ั�งหมด้ท่ี่�คุณม่ เราให้บริการท่ี่�ผ่านการรับรองในระด้ับท่ี่�ผู้ผลูิต
เท่ี่านั�นท่ี่�สำามารถืที่ำาได้้ www.buchi.com/exact

"OQ"
 · การบรกิารด้้ว่ย OQ แบบครั�งเด่้ยว่ของเราจะจดั้เตร่ยมเอกสำารแลูะใบรบัรองท่ี่�จำาเป็ีนที่ั�งหมด้สำำาหรบัคุณ
 · ท่ี่มบริการจะแจ้งให้คุณที่ราบถื่งตัว่เลู่อกสำำาหรับติด้ตามผลู OQ ก่อนท่ี่�ใบรับรองจะหมด้อายุ

"OQ Circle"
การซ่�อแพั็คเกจ OQ จะที่ำาให้คุณได้้รับส่ำว่นลูด้เพัิ�มเติมสำำาหรับเอกสำารแลูะการให้บริการท่ี่�สำำาคัญด้้ว่ย
การจัด้ตารางการเข้าเย่�ยมชัม

BUCHI CARE – ควัามน่าเชั่�อถ่อระดุับสัูง
การด้แูลูรกัษาอปุีกรณท่์ี่�ใชัง้านหนกัตอ้งใชัช้ัิ�นสำว่่นแลูะคว่ามถื่�ในการตรว่จสำอบท่ี่�แตกต่างจากอปุีกรณท่์ี่�
ใชั้งานเปี็นครั�งคราว่ โด้ยแนว่ที่างของเรานำาปีัจจัยเหลู่าน่�มาพัิจารณา เพั่�อมอบโซลููชัันท่ี่�เหมาะสำมที่่�สำุด้
แลูะปีระหยัด้ต้นทีุ่นให้กับคุณ www.buchi.com/care

BUCHI ACADEMY – เพ่ิ�มควัามรู้เฉพ่าะทำาง เพ่่�อเพ่ิ�มควัามไดุ้เปรียบในการแข่งขัน
คว่ามรูเ้ฉีพัาะที่างของนกัเคม่ปีระยุกต์ผูเ้ช่ั�ยว่ชัาญท่ี่�ศนูย์กลูางของเราใน ฟัลูาว่ลิู ปัีกกิ�ง แลูะมมุไบแลูะผู้
เช่ั�ยว่ชัาญในท้ี่องถืิ�นท่ี่�องค์กรการตลูาด้ของเรา การสำนบัสำนุนที่างว่ทิี่ยาศาสำตร์ของเรานำาเสำนอการศก่ษา
คว่ามเป็ีนไปีได้้ก่อนการขาย ข้อเสำนอโซลูชูันัท่ี่�ปีรบัแต่งได้้ การให้บรกิารหลูงัการขาย ณ พั่�นท่ี่�ของลูกูค้า
หลูักสำูตรขั�นพั่�นฐานจนถื่งขั�นสำูง แลูะการฝึกอบรมตามคว่ามต้องการ www.buchi.com/academy

http://www.buchi.com/start
http://www.buchi.com/exact
https://www.buchi.com/products/services/maintenance-repair
https://www.buchi.com/en/products/services/training
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เภสััชักรรมและเคมี
ผลูการว่ิจัยแลูะพััฒนา

การสำังเคราะห�, การสำกัด้ คว่ามเข�มข�น การแยกสำาร การที่ำาแห�ง การว่ิเคราะห�

การสักัดุแบบเย็น / 
Soxhlet 

การระเห้ย วัิธิีโครมาโทำกราฟีีแบบ Flash  
และ Prep HPLC การทำำาแห้�งแบบแชั�เย่อกแข็ง Melting Point (เคร่�องวััดุ

จุดุห้ลอมเห้ลวัและจุดุเดุ่อดุ)

Rotavapor®  
(เคร่�องระเหยสำารแบบหมุน)

Rotavapor®  
(เคร่�องระเหยสำารแบบหมุน)

SyncorePlus (เคร่�องระเหยสำารแบบ
หลูายตัว่อย่างพัร้อมกัน)

เคร่�องแยกสำารให้บริสำุที่ธิ์ิ�ด้้ว่ยว่ิธ่ิ์โค
รมาโตกราฟัี

แลูะว่ัสำดุ้สำิ�นเปีลู่อง

Lyovapor™ (เคร่�องที่ำาแห้งแบบแช่ั
เย่อกแข็ง)

Melting Point (เคร่�องว่ัด้จุด้หลูอมเหลูว่
แลูะจุด้เด้่อด้)

โด้ยที่ั�ว่ไปีการค้นหาส่ำว่นปีระกอบท่ี่�
ม่ผลูออกฤที่ธิ์ิ�ที่างเภสัำชักรรม (API) 
แลูะสำารปีระกอบของสำารเคม่มัก
เริ�มต้นด้้ว่ยขั�นตอนการสัำงเคราะห์
หร่อการสำกัด้ การสำังเคราะห์
แบบร่ฟัลูักซ์แลูะการสำกัด้แบบ 
Soxhlet สำามารถืด้ำาเนินการผ่าน
เคร่�องระเหยสำารแบบหมนุ

เน่�องจากที่ั�งการสำังเคราะห์แลูะการสำกัด้จำาเปี็นต้องใชั้ตัว่ที่ำาลูะลูาย
ปีริมาณสำูง จ่งจำาเปี็นต้องม่ขั�นตอนการเพัิ�มคว่ามเข้มข้นก่อนท่ี่�จะเริ�ม
ในกระบว่นการต่อมา ท่ี่�น่� เคร่�องระเหยแบบหมุนถืูกนำามาใช้ัเพั่�อกำาจัด้
ตัว่ที่ำาลูะลูายแลูะเพัิ�มคว่ามเข้มข้นของสำารปีระกอบท่ี่�สำนใจ

การใช้ัเคร่�องระเหยแบบคู่ขนานสำามารถืเพัิ�มคว่ามเร็ว่ของการเพัิ�ม
คว่ามเข้มข้นในตัว่อย่างเปี็นที่ว่่คูณ ตัว่อย่างจำานว่นมากระเหยตัว่ใน
เว่ลูาพัร้อมๆ กัน ซ่�งเป็ีนกาช่ัว่ยเพัิ�มปีริมาณตัว่อย่างได้้

ว่ิธ่ิ์โครมาโที่กราฟีัของเหลูว่แรงด้ัน
สำูงแบบ Preparative (prep HPLC) 
แลูะแบบ Flash มักใช้ัเพั่�อที่ำาให้
สำารปีระกอบเปี้าหมายบริสำุที่ธิ์ิ�: ว่ิธ่ิ์
โครมาโที่กราฟัีแบบ Flash เปี็นขั�น
ตอนก่อนการที่ำาให้บริสำุที่ธิ์ิ� ในขณะ
ท่ี่�แบบ prep HPLC จะเพัิ�มคว่าม
บริสำุที่ธิ์ิ�ของสำารปีระกอบเปี้าหมาย
จนถื่งระด้ับสำูงสำุด้

ห ลูั ง จ า ก ขั� น ต อ น ก า ร แ ย ก สำ า ร 
โมเลูกุลูของสำารท่ี่�สำนใจจะม่คว่าม
เจ่อจางสำูงแลูะจำาเปี็นต้องเพัิ�มคว่าม
เข้มข้นก่อนท่ี่�จะเข้าสำู่ขั�นตอนถืัด้
ไปี การที่ำาแห้งแบบแช่ัเย่อกแข็ง
สำามารถืใช้ัเพั่�อขจัด้ตัว่ที่ำาลูะลูาย
ออกจากผลิูตภัณฑ์์ท่ี่�ไว่ต่อคว่ามร้อน
โด้ยก่อให้เกดิ้คว่ามเส่ำยหายนอ้ยท่ี่�สำดุ้

การว่ิเคราะห์จุด้หลูอมเหลูว่อาจ
จะนำามาใชั้ เพั่� อคว่บคุมคุณภาพั
ของสำารปีระกอบท่ี่�สำนใจ การระบุ
จุด้หลูอมเหลูว่ของสำารปีระกอบตัว่
ใหม่ม่ปีระโยชัน์จากการที่ำาหน้าท่ี่�
เปี็นตัว่บ่งชั่�คว่ามบริสำุที่ธิ์ิ�ของสำาร

 · คอนเด้นเซอร์ร่ฟัลูักซ์สำำาหรับ
การสำังเคราะห์แบบร่ฟัลูักซ์

 · อุปีกรณ์เสำริม Soxhlet สำำาหรับ 
การสำกัด้แบบ Soxhlet

 · เคร่�องม่อเด่้ยว่เหมาะสำำาหรับ 
การปีระยุกต์ใชั้งานหลูายรูปี
แบบ

 · การระเหยตัว่อย่างเด่้ยว่ด้้ว่ย
ขว่ด้ระเหยที่รงลููกแพัรขนาด้ 
50 จนถื่ง 5,000 mL

 · ระบบการเชั่�อมต่ออย่างเต็ม
รูปีแบบเพ่ั�อหลู่กเลู่�ยงการหยุด้
ที่ำางาน: ไลูบราร่สำารที่ำาลูะลูาย, 
การกลูั�นแบบได้นามิก, โหมด้
การที่ำาแห้ง, การที่ด้สำอบการรั�ว่ 
แลูะเซนเซอร์ตรว่จจับฟัองโฟัม

 · อุปีกรณ์เสำริม Dewar สำำาหรับ
การเตร่ยมตัว่อย่างการที่ำาแห้ง
เย่อกแข็ง

 · ตัว่อย่างหลูายตัว่อย่างใน
ชั่ว่งปีริมาตร 0.5 – 500 mL 
สำามารถืที่ำาให้เข้มข้นข่�นหร่อ
ที่ำาให้แห้งพัร้อมกันได้้

 · โมดู้ลูฟัลูัชัแบ็คจะที่ำาให้ได้้รับ
การกลูับค่นของสำารท่ี่�สำนใจ
สำูงสำุด้แลูะผลูลูัพัธิ์์ท่ี่�น่าเชั่�อถื่อ

 · อุปีกรณ์ Rack ส่ำว่นฐานท่ี่�
สำามารถืสำับเปีลู่�ยนขนาด้ได้้แลูะ
คว่ามหลูากหลูายของปีริมาณ
สำารตัว่อย่าง

 · รว่มระบบ Flash แลูะระบบ  
Prep HPLC ในเคร่�องเด่้ยว่  
(เปี็นตัว่เลู่อก)

 · การตรว่จจับด้้ว่ย UV แลูะ ELS  
ในตัว่ (เปี็นตัว่เลู่อก)

 · ใชั้งานร่ว่มกับแฟัลูชัคาร์ที่ริด้จ์ 
คอลูัมน์ prep HPLC แลูะคอลูัมน์
แก้ว่ได้้หลูากหลูาย

 · เซ็นเซอร์ตรว่จว่ัด้ระด้ับตัว่ที่ำา
ลูะลูาย ตรว่จว่ัด้แรงดั้น ตรว่จจับ
การรั�ว่ไหลู แลูะเที่คโนโลูย่ RFID 
ในคาร์ที่ริด้จ์แลูะชัั�นว่างสำำาหรับ
คว่ามปีลูอด้ภัยของตัว่อย่างขั�นสำูง

 · BUCHI นำาเสำนอในสำองรูปีแบบ
 - L-200: การที่ำาแห้งตัว่อย่างแบบ
แชั่เย่อกแข็งแบบดั้�งเด้ิมคุณภาพั
สำูง (−55 °C, 6 kg)

 - L-300: การระเหิด้แบบต่อเน่�อง
โด้ยม่การที่ำางานสำองรูปีแบบ
รว่มถื่งการที่ำาคว่ามสำะอาด้ ท่ี่�
ชัุด้คอนเด้นเซอร์แบบอัตโนมัติท่ี่� 
−105 °C (Infinite-Technology™)

 · ว่ิธ่ิ์การคว่บคุมแลูะตรว่จสำอบ
กระบว่นการที่ำาแห้งแบบแช่ัเย่อก
แข็งอันง่ายด้าย

 · การว่ิเคราะห์จุด้หลูอมเหลูว่แลูะ
จุด้เด่้อด้แบบอัตโนมัติ

 · สำอด้คลู้องกับมาตรฐาน 
Pharmacopeia (มาตรฐานยุโรปี, 
USP, ญ่�ปีุ�น)

 · สำังเกตการเปีลู่�ยนสำถืานะได้้ท่ี่�หน้า
จอส่ำแลูะสำามารถืเลู่นซำ�าจากการ
บันที่่กว่ิด่้โอ

 · การว่ิเคราะห์พัร้อมกันมากถื่ง  
3 ตัว่อย่าง
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ขาวประชาสัมพันธถึงลูกคาของเรา
BUCHI พัร้อมสำร้างมูลูค่าเพัิ�ม

“Quality in your hands” เปี็นหลูักปีรัชัญาแลูะแนว่ที่างการที่ำางานของบริษัที่ฯ เรายินด่้ท่ี่�จะมอบบริการท่ี่�ด่้ให้กับลููกค้า 
โด้ยการสำร้างคว่ามสำัมพัันธิ์์ท่ี่�ด่้ผ่านการติด้ต่อสำ่�อสำารกับลููกค้าของเราอย่างใกลู้ชัิด้ ม่คว่ามยินด่้ท่ี่�จะรับฟัังคว่ามคิด้เห็น
จากลููกค้าแลูะใสำ่ใจเก่�ยว่กับคว่ามต้องการของลููกค้าเพั่�อชั่ว่ยพััฒนาธุิ์รกิจของลููกค้าให้ก้าว่หน้ายิ�งข่�นไปี

ความเชี่ยวชาญ
เ รา ม ่ เ ที่ คโนโ ลู ย ่ที่ ่ � ชั า ญ ฉีลู า ด้ ด้ � ว่ย
ปีระสำบการณ �ที่ ่ �เชั ่ �ยว่ชัาญอนัยาว่นาน แลูะ
คว่ามต ั � งม ั �นว่ �าเราจะพัฒันาอย ู �เสำมอ ซ ่ �ง
ที่ำาให � ม ั �นใจในการซพััพัอร �ตลูกูค � าของเรา
ได้ � อย �างสำมบรูณ �

ปลอดภัย
ใกลู � ชั ดิ้กบัคณุลูกูค � าของเรา เราพัยายาม
ที่ำาสำ ิ �งที่ ่ �เก ่ �ยว่ข � องกบัสำ นิค � า ระบบ 
โซลูชูั ั �น แอพัพัร เิคชั ั �นแลูะบร กิาร ใน
มาตรฐานของคว่ามปีลูอด้ภยัที่ ่ �เก ่ �ยว่ข � อง 
เพั ่ �อปีระโยชัน � ของผ ู � ใชั � งานแลูะสำ ิ �ง
แว่ด้ลู � อม

นาเชื่อถือ
ย น่ยนัในมาตรฐานแลูะฟังัก �ชั ั �นของเคร ่ �อง
ม ่อแลูะที่ำาอย �างต �อเน ่ � องเพั ่ � อพั ัฒนา
ปีระสำ ทิี่ธิ์ ภิาพั เพั ่ �อให � ตรงกบัการที่ำางาน
แลูะคว่ามพั ง่พัอใจของลูกูค � า

ทั่วโลก
ธิ์รุก จิที่ ่ �เปีน็เจ � าของแบบครอบครวั่ เปี ดิ้
สำาขาครอบคลูมุที่ ั �ว่โลูก แลูะม บ่ร ษิทัี่ตวั่แที่น
จำาหน �ายภายในพั ่ � นที่ ่ �ที่ ่ �สำามารถืเข � าถื ง่
ลูกูค � าได้ � ไม �ว่ �าลูกูค � าของเราจะอย ู �ที่ ่ �ไหน
กต็าม

ประหยัดตนทุน
เราต ั � งใจอย �างสำงูในการสำร � างปีระสำ ทิี่ธิ์ ผิลู
แลูะคณุค �าให � มากที่ ่ �สำดุ้เพั ่ �อคนสำ ำาคญัเชั �น
คณุ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปีน็ม ติรต �อสำ ิ �งแว่ด้ลู � อมด้ � ว่ยกระบว่นการ
แลูะการผลู ติเพั ่ �อชั ว่่ ติที่ ่ �ย น่ยาว่ โด้ยการ
ปีระยกุต � ใชั � เที่คโนโลูย ข่ ั � นสำงูเพั ่ �อไม �ให �
เปีน็อนัตรายต �อสำ ิ �งแว่ด้ลู � อมมากที่ ่ �สำดุ้เที่ �า
ที่ ่ �จะสำามารถืที่ำาได้ �

งาย
จดั้หาที่างเลู ่อกเพั ่ �อการสำน บัสำนนุหร ่อ
ซ พััพัอร � ตลู กูค � าเชั �นเด้ ย่ว่กบัระบบแลูะ
อปุีกรณ �เพั ่ �อให � ง �ายต �อการใชั � งาน

เรายินด่้ท่ี่�จะชั่ว่ยเหลู่อคุณโด้ยการนำาเสำนอผลูิตภัณฑ์์ท่ี่�
ม่คุณภาพัสำูง ระบบ แนว่ที่างแก้ปีัญหา การปีระยุกต์ใชั้
งาน แลูะบริการต่างๆ ท่ี่�ด่้เพั่�อสำร้างมูลูค่าเพัิ�มให้กับงาน
ของคุณ ที่ำาให้คุณสำามารถืให้คว่ามสำนใจกับกิจกรรม
แลูะงานของคุณได้้อย่างเต็มท่ี่�

เราม่พัันธิ์มิตรในการจัด้จำาหน�ายมากกว่�า 100 รายที่ั�ว่โลูก ค�นหาตัว่แที่นจำาหน�ายในปีระเที่ศ
ของคุณได้�ที่่�: 

www.buchi.com
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