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HỆ THỐNG TRÁNG PHỦ CỦA ALPINE
TRÁNG PHỦ ĐÁ VÔI 

POWDER 
AND 

PARTICLE      
PROCESSING

Xử lý bề mặt của đá vôi, thường được gọi là 

"đá vôi tráng phủ" - được sử dụng như một 

chất độn khi sản xuất nhựa PVC và các loại 

nhựa khác. Bột đá vôi với độ mịn d97 = 20 µm 

đến 7 µm cũng tương tự như bột nhẹ (PCC) 

với  d50 < 0.1 µm được sử dụng chủ yếu.

Mục tiêu quan trọng nhất của quá trình này là 

phân bố một cách đồng đều tác nhân phủ lên 

bột đá vôi. Tỷ lệ lớp phủ chỉ từ 0,5 - 1,2 % 

trọng lượng của GCC (bột nặng) và lên đến 

5% đối với PCC (bột nhẹ). Và để đạt được tỷ

lệ hạt đồng đều này cho số lượng đá vôi từ

nhỏ đến lớn. Tác nhân phủ được đun nóng và 

phun trực tiếp thông qua một vòi phun vào 

sản phẩm.  Chất phủ vô cơ hoặc hữu cơ (Ví 

dụ như axit stearic) sẽ được sử dụng chủ yếu 

như là tác nhân của lớp phủ.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Sơ đồ hệ thống cho thấy có một hệ thống làm 

nóng chảy và sau đó  kết hợp với nghiền 

thanh Contraplex để phun axit stearic dưới 

dạng sương mù vào sản phẩm. Toàn bộ hệ 

thống là thiết kế kiểu áp lực.

VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG 

Mức độ của lớp phủ được coi là thước đo cho 

chất lượng tráng phủ và tạo thành tham số 

quan trọng nhất cho một dây chuyền tráng 

phủ của Alpine. Tất cả nạp liệu đồng đều ở 

phía trên tạo nên chất lượng của sản phẩm. 

Vòi phun sẽ ngừng lại trong vài giây nếu 

lượng đá vôi quá ít. Cùng lúc đó tín hiệu cảnh 

báo sẽ truyền đến hệ thống

điều khiển. Ngay sau khi lượng đá vôi tăng 

lên, vòi phun sẽ tự động hoạt động trở lại. 

Hoạt động này sẽ ngăn chặn hiệu quả sự kết 

khối những hạt tráng phủ chưa đủ hay thậm 

chí là cả những hạt chưa được tráng phủ.

S Ơ  Đ Ồ  H Ệ  T H Ố N G

 DỮ LIỆU HOẠT ĐỘNG 

Nguyên liệu đầu ra được  quyết định bởi cấu trúc tinh thể và độ mịn của sản phẩm đầu vào. Các thông 

số trong bảng dưới đây chỉ có giá trị tham khảo 

Thiết bị làm nóng chảy của Alpine 
được kết hợp với hệ thống nghiền 
thanh Contraplex của Alpine tạo 
thành hệ thống tráng phủ 

KHÔNG TRÁNG PHỦ 

                                 CÓ TRÁNG PHỦ

Nghiền thanh CW LOẠI 250 400 630 800 
Khối lượng    5 µm in [kg/h] 250 650 1,500 2,300 

Khối lượng 10 µm in [kg/h] 400 1,000 1,800 3,500 

Khối lượng 15 µm in [kg/h] 450 1,200 2,200 4,400 

Công suất tan chảy max.in [kg/h] 30 30 45 90

Thể tích khí [m³/h] 1,000 2,400 4,800 7,700 
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(1) LƯỢNG NGUYÊN LIỆU 
ĐẦU VÀO

Chất tráng phủ được nạp từ 

các bao nguyên liệu vào hệ thống 

cấp liệu của máy và sau đó được 

định lượng trong thùng đun nóng 

chảy thông qua kênh đo liệu dưới 

hệ thống cấp liệu. Hệ thống kiểm 

soát các mức sản phẩm dưới dạng 

của cảm biến tải được trang bị để

bể chứa phát ra tín hiệu khi đã đầy

(2)  TRỘN LÀM NÓNG 
CHẢY

Thùng nóng chảy được đun nóng 

gián tiếp bởi một loại dầu truyền 

nhiệt điện. Một bộ phận kích 

thích giữ mức nhiệt cao hơn 

nhiệt độ nóng chảy và một tay 

khuấy bổ sung đảm bảo giữ 

nhiệt thống nhất cho bể chứa.

Chính vì nhiệt độ được giữ một 

cách ổn định như vậy nên năng 

lượng tiêu thụ giảm đáng kể.

(3) MỨC ĐỘ TRÁNG PHỦ

Dung dịch axit stearic được chuyển

ra ngoài bể chứa nhờ những ống 

làm nóng điện. Một máy bơm bánh 

răng làm nóng điện chịu trách 

nhiệm bơm một lượng axit stearic. 

Từng khu làm nóng được điều 

phối riêng biệt và có thể cài đặt tại 

cabin điều khiển thiết bị. Mức độ 

tráng phủ này chính là 1 chức 

năng điều hòa  khu vực làm nóng.

(4) QUÁ TRÌNH PHUN

Một vòi phun hai thành phần phun 

axit stearic kết hợp với khí nén 

nóng.Vòi phun hai thành phần được 

làm nóng và điều khiển bởi các van 

sole. Việc cung cấp lượng axit stearic 

vào dây chuyền sản xuất được kiểm 

soát  bởi  cảm biến dòng chảy.

(5) ĐỊNH LƯỢNG CẤP LIỆU

Vật liệu đầu vào được nạp đều đặn

bởi một vít cấp liệu có thể điều 

chỉnh được. Một hệ thống từ tính 

được xếp theo nhiều lớp để

nhiệm vụ loại bỏ các tạp chất kim 

loại (khử từ), đảm bảo một dòng 

sản phẩm đồng nhất. Một lưu tốc 

kế được sử dụng để theo dõi hoạt 

động trên.

(6) CHẾ BIẾN

Nghiền thanh Alpine Contraplex 

được sử dụng để đảm bảo quá 

trình trộn hiệu quả giữa hệ thống 

tráng phủ và đá vôi. Với những 

thanh chốt trên đĩa có tốc độ

ngoại biên cao và cùng lúc với gia 

nhiệt đảm bảo phủ kín bề mặt tạo 

nên kêt quả là những sản phẩm 

đầu ra chất lượng cao.

Hệ thống nung chảy (axit) cũng 

có thể được trang bị thêm vào

các hệ thống của Alpine sẵn có.

(7) LUỒNG KHÍ

Một cụm cấp nhiệt bổ sung duy trì 

không khí lưu thông ở nhiệt độ 

không đổi. Điều này rất quan 

trọng vì nó kiểm soát nhiệt độ tại 

điểm nóng chảy tránh việc quá 

nhiệt dẫn đến việc tạo thành các 

điểm đen trong sản phẩm và 

tránh đóng vón kết tủa vật liệu

(8) PHIN LỌC

Do tính chất vật lý thay đổi, rất 

khó để tách không khí ra khỏi sản 

phẩm tráng phủ nhưng các phin lọc 

của Alpine đã được cải tiến để đáp 

ứng chính xác các yêu cầu của sản 

phẩm 

NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ

Nhờ kết quả của lớp cách nhiệt tuyệt hảo, các 

khu vực làm nóng được giữ ở mức nhiệt độ 

cần thiết gần như không đổi.  Năng lượng cần 

thiết để đun nóng và khí nén ở giai đoạn trước 

gia nhiệt là rất thấp, thậm chí ở mức đầy tải

BẢO TRÌ

Được thiết kế với khả năng tách rời các phần 

điện và cơ, hệ thống đung nóng chảy của 

ALPINE dễ dàng bảo trì và lau chùi.

Hệ thống được kiểm soát toàn bộ bởi chương 

trình PLC gắn trong phòng điều khiển Chi tiết 

lỗi và khoảng thời gian cần vệ sinh sẽ được 

hiển thị trên màn hình.

Bằng cách sử dụng một mật khẩu tùy chỉnh, phụ 

tùng thay thế cho thiết bị đun nóng chảy (axit)

có thể được đặt hàng thông qua mạng inter-

net vào bất cứ lúc nào. Bản vẽ của các phụ 

tùng thay thế bao gồm cả mã của từng phụ 

tùng được lưu trữ ở hệ thống Phụ tùng điện 

tử của  Alpine  (EPS) như một chức năng 

của hệ thống phân phối .



Hosokawa Alpine là một thành viên của Tập đoàn Hosokawa Micron, tsinh ra để 
đáp ứng nhu cầu toàn cầu, chủ yếu là nhấn mạnh vào khoa học và kỹ thuật vật 
liệu. Công ty  là  nhà cung cấp quốc tế về thiết bị  công nghệ chế biến bột và chế 
biến hạt nhựa,  các sản phẩm bánh kẹo. Tập đoàn luôn duy trì các cơ sở nghiên 
cứu, sản xuất, kỹ thuật và dịch vụ trong thị trường công nghiệp thế giới.
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Chủ để có thể thay đổi mà không cần báo trước
Tất cả thông tin trong catalo này có giá trị tham 
khảo và không bị ràng buộc
Những trích dẫn của chúng tôi được độc quyền 

cho các đơn đặt hàng.

HOSOKAWA ALPINE 

Aktiengesellschaft & Co. OHG

P.O. Box10 11 51 

D – 86001 Augsburg, Germany 

Địa chỉ:

Peter-Dörfler-Straße 13 – 25 

D – 86199 Augsburg, Germany

ĐT: +49 (0) 821 / 59 06-0 

Fax: +49 (0) 821 / 5906-610 

E-mail: mineral@alpine.hosokawa.com

www.alpinehosokawa.com
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