
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHO TƯƠNG LAI SM

Hosokawa Alpine là thành viên thuộc tập đoàn Hosokawa Micron, chuyên 

đáp ứng nhu cầu toàn thế giới thông qua việc tập trung nghiên cứu khoa học 

và kỹ thuật vật liệu. Tập đoàn là nhà cung cấp toàn cầu các thiết bị và công 

nghệ cho việc chế biến bột và chế biến, xử lý hạt, nhựa và các sản phẩm bánh 

kẹo. Tập đoàn duy trì cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu, thiết kế, sản 

xuất và cung ứng dịch vụ tại các thị trường công nghiệp lớn trên thế giới.

Hosokawa Alpine 2013, xuất bản tại Việt Nam.

Mọi thay đổi trong catalo này sẽ không được 

báo trước. Tất cả những thông tin trong catalo 

này hoàn toàn chỉ mang tính tham khảo và 

không có giá trị ràng buộc. Báo giá của chúng 

tôi sẽ thay đổi tùy theo đơn đặt hàng cụ thể.
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HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellchaft 

Hòm thư bưu điện 10 11 51 

86001 Augsburg 

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Địa chỉ giao hàng: Peter-Doer-

fler-StraBe 13 – 25 86199 

Augsburg 

CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Điện thoại: + 49 821 59 06-0 

Fax: + 49 821 59 06-620 

Email: food@alpine.hosokawa.com

www.alpinehosokawa.com 

www.hosokawa.com
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MÁY PHÂN LY ZIGZAG ĐA TẦNG

Máy phân ly zigzag đa tầng được sử dụng để làm sạch các loại 

dược phẩm tự nhiên có nguồn gốc từ đá, thân cây, kim loại và các vật 

liệu thô, hoặc để làm sạch và tách khỏi giấy, phim, các loại sợi và tóc, 

vv… Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, các dạng mảnh sẽ được sử 

dụng làm sản phẩm cuối cùng hoặc  chuyển qua công đoạn khác.

Có hai MODEL máy phân ly zigzag Alpine - MZM và MZF – với hiệu 

ứng phân tách chính xác trong dải từ D97 = khoảng. 0.3 đến 10 mm. 

Mỗi MODEL máy đều được chế tạo với nhiều kích cỡ khác nhau, thiết 

kế đơn ống hoặc đa ống. Dải công suất đối với máy phân li đa ống dao 

động từ vài kg / h lên tới xấp xỉ 200 t/h.

Hoạt động phân ly diễn ra tại mọi mối xoắn của ống zigzag, do đó đảm 

bảo quá trình cắt đạt độ chính xác cao và có thể được điều chỉnh liên 

tục. Kết quả cho quá trình này là sản phẩm có độ mịn cao (VD như vật 

liệu nhẹ), kể cả trong trường hợp quá tải.

ĐẶC ĐIỂM

- Chi phí bảo dưỡng thấp và độ hao mòn thấp

- Hoạt động ổn định, ngăn được tình trạng quá tải

- Dễ thích nghi với những thay đổi trong các thành phần của nguyên 

liệu đầu vào.

Các tính năng trên có nghĩa là một khi đã được lắp đặt, hệ thống phân ly có 

thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bất kỳ sự giám sát nào.

1 Thùng cấp liệu đầu vào

2 Băng tải định lượng

3 Van quay

4 Máy phân ly zigzag

5 Van trượt hình cầu

6 Quạt gió

7 Cyclone

8 Phin lọc

9 Thiết bị điều khiển chu trình

MÁY TẠO HẠT ROTOPLEX 

ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG 

SẢN XUẤT TRÀ

Máy rotoplex không chỉ phù hợp để nghiền 

sơ bộ thân cây, thân, lá hoặc rễ mà còn 

đồng bộ để nghiền các vật liệu phân 

mảnh nặng & nhẹ ít hạt mạt sau giai đoạn 

phân ly đầu tiên & không lọt lưới sàng. 

Loại máy nghiền cắt rô – to cắt cánh chéo 

khiến cho máy rotoplex trở nên lý tưởng 

cho việc chế biến trà mịn có tỷ lệ dính bụi 

thấp để sản xuất trà đóng gói cũng như 

việc chế biến loại trà thô dùng để hãm.

Ví dụ về dây chuyền sản xuất trà:

- Trà Ayurveda

- Cúc La mã

- Thuốc Bắc

- Dâm bụt/cối xay

- Hoa chanh

- Bạc hà

- Quả tầm xuân

- Ngải cứu

- Cỏ ban

MÁY TẠO HẠT ROTOPLEX ĐƯỢC
DÙNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN
XUẤT TRÀ THÔ VÀ MỊN

Giá trị tham khảo loại 28/40 Ro        

Nghiền mịn Nghiền thô

0.25-1.5 mm 1.5 - 5 mm 

150-250 kg/h 250-500 kg/h

Hệ số đối với các loại máy thông dụng
Loại 

F kW

Ro 28/28 0.7 7.5

Ro 28/40 1 11

Ro 28/60 1.5 18.5

Ro 36/60 1.8 22 

Ro 40/63 2.2 30

VÍ DỤ THỰC TẾ
Loại Ro 28/40 

Công suất xấp xỉ kg/h Độ mịn xấp xỉ 
95 % < mm

Cà rốt 1000 4 mm
500 2.5 mm

Cần tây 600 4 mm
Tỏi (khô) 150 - 250 1.6 mm
Nấm 200 - 300 3 mm

Ớt cựa gà 70 2 mm

Hành tây 350 - 450 2.5 mm
Rau dền 250 4 mm
* Các thông số trên đây chỉ có giá trị tham khảo khi nghiền ở nhiệt độ thường

1 Máy tạo hạt Ro với máng nạp

2 Cyclone

3 Van quay

4 Quạt

5 Van trượt hình cầu

6 Bộ lọc bụi

7 Thiết bị điều khiển

CÁC LOẠI THẢO MỘC, TRÀ
VÀ RAU CỦ QUẢ KHÔ

ỨNG DỤNG TRONG HỆ 

THỐNG SẢN XUẤT GIA VỊ

Các loại gia vị, thảo mộc và thực vật 

sấy khô được nghiền mịn và lọc bụi 

bằng máy tạo hạt rotoplex của Alpine. 

Một lĩnh vực ứng dụng điển hình khác 

của loại máy này là nghiền thô các loại 

gia vị có kích thước lớn (giai đoạn tiền 

đề cho quá trình nghiền mịn.)

CHẾ BIẾN 
BỘT & HẠT
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CÁC LOẠI THẢO MỘC, TRÀ &
RAU CỦ QUẢ KHÔ

ĐẶC ĐIỂM 

- Độ mịn cao có biểu độ cỡ hạt hẹp & dốc đứng.

- Sản phẩm có độ suôn chảy cao do tỷ lệ hạt mạt 

thấp.

- Sản phẩm có mật độ khối cao.

- Sản phẩm bột có tỷ lệ phân mảnh cao trong dải 

kích cỡ cụ thể yêu cầu.

- Vỏ máy bằng thép đúc với cửa xả tiêu chuẩn cho 

dài cỡ máy lên tới 1000.

- Vỏ máy kiểu hàn với cửa xả gắn liền hoặc tiêu chuẩn 

được làm bằng thép thường hoặc thép không gỉ (VD 

loại 1.4541, 1.4571, 1.4404) cho tất cả các cỡ máy.

- Thiết kế chống sốc do áp lực cao & cháy nổ, cho 

mức vượt áp lên tới 10 Bar với chứng chỉ thử 

nghiệm được chấp thuận trong chỉ thị ATEX Directive 

94/9/EC.

- Mặt bích nối được làm theo từng đơn hành cụ thể.

- Cụm ổ bi được bảo vệ chống bụi nhờ khí vào tự 

động hoặc khí làm sạch.

MÁY NGHIỀN MỊN KIỂU VA ĐẬP UPZ 

Máy chuyên nghiền các loại vật liệu mềm nói 

chung có độ cứng lên tới 3 theo thang Mohs. 

Độ mịn có thể điều chỉnh được nhờ chọn các 

nhân tố làm giảm cỡ hạt tương ứng & như 

một chức năng của tốc độ máy. Nhờ khả năng 

ứng dụng đa dạng, máy nghiền UPZ được sử 

dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp.

Cửa máy nghiền có bản lề để có thể mở ra, 

cung cấp lối vào tối ưu để làm sạch. Sản 

phẩm được dẫn chủ yếu qua cửa máy nghiền. 

Buồng máy được thiết kế để chứa được tất cả 

các loại vật liệu nghiền khác nhau.

TÍNH LINH HOẠT

Máy nghiền tinh UPZ được trang bị các bộ 

phận nghiền có thể hoán đổi cho nhau, đảm 

bảo cho người sử dụng có độ linh hoạt tối đa 

bên cạnh khả năng nghiền, điều này ngày 

càng trở nên quan trọng thời đại ngày nay. 

Máy nghiền  UPZ được sử dụng phổ biến 

rộng rãi trong ngành công nghiệp gia vị quốc 

tế và còn là máy nghiền vạn năng cho ra các 

sản phẩm cuối cùng là các hạt siêu mịn. Loại 

máy này phù hợp cho mọi loại gia vị ngoại trừ 

những loại gia vị có hàm lượng dầu cao.

MÁY NGHIỀN THANH
ĐỂ NGHIỀN CỠ HẠT

THÀNH PHẨM CÓ ĐỘ 
MỊN CAO

CỤM ĐĨA NGHIỀN GẮN BÚA 

Phù hợp để nghiền 1 giai đoạn loại vật liệu thô 

cứng xuống cỡ hạt trung bình.

VÀNH LƯỚI SÀNG HOẶC SÀNG LÓT 

Chiều rộng lỗ tối đa 0,3 mm.

CỤM NGHIỀN BIẾN ĐỔI BÚA XOAY 

Búa nghiền hạng nặng làm bằng thép 

chống mài mòn. Sử dụng cho các thành 

phẩm có độ mịn trung bình.

RÃNH NGHIỀN CÓ ĐƯỜNG GÂN ĐỔI HƯỚNG 

Gắn sàng sẽ ngắn, để khoảng trống sẽ dài hơn. 

Loại ngắn với sàng, loại dài với khe hở vòng.

CỤM NGHIỀN BÚA DẠNG TẤM 
Luồng lưu chuyển khí lạnh cao để nghiền vật 

liệu nhạy cảm với nhiệt độ & keo dính.

RÃNH NGHIỀN CÓ ĐƯỜNG GÂN TAM GIÁC 

Có hiệu ứng tự làm sạch.

Ví dụ thực tế 
Loại 315 UPZ
Gia vị/ thảo mộc Lưu lượng xấp xỉ kg/h

Độ mịn xấp xỉ 
95 % < µm

Húng quế 50% kinh giới 140 600 µm
Ớt 200 - 250 500 µm
Nghệ 150 180 µm
Cà ri 200 - 400 450 µm
Gừng 150 220 µm

200 - 300 400 µm
Bạch đậu khẩu (quả nang) 250 500 µm
Bahcj đậu khấu 80 - 100 180 µm
Tỏi 200 160 µm
Carum 100 700 µm
Lá nguyệt quế 250 300 µm
Kinh giới 150 600 µm
ớt Hung 250 550 µm
ớt 250 - 350 550 µm
Lá hương thảo 150 300 µm
Cỏ xạ hương 160 200 µm

800 2000 µm
Quế 100 150 µm

Thực vật sấy khô Lưu lượng xấp xỉ. kg/h
Fineness approx.

95 % < µm

Cà rốt 600 - 800 630 µm
100 - 150 315 µm

Tỏi 450 - 500 315 µm

Mùi tây 300 180 µm

Nấm 200 200 µm
Cần tây 600 630 µm
Rau dền 150 150 µm
Hành tây 1000 250 µm
* Các giá trị tham khảo cho khả năng nghiền ở nhiệt độ bình thường.

Đặc điểm nguyên liệu đầu vào và đặc biệt là 

tính chất ăn mòn sẽ quyết định việc lựa chọn 

loại máy nghiền nào cho phù hợp. Máy nghiền 

UPZ là loại máy được lựa chọn để nghiền gia 

vị, hạt, vỏ trái cây, vỏ hạt, trấu có hàm lượng 

tro cao và có nhân cứng như quả tầm xuân. 

Các thông số đưa ra ở đây chỉ có giá trị tham 

khảo vì sự khác biệt rất lớn trong khả năng 

nghiền được của các loại gia vị khác nhau. Có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghiền, 

ví dụ như độ ẩm, độ tinh khiết, hàm lượng các 

loại tinh dầu và nguồn gốc của các loại gia vị.

uLTRAPLEx  
    FINE IMPAcT MILL uPz

Thông số quy mô của các loại máy phổ biến nhất 

Loại F kW

250 uPz 0.5 11

315 uPz 1 18.5

500 uPz 2 37

630 uPz 3.6 75

800 uPz 4.5 90

1000 uPz 6.3 110

1250 uPz 9 250

1400 uPz 14 315

- Ổ bi gioăng kín đặc biệt, thiết kế kiểu 
kín khí cũng sẽ được cung cấp. 
- Ổ bi được bôi trơn vĩnh viễn hoặc bôi 
trơn có tuổi thọ cao.
- An toàn liên động.
- Bộ phận bảo vệ chống mài mòn tùy 
chọn.
- Tùy chọn các cấu hình nghiền

CHẾ BIẾN 
BỘT & HẠT
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VÍ DỤ THỰC TẾ
Loại 250 CW
Gia vị

Công suất kg/h         Độ mịn  ~ 95 % < µm

Hạt hồi 100 - 150 1000 µm
Cây carum 100 - 250 700 µm
Bạch đậu khấu 200 400 µm
ớt (cả vỏ) 120 - 200 500 µm
Quế 150 200 µm
Đinh hương 70 - 150 630 µm

250 850 µm
Rau mùi 200 630 µm
Thì là 200 1500 µm

100 600 µm
Hạt bách xù 250 - 450 1500 µm
Hạt mù tạt 500 630 µm

400 400 µm
Hạt nhục đậu khấu 300 - 700 1200 µm

200 - 500 800 µm
200 - 400 600 µm

ớt cựa gà 200 - 400 400 µm
ớt 300 - 400 500 µm
ớt ngọt 150 500 µm
Hạt hồi hình sao 400 250 µm
* Các thông số trên đây chỉ có giá trị tham khảo khi nghiền ở nhiệt độ thường

Các thông số chỉ có giá trị tham khảo vì sự khác biệt rất lớn trong khả năng nghiền được của 

các loại gia vị khác nhau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghiền được, ví dụ như độ 

ẩm, độ tinh khiết, hàm lượng các loại tinh dầu và nguồn gốc của các loại gia vị.

MÁY NGHIỀN XOAY CONTRAPLEX C, CW

Nhờ vào tính phổ quát của loại máy này, đặc 

biệt trong trường hợp gia vị có chất nhờn hoặc 

nhạy cảm với nhiệt độ mà các hệ thống khác 

hoàn toàn không phù hợp, máy nghiền 

Contraplex được coi là máy nghiền gia vị 

truyền thống. Thậm chí ngay cả với những 

loại gia vị rất khó nghiền, máy 

nghiền Contraplex cũng  hoàn toàn phù hợp 

với việc vận hành liên tục trong thời gian dài.

MÁY NGHIỀN XOAY 
CONTRAPLEX 250 CW

SƠ ĐỒ

1 Các thiết bị cấp liệu đầu vào

2 Đinh vít cấp khí Ni tơ lỏng

3 Máy nghiền tinh UPZ 

hoặc Contrapllex CW

4 Lọc bụi tự động, thường được thiết 
kế để dễ thay đổi

T Cảm biến nhiệt độ

So sánh hàm lượng dầu cần thiết

Gia vị Ban đầu Nghiền thường 
Nghiền đông lạnh 
với khí Ni tơ lỏng

v/g % v/g % v/g %
(= ml/100g)

Hạt tiêu đen 3.37 100 2.21 65.6 3.09 91.7
đinh hương 17.3 100 11.5 66.5 16.5 95.4
vỏ nhục đậu khấu 16.1 100 9.10 56.5 14.5 90.0
ớt ngọt 3.19 100 2.71 85.0 3.08 96.6 
ớt trắng 3.38 100 1.95 57.7 3.19 94.4

Nhiệt sinh ra khi nghiền các loại gia vị, một mặt 

sẽ dẫn đến sự bay hơi của các loại tinh dầu và 

mặt khác làm các loại chất béo nhạy nhiệt tan 

chảy. Trong trường hợp xấu nhất, điều này có 

thể làm cho các nguyên liệu nghiền gây tắc 

nghẽn hoặc làm cho toàn bộ máy nhiền ngừng 

hoạt động. Vì lý do này và để tối ưu hóa các đặc 

tính sản phẩm và điều khiển quá trình nghiền, hệ 

thống nghiền đông lạnh được đưa vào ứng dụng.

NGHIỀN ĐÔNG LẠNH

Nhìn chung, CO2 và LN2 được sử dụng như 

những tác nhân làm mát. Các sản phẩm và hệ 

thống được làm mát bằng cách bơm trực tiếp 

các chất làm mát vào máy nghiền, hoặc nếu 

cần đảm bảo thời gian nghiền dài hơn hoặc 

nhiệt độ thấp hơn, việc này được thực hiện 

bằng cách làm mát từ trước và tạo ra tính giòn 

của vật liệu trong vít tải làm lạnh.

Vì nghiền đông lạnh làm giảm sự mất mát của 

các loại tinh dầu so với nghiền ở nhiệt độ môi 

trường xung quanh, có thể để cải thiện mùi thơm 

và hương vị của sản phẩm. Ngoài ra, hiệu suất 

nghiền cao gấp khoảng hai lần so với hiệu suất 

nghiền thông thường và loại trừ nguy cơ cháy.

Chất lỏng                       ckJ/kg 

cO2 330 (-20 °c)

LN2 363 (-20 °c)

NGHIỀN TINH 
& NGHIỀN ĐÔNG LẠNH

HỆ THỐNG NGHIỀN ĐÔNG LẠNH SỬ
DỤNG MÁY NGHIỀN CONTRAPLEX
160 C THIẾT KẾ BẰNG INOX

HỆ THỐNG NGHIỀN ĐÔNG LẠNH CW VỚI HỆ 
THỐNG KHÍ NI TƠ LỎNG TUẦN HOÀN

HỆ THỐNG NGHIỀN ĐÔNG LẠNH UPZ 
VỚI HỆ THỐNG GAS CO2 TUẦN HOẢN

Hệ số đối với các loại 

máy thông dụng :

Loại 
F kW

160 c 0.4 5.5 / 7.5
250 cW 1 7.5 / 15
400 cW 2.5 22 / 37
630 cW 5 2 x 55
800 cW 11 2 x 110
1120 cW 22 2 x 250

CHẾ BIẾN 
BỘT & HẠT
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A B C
MÁY NGHIỀN THANH C, CW

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Với tốc độ quay trái chiều (contraplex) và hướng 

xoay của 2 đĩa gần thanh chốt  có thể quay tùy 

ý, nên mặc dù sản phẩm cuối cùng có độ mịn 

cao, quá trình nghiền rất êm, đảm bảo các sản 

phẩm có hàm lượng dầu được giữ lại tối ưu.

Ở chế độ quay ngược, tốc độ cao hơn đối với 

máy nghiền mịn UPZ chỉ với 1 đĩa quay. Tốc 

độ tương đối cao nhất đạt được tại đầu mút 

của hang thanh chốt có thể lên tới 250 m/s. 

Nguyên liệu đầu vào nên để ở trạng thái giòn 

với độ cứng Moh  cao nhất là 3. Độ mịn có thể 

được điều chỉnh nhờ thay đổi tốc độ quay của 

đĩa. Các lực ly tâm tác động lên hai đĩa đảm bảo 

ngay cả  các sản phẩm ẩm, nhờn và kết dính

đều có thể được chế biến. Thiết kế khoang 

rộng lý tưởng cho việc xử lý các loại sản 

phẩm này. Nguyên liệu đầu vào thường được 

làm giòn bằng cách trộn với ni-tơ dạng lỏng.

ĐẶC ĐIỂM

-Buồng nghiền kết cấu hàn có cửa xả tiêu 

chuẩn hoặc dạng tiếp tuyến.

- Thép mềm hoặc inox (VD loại 1.4541, 

1.4571, 1.4404) cho tất cả các cỡ máy.

- Các thanh chốt & đĩa gắn thanh chốt làm 

bằng thép đặc biệt.

DÒNG SẢN PHẨM CONTRAPLEX 160 C 250 CW 400 CW  630 C 800 CW 1120 CW

Hệ số F= xấp xỉ 0.4 1 2.5 5 11 22

Dẫn động (phía vỏ máy) kW 7.5 15 37 55 132 250

Tốc độ (phía vỏ máy)  rpm 16500 11200 8400 3550 3000 2250

Hang thanh chốt 3 3 3 2 3 3

Sự dẫn động (phía cửa) kW 5.5 7.5 22 55 132 250

Tốc độ (phía cửa) rpm 12000 5600 4500 3150 2800 2000

Hang thanh chốt 2 3 3 3 3 3

Tổng tỷ lệ khí lưu chuyển m³/h - 1000 2400 4400 8200 23000

- Buồng nghiền có cửa xả tiêu chuẩn trang bị 

cho các Model máy cỡ từ 250 tới 630.

- Cụm vòng bi được bảo vệ chống bụi nhờ 

khí vào tự động hoặc khí làm sạch.

- Cụm vòng bi được tra mỡ vĩnh viễn hoặc 

thiết kế để có thể tra mỡ lại.

- Trang bị hệ an toàn đồng bộ.

- Thiết kế dùng cho dược phẩm: Tùy chọn.

- Thiết kế chống sốc do áp lực cao & cháy 

nổ, cho mức vượt áp tối đa lên tới 10Bar với 

chứng chỉ thử nghiệm được chấp thuận 

trong chỉ thị ATEX Directive 94/9/EC.

- Chống mài mòn cho thanh chốt: Tùy chọn

Máy nghiền thanh CW Loại 250 CW 400 CW 630 CW 800 CW 

Trọng lượng (không kể động cơ, 
& cấp liệu) 

xấp xỉ kg 900 1000 1400 3800

Lưu lượng khí tại tốc độ tối đa đối với:
1) Vật liệu nhạy với nhiệt m³/h 1000 2400 4400 5900

2) Vật liệu không nhạy nhiệt m³/h 600 1500 2100 3100 Hệ 

thống nghiền tiêu chuẩn 1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2)

Quạt xả xấp xỉ kW 2.2 1.5 3.0 2.2 5.5 3.0 7.5 5.5

Phin lọc Alpine type 12 M 12 S 25 M 16 M 35 L 25 M 49 L 35 M

m² 9.6 4.8 20 12,8 42 20 59 28

A mm 660 500 920 750 1100 920 1100 1100

B mm 880 400 750 580 1100 920 1300 1100

c mm 2250 1545 2990 2990 2990 2990 3610 3610

Phễu nạp D mm 1600 1450 2000 1500 2000 2000 2600 2250

E mm 1200 610 800 610 1150 950 1350 1150

F mm 1600 1400 2000 1500 2000 2000 2850 2200

Bảng điều khiển lắp đặt G mm 1900 1750 2300 1800 2300 2300 2900 2550

H mm 1500 1000 1500 1200 1500 1500 2300 1850

-Ø Ống gas sạch I mm 125 100 160 125 224 180 315 224

Van quay K mm 400 400 400 400

Tốc độ nạp 

Kênh L mm 2050 2250 2200 2550

Ốc vít L mm 1850 2020 2050 2280

VÍ DỤ LẮP ĐẶT

Sơ đồ A: Hệ thống được khử bụi nhờ sử dụng 

ống phin lọc cần phải được làm sạch thường 

xuyên bằng cách súc bằng tay. Chỉ thích hợp 

nếu điều kiện tốc độ thông khí của máy thấp 

(loại 250 CW tới 630 CW) và bụi ít độc hại hơn.

Sơ đồ B+C: Vận hành chu trình khí 

Chỉ một lượng nhỏ không khí được khử bụi (không phù hợp với các 

nguyên liệu nhạy  cảm nhiệt) 

Ưu điểm: chi phí cải tiến các phụ kiện hệ thống thấp

HỆ THỐNG NGHIỀN TIÊU CHUẨN
CHẾ BIẾN 

BỘT & HẠT
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THIẾT KẾ, SẢN 

XUẤT VÀ LẮP 

RÁP TẠI ĐỨC

CHẾ BIẾN 
BỘT & HẠT

DỊCH VỤ VẬN HÀNH

Lập quy cách, không ngừng tìm kiếm 

các giải pháp kỹ thuật mới, quy trình 

đặc định sản phẩm, xem xét các khía 

cạnh an toàn, các ý tưởng về hệ thống 

khác nhau, ví dụ như chống áp lực, 

chống sốc, chế độ khí trơ, CIP/SIP, vv.

THỬ NGHIỆM

Thử nghiền và phân ly, phân tích trong 

phòng thí nghiệm, xác định tiêu hao 

năng lượng và chi phí sản xuất, sản xuất 

các mẫu sản phẩm, cho thuê hệ thống.

THIẾT KẾ

Giai đoạn thiết kế ban đầu:

Nghiên cứu ý tưởng - thiết kế cơ sở - 

sơ đồ bố trí - lập phương án lắp đặt, ý 

tưởng về an toàn, ví dụ như ATEX, tài 

liệu dự án.

Phương án chi tiết:

Sơ đồ P&I, tính toán và bố trí, lên quy 

cách kỹ thuật của các cấu kiện, thiết 

kế, lập trình và kết nối mạng của hệ 

thống hiển thị màn hình, tính toán tài 

tính của kết cấu thép, quy hoạch hệ 

thống đường ống, chấp nhận công 

việc chính thức nhà thầu phụ.

LẮP ĐẶT

- Lắp ráp hệ thống máy móc phức tạp 

theo các kiểu thiết kế & kích thước khác 

nhau.

- Tư vấn thiết kế tất cả các vấn đề về chế 

tạo.

- Chạy thử, thử nghiệm đạt chấp thuận 

từ nhà máy (FAT).

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ & GIÁM SÁT

- Phối hợp dự án.

- Lắp đặt toàn bộ hệ thống trên cơ sở 

vật chất của khách hàng nhờ đội ngũ 

chuyên gia kỹ sư nhà nghề trên toàn 

cầu.

- Giám sát hiện trường.

VẬN HÀNH THỬ

- Vận hành thử, đào tạo, hướng dẫn, 

chạy thử, thử nghiệm đạt chấp thuận 

tại chỗ (SAT).

SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHO THUÊ

Công ty con của chúng tôi Hosokawa 

Micron Powders GmbH ở Cologne, cung 

cấp rất nhiều loại hình sản xuất chế biến 

thuê. Chúng tôi rất hân hạnh cung cấp 

tới quý khách thông tin liên lạc cụ thể.

QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG

Buồng điều khiển, các cụm điểu khiển 

truyền thống (Plexwire), chu trình điều 

khiển PLC (Chu trình điều khiển logic), 

hệ thống hiển thị màn hình, lưu trữ thông 

số hệ thống, sơ đồ logic, kết nối dịch vụ 

tele để bảo dưỡng hệ thống từ xa.

BỘ TÀI LIỆU

- Hướng dẫn vận hành, sổ tay vận hành

- Tài liệu thiết kế

- Tài liệu phần mềm

- Tài liệu theo mẫu 21 CFR Part 11 cho 

ngành công nghiệp dược phẩm.

- Chứng chỉ CE.

SẢN XUẤT

Bộ phận sản xuất bao gồm xưởng thép 

tấm (tôn) & thiết kế kết cấu cho tổ hợp 

chế tạo và lắp ráp bao gồm cả hệ thống 

chống sốc cho áp lực cao & cháy nổ 

cũng như phân xưởng gia công máy được 

trang bị đa dạng các loại máy chế tạo.

Trong năm 2007/2008 hai dây chuyền sản 

xuất đồng bộ mới được xây dựng để đáp 

ứng nhu cầu sản xuất và lắp ráp cũng như 

đào tạo nghề cùng các phân xưởng liên 

quan.

SẢN XUẤT TẠI ĐỨC

Một sản phẩm chất lượng cao cần phải 

đảm bảo khả năng phát triển, thiết kế, sản 

xuất và lắp đặt. Và khả năng này có được 

nhờ vào quá trình đào tạo, sự thông hiểu, 

kinh nghiệm và động lực từ phía các nhân 

viên công ty. Môi trường làm việc tại trụ 

sở của công ty ở Augsburg luôn luôn đảm 

bảo tốt nhất cho các nhân viên những 

điều kiện trên. Đó là nơi chúng ta tìm 

thấy những nhân viên không những được 

đào tạo bài bản mà còn hết lòng vì công 

việc, họ sẵn sàng bỏ thời gian công sức 

để cống hiến cho công ty, cho các sản 

phẩm và sự thành công của khách hàng.

Vì lý do này và theo truyền thống của 

chúng tôi là cam kết các sản phẩm có 

chất lượng cao, chúng tôi sẽ tiếp tục mở 

thêm các cửa hàng ở Đức để kinh 

doanh. Biểu tượng của chúng tôi với lời 

nhắn THIẾT KẾ, SẢN XUẤT & LẮP RÁP 

TẠI ĐỨC đã nhấn mạnh cam kết này.

Với 3000 m2 diện tích sàn và cao trên 4 tầng, 

trung tâm thử nghiệm ứng dụng Hosokawa 

Alpine đặt tại thành phố Aug-burg là một trong 

những trung tâm thử nghiệm lớn nhất ở châu 

Âu tập trung vào việc chế biến các sản phẩm 

ở dạng bột dưới dạng ướt và khô. Với hơn 

60 loại máy móc thiết bị hiện đại và hệ 

thống dây chuyền hoàn chỉnh trên cả quy mô 

sản xuất và thí nghiệm/mini cũng như các 

phòng thí nghiệm liên kết, chúng tôi cung 

cấp cho các khách hàng phạm vi thử 

nghiệm toàn diện nhất nhằm bố trí hệ 

thống tối ưu và đảm bảo chất lượng tối ưu.

Nhóm nghiên cứu gồm 20 người trong 

trung tâm thử nghiệm được lập nên từ 

các kỹ sư thử nghiệm, chuyên viên kỹ 

thuật thí nghiệm, các trợ lý hệ thống và 

chuyên viên cơ khí, hoàn toàn thành thạo 

các đặc tính kỹ thuật của mỗi hệ thống và 

có rất nhiều kinh nghiệm xử lý các loại 

sản phẩm đa dạng khác nhau.

TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM CỦA ALPINE


