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Với nhà máy tổng diện tích hơn 1500m2
đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ
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Dây chuyền sản xuất đóng gói túi bột
Giới thiệu về Dây chuyền sản xuất
đóng gói túi bột

Là quá trình đưa các sản phẩm dạng bột vào bao bì
dưới hình thức tự động. Quy trình vận hành sẽ diễn
ra theo từng công đoạn bao gồm: tạo mẫu gói, định
lượng, đổ nguyên liệu, hàn gói, lắp máy in để in hạn
sử dụng trên màng giấy, cắt gói và đếm số lượng
thành phẩm.
Dây chuyền này sẽ có sự tham gia của nhiều loại máy
móc, thiết bị tự động. Sản phẩm sau khi hoàn thiện
sẽ đảm bảo đúng kích thước, trọng lượng và có chất
lượng ổn định. So với việc thực hiện từng bước thủ
công như phương pháp đóng gói truyền thống thì
dây chuyền tự động mang tính tiện lợi và năng suất
cao hơn.

Quy trình vận hành của dây chuyền
đóng gói túi bột
Trên thực tế, mỗi sản phẩm dạng bột đều sẽ có quy
cách đóng gói khác nhau. Tuy nhiên, khi ứng dụng
dây chuyền đóng gói túi bột tự động các yêu cầu về
thành phẩm của doanh nghiệp sẽ luôn được đảm
bảo. Tất cả công đoạn đều diễn ra khép kín, vận
hành an toàn và ổn định.

Bước 1: Nhận nguyên vật liệu vào kho. Lấy mẫu kiểm
nghiệm nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn giúp tạo sản
phẩm tốt nhất.
Bước 2: Chuyển nguyên vật liệu đã được kiểm nghiệm
đạt tiêu chuẩn vào xưởng sản xuất bằng máy móc
chuyên dụng.
Bước 3: Tiến hành làm sạch và phun sấy bao bì đóng
gói theo tiêu chuẩn vệ sinh của nhà sản xuất.
Bước 4: Bao bì được chuyển đến khu vực đóng gói,

mỗi gói sẽ có trọng lượng đúng với mức cài đặt sẵn
nhằm đảm bảo độ đồng đều.
Bước 5: Từng gói túi bột sẽ chuyển sang khu vực dập
khuôn, đóng hộp tạo thành phẩm.
Bước 6: Lấy mẫu thành phẩm đã đóng gói để kiểm
nghiệm xem đã đạt tiêu chuẩn về khối lượng, mẫu
mã, chất lượng và độ an toàn hay chưa.
Bước 7: Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ mang vào
lưu kho và phân phối ra thị trường.

Dây chuyền sản xuất đóng gói túi
bột ứng cho ngành nghề nào?

Dây chuyền sản xuất đóng gói túi bột có thể ứng
dụng cho đa dạng các ngành nghề. Phổ biến nhất là
sản xuất thực phẩm, thuốc… Đặc biệt khi áp dụng quy
trình này vào việc đóng gói thực phẩm chức năng
doanh nghiệp sẽ nhận được rất nhiều lợi ích thiết
thực như sau:
Toàn bộ dây chuyền hoạt động theo cơ thể tự động,
đóng gói túi bột với khối lượng chính xác và tốc độ
nhanh.
Toàn bộ hệ thống hoạt động liên tục, nhịp nhàng,
đảm bảo tỷ lệ hàng lỗi thấp. Đồng thời, việc đóng và
cắt dán bao bì cũng rất chắc chắn.
Từ khâu nguyên liệu cho đến đóng gói, tạo thành
phẩm đều diễn ra chính xác đảo bảo năng suất tốt
và chất lượng cao cho sản phẩm.
Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí cho
việc thuê nhân công, mua máy móc thiết bị

Dây chuyền sản xuất viên hoàn
Giới thiệu về dây chuyền sản xuất
viên hoàn

Dây chuyền sản xuất viên hoàn chính là hệ thống
tự động phục vụ cho công việc sản xuất thuốc trong
ngành y dược. Trên thực tế hệ thống này bao gồm
rất nhiều loại máy móc khác nhau nên quy trình sản
xuất khá phức tạp. Chính vì thế để tạo ra được sản
phẩm hoàn hảo đáp ứng được yêu cầu thì người vận
hành phải sở hữu kỹ thuật chuyên sâu và tay nghề
cao. Trong hệ thống sản xuất viên hoàn có những loại
máy như:
> Máy trộn khô độ đều cao kiểu tự trộn
> Máy trộn ướt xả đáy
> Máy tinh chế đông dược hiệu suất cao
> Máy tạo hoàn đông dược tự động kiểu nằm
> Máy rắc bột
> Máy chỉnh hình 2 trục vê hoàn độ tròn cao:
> Máy sấy sát trùng vi sóng.
> Băng chuyên chở bao gồm băng vận tải phẳng,
nâng, khiến cho mát
> Máy đánh bóng viên hoàn
> Máy chọn viên hoàn tự động kiểu ly tâm

Quy trình vận hành của dây chuyền
đóng gói túi bột
Trên thực tế, mỗi sản phẩm viên hoàn sẽ được đóng
gói và chế xuất khác nhau. Tuy nhiên để viên hoàn
có được sự đồng đều nhất định, kích cỡ cũng như cân
nặng là tương đương nhau thì cần phải sử dụng dây
chuyền đóng gói tự động. Dây chuyền này sẽ hoạt
động theo một quy trình cơ bản, cụ thể như sau:

Bước 1: Nhận nguyên vật liệu có chất lượng đảm bảo,
được cung cấp bởi đơn vị uy tín để chuẩn bị cho quá

trình sản xuất mang vào kho.
Bước 2: Tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm tất cả các
nguyên vật liệu cần sử dụng. Yêu cầu là 100% nguyên
liệu đều phải đạt đủ tiêu chuẩn. chuyên dụng.
Bước 3: Chuyển nguyên vật liệu đã được kiểm nghiệm
đem vào xưởng sản xuất để tiến hành quá trình chế
xuất
Bước 4: Phối trộn theo công thức chuẩn được nghiên
cứu bởi những chuyên gia hàng đầu để tạo ra thực
phẩm chức năng chất lượng.
Bước 5: Tạo hạt và sấy tầng sôi để có được những
viên hoàn đồng đều về kích cỡ cũng như cân nặng.
Có 3 phương pháp tạo hạt là, tạo hạt ướt, tạo hạt
khô, dập thẳng.
Bước 6: Dập viên bao phim để hoàn tất bán thành
phẩm. Quá trình bao phim diễn ra khá lâu và trải
qua nhiều công đoạn khác nhau.
Bước 7: Ép vỉ, đóng lọ tùy theo quy cách đã đăng ký,
máy ép vỉ và đóng lọ có khả năng đếm số lượng viên
nén vô cùng chính xác.
Bước 8: Đóng gói, bảo quản ở nhiệt độ từ 15 – 25 độ
C và đem đi phân phối.

Dây chuyền sản xuất viên hoàn ứng
cho ngành nghề nào?

Dây chuyền sản xuất sản xuất viên hoàn được ứng
dụng cho rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng
nhiều nhất là trong lĩnh vực y dược. Trước khi khi
nhắc đến những viên hoàn thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ
ngay đến những viên thuốc Bắc, thuốc Nam. Nhưng
hiện nay dạng viên hoàn còn được ứng dụng rộng rãi
hơn nhiều và ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Dây chuyền sản xuất viên nén
Giới thiệu về dây chuyền sản xuất
sản xuất viên nén

Quy trình sản xuất viên nén được mô tả chính thức
vào năm 1843 thông qua phát minh của Thomas
Brockedon. Đến thời điểm năm 1874 máy dập viên nén
ra đời. Từ khoảng những năm 50, Higuchi và cộng
sự đã tiến hành nghiên cứu phương pháp đo lực dập
viên. Tiếp đó là sự phát phát triển của SDH bào chế
và rất nhiều công trình nghiên cứu khác ra đời.

hành dập viên. Công đoạn này sẽ hoạt động theo
nguyên tắc: nén hỗn hợp bột hoặc hạt giữa hai chày
trong một cối cố định. Chu kỳ dập viên được thực
hiện theo 3 bước cơ bản gồm: nạp nguyên liệu, nén
và giải nén..
Bước 5: Bao phim (bao màng mỏng).Viên nén sau
khi dập xong sẽ được đưa vào bao phim để che dấu
mùi vị, tránh các tác động của môi trường bên ngoài
và làm tăng vẻ đẹp của viên. Theo đó, người ta sẽ
sử dụng polyme được hoà tan hay phân tán vào một
dung môi rồi phun vào viên. Sau khi sấy cho dung
môi bay hết thì polyme sẽ bám thành màng mỏng
xung quanh viên nén.
Bước 6: Ép vỉ, đóng lọ tùy theo quy cách đã đăng ký,
máy ép vỉ và đóng lọ có khả năng đếm số lượng viên
nén vô cùng chính xác.

Quy trình vận hành của dây chuyền
sản xuất viên nén

Dây chuyền sản xuất viên nén ứng
cho ngành nghề nào?

Dây chuyền sản xuất viên nén là quá trình điều chế
thực phẩm chức năng hoặc thuốc dạng rắn. Quy trình
này sẽ điều chế bằng cách nén một hay nhiều loại
chất lại với nhau thành hình trụ dẹt, hình oval hay
hình tròn. Thông thường, sản phẩm sẽ có hai loại đó
là viên nén trần và viên nén bao viên.

Để điều chế được viên nang này thì đòi hỏi phải có
một dây chuyền sản xuất hiện đại và tiên tiến. Không
chỉ đáp ứng được việc sản xuất thực phẩm chức năng
mà dây chuyền còn phải hoạt động với hiệu suất tốt
nhất. Nhờ thế, giá thành sản phẩm sẽ được giảm
thiểu một cách tối đa.
Bước 1: Nhận nguyên vật liệu có chất lượng đảm bảo,
được cung cấp bởi đơn vị uy tín để chuẩn bị cho quá
trình sản xuất mang vào kho.
Bước 2: Tiến hành pha trộn viên nén trong dây
chuyền sản xuất viên nén
Bước 3: Tạo hạt, có 3 phương pháp tạo hạt được ứng
dụng phổ biến bao gồm: tạo hạt ướt, tạo hạt khô và
dập thẳng
Bước 4: Hạt sau khi sấy đến độ ẩm tiêu chuẩn sẽ tiến

Dây chuyền sản xuất sản xuất viên nén bao phin
được ứng dụng cho rất nhiều ngành nghề khác nhau,
nhưng nhiều nhất là trong lĩnh vực y dược. Trước khi
khi nhắc đến những viên hoàn thì chắc hẳn bạn sẽ
nghĩ ngay đến những viên thuốc Bắc, thuốc Nam.
Nhưng hiện nay dạng viên hoàn còn được ứng dụng
rộng rãi hơn nhiều và ngày càng trở nên phổ biến
hơn.

Dây chuyền chiết rót túi lỏng
Giới thiệu về dây chuyền chiết rót
túi lỏng

Dây chuyền sản xuất chiết rót túi lỏng là công nghệ
tự động hóa từ khâu sản xuất, đóng gói cho đến
đóng thùng. Hiện nay dây chuyền này đang sở hữu
những tính năng tân tiến và hiện đại bậc nhất. Nó có
thể thay thế hiệu quả cho việc sử dụng các loại máy
chiết rót, máy đóng nhãn, máy vặn nắp thông thường.
Như vậy, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và
chi phí một cách tối ưu. Trên thực tế, dây chuyền sản
xuất này thường được áp dụng cho ngành sản xuất
đòi hỏi năng suất cao và có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn vệ sinh. Tùy theo tính chất của từng loại chất
lỏng, máy chiết rót sẽ khác nhau ở các bộ phận làm
việc chính cũng như cơ cấu rót, đóng gói.

Quy trình vận hành của dây chuyền
chiết rót túi lỏng

Toàn bộ quá trình chiết rót túi lỏng đều được thực
hiện khép kín nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho
sản phẩm. Dây chuyền sản xuất diễn ra theo từng
bước cụ thể như sau:
Bước 1: Đầu tiên, các túi sẽ được đưa lên hệ thống
băng tải và đi qua hệ thống súc rửa để làm sạch bụi
bẩn, sấy khô..
Bước 2: Sau khi làm sạch, băng tải đưa các túi đến
hệ thống rót liệu, vào vị trí rót theo thứ tự và được
bố trí cơ cấu cơ khí để kẹp giữ vững chắc. Tại đây,
chất lỏng chiết vào túi bằng nhiều phương pháp khác
nhau như: chiết đẳng áp, chiết đẳng tích, chiết định
lượng….
Bước 3: Khi chiết xong, túi được băng tải chuyển đến
vị trí đóng nút. Công đoạn này sẽ bao gồm cơ cấu

cấp phôi và đóng nút.
Bước 4: Tiếp theo khâu đóng nút sẽ là công đoạn dán
nhãn. Đây là bước đơn giản nhất trong quy trình sản
xuất chiết rót túi lỏng.
Bước 5: Sau đó tiến hành kiểm tra chất lượng sản
phẩm bằng các cảm biến để biết xem đã đủ định
mức, đóng gói chắc chắn hay dãn nhãn đạt yêu cầu
hay chưa. Kiểm tra xong, túi sẽ sang cơ cấu phân loại.
Bước 6: Những túi lỏng đạt tiêu chuẩn được chuyển
sang khâu đóng gói, sản phẩm xếp thành khối nhờ
các tay máy gạt và nâng hạ.

Dây chuyền chiết rót túi lỏng ứng
cho ngành nghề nào?

So với việc đóng túi lỏng bằng tay hoặc sử dụng
thiết bị thủ công truyền thống thì dây chuyền sản
xuất chiết rót túi lỏng mang đến nhiều lợi ích hơn. Với
công nghệ khép kín hiện đại này, doanh nghiệp có
thể tiết kiệm nhân công tối ưu. Đồng thời, quá trình
sản xuất cũng đỡ tốn thời gian và chi phí, tạo năng
suất cao cho doanh nghiệp.
Hiện nay dây chuyền chiết rót túi lỏng này có thể ứng
dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như
thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm…. Trong đó,
gia công sản xuất thực phẩm chức năng vẫn được áp
dụng phổ biến nhất.
Bởi việc đóng túi theo quy trình khép kín hiện đại
có thể định lượng chính xác và đảm bảo an toàn vệ
sinh cho từng sản phẩm. Nhờ đó, các loại thực phẩm
chức năng khi đến tay người dùng luôn đảm bảo chất
lượng tốt và bảo quản lâu dài hơn trong điều kiện
môi trường bên ngoài.

Giới thiệu về dây chuyền sản xuất
viên nang cứng

Dây chuyền sản xuất viên nang cứng được ra đời
nhằm tạo ra những viên nang cứng. Loại viên nang
này thường được chia thành 2 phần khác nhau, trong
đó phần thân và phần nắp lồng khít lại. Trên thực tế
thì loại viên nang này hấp thụ nước tốt và có thể tan
vô cùng nhanh trong cơ thể. Vì thế người sử dụng có
thể dễ dàng uống trực tiếp hơn. Nang cứng thường
được dùng để chứa những hoạt chất dưới dạng bột
hay cốm nghiền nhỏ.
Để điều chế được viên nang này thì đòi hỏi phải có
một dây chuyền sản xuất hiện đại và tiên tiến. Không
chỉ đáp ứng được việc sản xuất thực phẩm chức năng
mà dây chuyền còn phải hoạt động với hiệu suất tốt
nhất. Nhờ thế, giá thành sản phẩm sẽ được giảm
thiểu một cách tối đa.

Máy móc có trong dây chuyền sản
xuất viên nang cứng

Để phục vụ cho quá trình sản xuất viên nang cứng thì
dây chuyền sản xuất cần phải đáp ứng có những loại
máy móc sau:
Máy phun sấy và tạo hạt tầng sôi
Máy phun sấy và tạo hạt tầng sôi được điều khiển
thông qua màn hình PLC. Máy sở hữu vô vàn ưu điểm
nổi bật như thời gian sấy ngắn, không hề xảy ra hiện
tượng quá nhiệt cục bộ trong khối cốm/hạt. Tuy nhiên
điều đặc biệt là bạn có thể dễ dàng lấy mẫu đem đi
kiểm tra chất lượng kể cả khi máy đang hoạt động.
Chất lượng sản phẩm đạt được tiêu chuẩn rất cao,
hạt đồng đều cả về trọng lượng lẫn kích thước.
Ngoài ra, máy phun sấy và tạo hạt tầng sôi còn rất
nhiều những chi tiết quan trọng cần lưu tâm. Có thể

Dây chuyền sản xuất viên nang cứng
kể đến như hệ thống khí nén, hệ thống cấp và thoát
khí nóng, cấp dịch cho súng phun… Trong đó 2 đường
khí phun có những nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.
Một dòng khí thì mở súng, dòng còn lại thì tạo áp
lực để phun tác dược dính vào buồng sấy để tạo hạt
tầng sôi.
Máy đóng nang dây chuyền sản xuất viên nang
cứng
Bột hoặc cốm sẽ được đóng nào những nang cứng
thông qua chiếc máy đóng nang tự động. Thiết bị
này vận hành hoàn toàn tự động và được điều khiển
bằng màn hình PLC cùng biến tần. Máy tự động
hoàn thành những công đoạn như cấp nang rỗng,
tách nang, vào nang, đong hạt cốm, khóa nang rồi
loại bỏ nang hỏng và hoàn thiện sản phẩm.
Để giúp sản phẩm có được chất lượng tốt nhất trong
suốt quá trình đóng nang, người điều hành cần chú
trọng kiểm soát độ đồng đều của nang. Bởi những
yếu tố như độ đồng đều, khối lượng bán thành phẩm
và công thức có quyết định rất lớn đến viên nang khi
hoàn thành.
Máy đóng lọ
Một số sản phẩm dạng viên nang hầu hết sẽ được
đóng gói theo dạng lọ hoặc theo quy cách sản phẩm
đã đăng ký. Và để thực hiện được việc này thì sự có
mặt của máy đóng lọ là vô cùng cần thiết. Máy này
sẽ tự động đóng lọ/ đếm viên, máu đếm vô cùng
chính xác số lượng viên vào trong lọ nên bạn hoàn
toàn có thể yên tâm.
Sau khi đã hoàn thành đếm viên thì lọ sẽ được
chuyển sang máy dán màng seal cao tần. Điều này
để đảm bảo bán thành phẩm được bảo quản trong
điều kiện tốt nhất và tránh được những tác động xấu
của môi trường bên ngoài. Từ đó chất lượng của sản

phẩm sẽ được đảm bảo.
Máy ép vỉ – ảnh máy ép vỉ
Một số sản phẩm dạng viên nang sẽ không đóng lọ
mà được ép vỉ Nhôm – Nhôm (Alu/Alu) hoặc Nhôm
– PVC (Alu/PVC). Điều này được thực hiện thông qua
máy ép vỉ – ảnh máy ép vỉ tự động.
Ưu điểm của loại máy này chính là mang đến PVC
trong suốt và có khả năng chống ẩm, chống thấm vô
cùng tốt. Trong khi đó, nhôm là vật liệu sở hữu những
công dụng đặc biệt nên có khả năng đảm bảo sự an
toàn của thành phẩm. Nhôm lại rất dễ để bóc tách
tạo được sự thuận tiện tuyệt đối cho người sử dụng.

Quy trình vận hành của dây chuyền
sản xuất viên nang cứng

Áp dụng dây chuyền sản xuất viên nang cứng, người
điều khiển sẽ thực hiện sản xuất theo quy trình như
sau:
Bước 1: Nhận nguyên vật liệu và nhập kho.
Bước 2: Lấy mẫu kiểm nghiệm tất cả các nguyên vật
liệu.
Bước 3: Chuyển nguyên vật liệu được kiểm nghiệm
vào xưởng sản xuất
Bước 4: Cân chia mẻ, chuyển vào pha chế + phun sấy
để tạo cốm, bao trộn ngoài phù hợp dạng bào chế
Bước 5: Đóng nang thông qua máy đóng nang tự
động.
Bước 6: Ép vỉ, đóng lọ tùy theo quy cách sản phẩm
đăng ký.
Bước 7: Đóng gói và hoàn thiện sản phẩm.
Bước 8: Lấy mẫu thành phẩm tiến hành đem đi kiểm
nghiệm.
Bước 9: Nhập kho/Lưu hồ sơ/Lưu mẫu -> Phân phối

Dây chuyền sản xuất viên nang mềm
Giới thiệu về dây chuyền sản xuất
viên nang mềm

Hệ thống sản xuất nang mềm được tạo nên bởi dây
chuyền sản xuất hiện đại có khả năng tự xử lý những
công đoạn. Có thể kể đến như nấu chảy gelatin, vô
nguyên liệu chính xác, pha trộn nguyên liệu, định
hình, đóng thành nang và cuối cùng là sấy khô. Dây
chuyền thường bao gồm 5 bộ phận chính là: máy
chính, hệ thống nấu gelatin, hệ thống vệ sinh tái sử
dụng gelatin, hệ thống trộn nguyên liệu, hệ thống
sấy.
Tất cả những máy này phối hợp nhịp nhàng với nhau
để tạo ra những viên nang mềm có kích cỡ, hình
dạng cũng như màu sắc khác nhau. Và cũng tùy vào
hình dạng cũng như nguyên liệu tạo nên viên nang
mà máy sẽ chạy với những công suất khác nhau. Bạn
cũng có thể điều khiển tự động thông qua màn hình
PLC cảm ứng. Bởi tất cả những thiết bị này đều đến
từ những hãng nổi tiếng như: Siemens, Delta, Schneider….

Quy trình vận hành của dây chuyền
sản xuất viên nang mềm
Để có thể sản xuất được viên nang mềm thì bạn cần
phải thực hiện trên dây chuyền sản xuất hiện đại và
tường tận theo những bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu cho nhân.
Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu cho vỏ.
Bước 3: Tiến hành cân đo nguyên liệu cho một lần
sản xuất.
Bước 4: Pha chế tất cả những nguyên liệu theo tỷ lệ
và cong thức chuẩn.
Bước 5: Phân liều cho từng viên nang cụ thể như thế

nào.
Bước
Bước
Bước
Bước
Bước

6: Tiến hành tạo dịch vỏ.
7: Tạo dải gel ướt để chuẩn bị tạo nang̉.
8: Tạo nang và làm sách nang̉.
9: Hong khô viên nang thông qua máy sấỷ.
10: Đóng gói

Nguyên tắc hoạt động của dây
chuyền sản xuất viên nang mềm

So với những dây chuyền sản xuất viên nang khác thì
dây chuyền sản xuất viên nang mềm phức tạp hơn
rất nhiều. Bởi viên nang được tạo nên từ gel nên cần
phải thực hiện thật cẩn thận nhằm giúp vỏ ngoài có
khả năng bảo quản được nhân bên trong. Trong quá
trình chế nang thì dung dịch vỏ nang chứa trong bình
sẽ được rót ra để tạo thành lớp mỏng rồi đưa sang
trống quay để làm lạnh trước.
Khi đã gặp lạnh thì gelatin sẽ bị đông cứng thành
một lớp màng khá mỏng. Lớp màng này được chuyển
lên ống có bôi dầu và đưa vào trục nhằm tạo nên
nang. Trục tạo nang chính là hai ống hình trụ quay
ngược chiều nhau. Trên mỗi trục là khuôn của một
nửa vỏ nang nằm đối xứng với nhau.
Khi hai nửa vỏ nang này tiếp xúc với nhau thì đãy
nang sẽ được hàn kín lại trước. Cùng lúc đó những
dược chất sẽ được đóng vào bên trong nang nhờ vào
piston phân phối. Sau đó hai khuôn lại tiếp tục quay
và nang sẽ được hàn kín lại hoàn toàn để tránh bị rỉ
nhân bên trong ra ngoài. Cuối cùng máy sẽ thực hiện
cắt rời viên nang khỏi màng gelatin.

Dây chuyền đóng vỉ

Giới thiệu về dây chuyền đóng vỉ

Dây chuyền đóng vỉ là một tập hợp những hoạt động
được thiết lập sẵn để có thể tạo ra một sản phẩm
hoàn chỉnh. Tuy nhiên các hoạt động này không phải
thực hiện trên một mà là rất nhiều máy khác nhau.
Nhờ thế thành phẩm mới đạt đến độ hoàn hảo và
đồng đều nhau cả về kích cỡ lẫn trọng lượng.
Thông thường những nguyên liệu ở dạng thô có thể
kể đến như quặng kim loại hay những sản phẩm
nông nghiệp mà cụ thể là thực phẩm sẽ cần đến một
chuỗi phương pháp để xử lý. Quá trình này hoàn toàn
khép kín và phải được thực hiện bởi những chuyên
gia hay các nhân viên có kinh nghiệm, tay nghề cao.
Có như thế sản phẩm mới đạt đầy đủ những tiêu
chuẩn đã đề ra.

Quy trình vận hành của dây chuyền
đóng vỉ
Dây chuyền đóng vỉ được thực hiện trên một quy
trình khép kín để đảm bảo chất lượng của thành
phẩm. Cụ thể quy trình đóng vỉ của LIFE GIFT VIỆT
NAM được thực hiện như sau:

Bước 1: Quyết định loại thực phẩm chức năng nào mà
bạn đang muốn sản xuất và cung cấp chi tiết công
thức. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá để có thể đưa
ra đề xuất báo giá nhằm khớp với yêu cầu của bạn.
Sau đó chúng tôi cung cấp mẫu đóng vỉ để bạn dễ
dàng lựa chọn..
Bước 2: Chúng tôi gửi đến bạn một bản thảo hợp
đồng chi tiết để bạn xem xét và đưa ra những phản
hồi cho đến khi hợp đồng được sự đồng thuận của cả
hai bên.
Bước 3: Cung cấp cho chúng tôi những mẫu đóng vỉ

mà bạn đang có sẵn và muốn sử dụng để chúng tôi
dễ dàng thiết kế và lên ý tưởng.
Bước 4: Phòng thiết kế sẽ tạo mẫu đóng vì và gửi
mẫu trong khoảng 2-3 ngày. Nếu được chấp thuận
thì tiếp tục chuyển sang bước số 6, ngược lại không
được chấp thuận lại quay về bước số 5.
Bước 5: Bạn cung cấp những chi tiết hay điểm mà
bạn đang muốn thay đổi. Chúng tôi sẽ thực hiện
những thay đổi cho đến khi bạn đồng ý.
Bước 6: Khi mẫu đóng vỉ được chấp thuận sẽ tiến
hành quá trình sản xuất. Thời gian sản xuất kéo dài
từ 6 đến 10 tuần còn tùy vào công thức sản phẩm và
đơn hàng.

Dây chuyền đóng gói, vô viên chai lọ
Giới thiệu về Dây chuyền đóng gói,
vô viên chai lọ

Đây là dây chuyền tự động bao gồm rất nhiều thiết
bị được kết nối liên hoàn với nhau dựa theo một quy
trình nhất định. Nhờ dây chuyền mà con người không
cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức
nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất luôn ở mức cao nhất.
Hiện nay dây chuyền này được thực hiện hoàn toàn
khép kín và bởi những máy móc hiện đại, tiên tiến
nhất. Có thể kể đến như:
>
>
>
>
>
>

Máy
Máy
Máy
Máy
Máy
Máy

xếp lọ cao tốc
cấp hạt chống ẩm cao tốc
đếm viên điện tử tự động
xoắn nắp cao tốc ( bao gồm máy cấp nắp)
dán màng seal tự động
dán nhãn tự động

Hệ thống thiết bị này thường phù hợp với những nhà
máy sở hữu quy mô sản xuất vô cùng rộng lớn. Nhờ
dây chuyền số lượng nhân công được giảm bớt, thậm
chí vấn đề đảm bảo vệ sinh cho thành phẩm cũng
được cải thiện đáng kể. Bởi con người sẽ hạn chế
được tối đa việc tiếp xúc với nguyên liệu.

Quy trình vận hành của dây chuyền
đóng gói, vô viên chai lọ
Dây chuyền đóng gói, vô viên chai lọ thường được sử
dụng để đóng vỉ các loại viên mà cụ thể là viên nén,
viên nang. Hoặc đóng chai lọ, ống tiêm bằng vật liệu
định hình PVC, PVDC, PET, Aciar, Alu rồi tiến hành
hàn kín vỉ bằng màng nhôm dán. Cụ thể quy trình
đóng gói, vô viên chai lọ được thực hiện như sau:

Đóng gói vỉ thực phẩm chức năng

Bước 1: Bán thành phẩm sau khi được đem đi ép vỉ
xong thì được đưa đến đầu của máy đóng hộp. Ở
công đoạn này máy sẽ tự động đếm số vỉ để đưa vào
bên trong hộp theo số lượng chuẩn.
Bước 2: Toa thuốc cũng được gấp gọn và chèn vào
trong hộp theo như yêu cầu để hoàn thành sản phẩm.

Đóng gói lọ thực phẩm chức năng

Bước 1: Bán thành phẩm được đếm theo đúng số
lượng chuẩn rồi đưa vào bên trong chai, lọ. Gói chống
ẩm được thiết kế vào cho vào trong chai, lọ luôn.
Bước 2: Toa thuốc cũng được gấp gọn và chèn vào
trong hộp bên cạnh chai, lọ thực phẩm chức năng
theo như yêu cầu để hoàn thành sản phẩm.
Sản phẩm được thực hiện trên dây chuyền khép kín
nên đảm bảo an toàn vệ sinh và đạt được chất lượng
tốt nhất. Tất cả thành phẩm đều sở hữu số lượng vỉ
hay số lượng viên thuốc như nhau, không hề có sự
khác biệt.

Dây chuyền bao phin viên nén, viên hoàn
Giới thiệu về dây chuyền bao phin
viên nén, viên hoàn

Dây chuyền bao phin viên nén, viên hoàn có nhiệm vụ
chính là bao phin cho những sản phẩm thuộc dạng
viên nén, viên hoàn. Để làm được điều này thì dây
chuyền phải là tập hợp của những máy móc, thiết bị
hiện đại, tiên tiến. Kết hợp với tay nghề chuyên môn
cao của những người điều hành và công nhân.
Thêm nữa, những viên thuốc sẽ được bao phin thông
qua những hoạt động vô cùng phức tạp. Chính vì thế
không phải dễ dàng để có thể thực hiện được công
việc này. Bởi dây chuyền thực hiện bao đường, bao
màu và kết hợp đánh cho bóng viên nén, viên hoàn.
quá trình này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng
cuối cùng của sản phẩm.

Quy trình vận hành của dây chuyền
bao phin viên nén viên hoàn
Giai đoạn bao phim tại những nhà máy chuyên sản
xuất thực phẩm chức năng thường được thực hiện
trên hai loại thiết bị. Tuy nhiên hai thiết bị này lại có
thiết kế gần như tương tự nhau, đó chính là nồi bao
có đục lỗ và hoạt động với 3 súng phun. Ngoài ra,
quá trình này cũng được thực hiện trên 3 tiến trình
diễn ra gần như đồng thời. Gồm: phun dịch bao, đảo
viên và sấy viên. Tại những quá trình này mọi thông
số sẽ được kiểm soát vô cùng chặt chẽ nhằm tạo ra
được những sản phẩm đều màu, chất lượng bề mặt
tốt.
Bước 1 - Quá trình phun: Chuyên viên sẽ tiến hành
điều chỉnh lưu lượng dịch phun, áp lực khí phun, góc
phun dịch cũng như khoảng cách từ súng phun đến
khối viên sao cho chuẩn xác. Việc này có ảnh hưởng

rất lớn đến chất lượng viên uống nên bạn cần thực
hiện thật cẩn thận
Bước 2 - Quá trình sấy: Chuyên viên sẽ tiến hành
điều chỉnh lưu lượng khí sấy, nhiệt độ khí vào, nhiệt
độ khí ra. Trên thực tế thì hai giá trị này sẽ được hiển
thị ở ngay trên máy. Tiếp đến là điều chỉnh nhiệt độ
khối viên, giá trị này được đo trực tiếp bằng súng
bắn nhiệt.
Bước 3 - Quá trình đảo: Tốc độ quay của nồi bao
như thế nào lâu hay ít phụ thuộc vào sự điều chỉnh
của bạn. Nhờ quá trình này viên nén, viên hoàn sẽ
được bao một cách hoàn hảo và đồng đều nhất.
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