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Hielscher Mini-Célula de Fluxo para Ultrassom DMini 
 
 
A transmissão de ultrasom de alta intensidade para pequenos volumes é normalmente feito através de sondas 
(sonotrodos) de titânio, diretamente imersas no líquido. Este método é muito eficiente, mas tem que considerar a abrasão 
do próprio sonotrodo, gerada pela cavitação. Partículas finas de titânio serão desgastadas para o líquido. Se altos níveis 
de pureza têm que ser garantidos, como na indústria farmacêutica, este tipo de contaminação tem que ser evitado. 
 
Com este objetivo, a Hielscher Ultrasonics desenvolveu em 
cooperação com a universidade técnica ETH Zurich uma célula de 
fluxo especial, na qual o líquido pode ser tratado em forma 
indireta, mas com alta intensidade. Num sistema fechado, a 
amostra é passado por um tubo de vidro, sem contato com o 
sonotrodo ou com a atmosfera. O tubo é imerso num líquido de 
termostatização para garantir a temperatura correta para o 
processo. O método garante uma reprodutibilidade muito alta.   
 
Em combinação com um processador especialmente desenhado (UIS250DMini), esta célula de fluxo pode ser usada para 
homogeneização, emulsificação, dispersão, desaglomeração, ou para desintegração de células biológicas ou micro-
organismos. A célula pode ser usada no laboratório ou para produção de pequenas quantidades. O mesmo principio de 
set-up pode ser realizado em escala maior (sob consulta).  
 
O set-up completo de uma estação de testes poderia ser composta dos reservatórios dos 
componentes iniciais, as bombas de dosagem (sem pulso, existem várias alternativas, 
como bomba de seringas ou bombas contínuas), uma pré-mistura, o equipamento de 
ultrassom com célula de fluxo especial DMini com refrigeração adequado, e o recipiente do 
produto tratado, como esquematizado na figura embaixo. 
 

 

 

 

 

 


