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Ultrasom para aplicações “limpas” na área farmacêutica e de alimentos 

 

Processamento em batelada é um método comum de fabricação, ainda hoje prevalente na indústria 
farmacêutica e química. Ultrasom pode aumentar a eficâcia de processos como mistura, dispersão e extração 
de materiais de alto valor. Produção de ingredientes farmacêuticos (APIs) ou extração de compostos ativos da 
matéria celular requerem condições especiais de esterilização e limpeza. 

A Hielscher oferece quatro soluções para ensaios e/ou produção em condições padrão “farma”: 

 

1) UP200St com Vialtweeter 

No laboratório, muitas vezes várias amostras de pequenos 
volumes têm de ser preparados simultaneamente – a fim 
de misturar, homogeneizar, emulsionar, dispersar, 
desintegrar-se ou desgaseificar um meio líquido. O 
VialTweeter fornece ultra-som de alta potência 
indiretamente através da parede do portador das amostras 
– que acomoda até 10 amostras (por exemplo em tubos 
Eppendorf) ao mesmo tempo, todas recebendo a mesma 
intensidade de sonicação. Desse modo, não tem contato 
das amostras com o sonotrodo e portanto não tem 
contaminação cruzada. Além do portador de amostras, um 
compartimento adicional (VialPress) pode ser montado para acomodar até 5 frascos de volumes maiores na 
frente.  

O sistema contêm os seguintes componentes principais: 
o gerador UP200St-G, o transdutor UP200St-T e o 
“sonotrodo” S26x11x10 

A intensidade de sonicação pode ser ajustada através do 
gerador UP200St.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hielscher.com/pt/ultrasonic-extraction-of-cellular-matter.htm
http://www.hielscher.com/wp-content/uploads/VialTweeter-VialPress-Flask-2.jpg
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2) Célula de fluxo contínuo para pequenas vazões UIS250Dmini 

Normalmente ultrassom intensivo é transmitido através 
de um titânio sonotrodo imergido diretamente no líquido 
para efeitos de dispersão, desintegração, 
homogeneização ou outros. O método é muito eficiente, 
mas tem o efeito colateral que também há cavitação no 
sonotrodo, que resulta em abrasão e portanto numa 
pequena contaminação com partículas de titânio. 

Tal contaminação tem que ser evitada se um alto grau 
de pureza é exigido, como por exemplo na indústria 
farmacêutica.  

A Hielscher Ultrasonics desenvolveu em colaboração com a 
universidade técnica ETH Zurique uma célula de fluxo especial para 
sonicação indireta mas com alta intensidade. Num sistema fechado, o 
produto é passado através de um tubo de vidro, sem entrar em contacto 
com o sonotrodo ou com a atmosfera. Um líquido ao redor do tubo de 
vidro permite o controle de temperatura do processo. Em combinação 
com um processador ultra-sônico especial UIS250Dmini esta célula de  
fluxo pode ser usada em particular para homogeneização, emulsão, 
dispersão, desaglomeração ou para desintegração de células biológicas 
ou micro-organismos.  

 

 

 

A célula de fluxo é adequada para aplicações em laboratórios, bem como para produções de pequenas 
quantidades o mesmo princípio também pode ser realizado em uma escala maior. 

 

 

 

 

http://www.hielscher.com/pt/homogenize_01.htm
http://www.hielscher.com/pt/emulsify_01.htm
http://www.hielscher.com/pt/disperse.htm
http://www.hielscher.com/pt/disperse.htm
http://www.hielscher.com/pt/cell_disintegration_01.htm
http://www.hielscher.com/pt/cell_disintegration_01.htm
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3) Reator de ultrasom fechado 

O Reator de ultra-som fechado da Hielscher é perfeitamente 
adequado para processos em batelada com ultra-som em um 
ambiente seguro e fechado – por exemplo, para a pequena 
produção de materiais preciosos. Os materiais em contato com 
a amostra são de aço inoxidável, grau farmacêutico, com 
exceção do sonotrodo.  

Detalhes técnicos: 

• reator de aço inoxidável 
• disponível para vários volumes  
• equipado com um agitador elétrico integrado 
• condições do processo precisamente controláveis 
• pressurizável até 6 bar 
• para transformação sob condições críticas (por 

exemplo, o solvente em temperaturas elevadas) 
• purgável (por exemplo com nitrogênio) 
• camisa de esfriamento 
• sensor de temperatura 
• autoclavável, altamente higiênico 
• fácil montagem / desmontagem 
• mudança rápida entre lotes 
• adaptações personalizáveis 
• para uso com os modelos (semi-)industriais de potência nominal entre 500W e 4kW (UIP500hdT, 

UIP1000hdT, UIP1500hdT, UIP2000hdT e UIP4000hdT) 

Não se trata de uma célula de fluxo, a destinação são trabalhos em pequenas bateladas no laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hielscher.com/pt/i500_p.htm
http://www.hielscher.com/pt/i1000_p.htm
http://www.hielscher.com/pt/i1500_p.htm
http://www.hielscher.com/pt/uip2000hdt-2000-watts-powerful-industrial-ultrasonicator-for-full-process-control.htm
http://www.hielscher.com/pt/i4000_p.htm
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4) Ultrasom encapsulado para imersão em reatores de planta piloto ou produção 

Para quantidades maiores em plantas pilotos ou de produção eme escala, a Hielscher desenvolveu um sistema 
encapsulado de sonicação. A base é um equipamento de 1kW ou mais, com sonotrodo prolongado conforme 
demanda a aplicação. O sonotrodo, amplificador e o equipamento são encapsulados com aço inóx grau 
farmacêutico, e preparados para purga interna com ar comprimido limpo. 

 

O esquema ao lado mostra um set-up exemplar:  

A: Transdutor de ultrasom, montado dentro de um gabinete de aço inóx. O 
gabinete tem entrada para ar comprimido para esfriamento. O gancho serve 
para aliviar o peso do sistema encima do reator. 

B: Conjunto de amplificador e sonotrodo prolongado montado num tubo de 
encapsulamento (aço grau farmacêutico). Este conjunto é imerso no reator  e 
fixo com C-Clamp. O tubo tem entrada para ar comprimido limpo e sempre 
trabalha com pressão acima do ambiente. As dimensões do reator e a altura 
mínima/máxima de preenchimento tem que ser informado pelo usuário para 
projetar o sistema adequadamente. 

C: Ponta do sonotrodo no reator. Somente a ponta do sonotrodo fica em 
contato com a amostra. O reator (não fornecido pela Hielscher) deve ser 
equipado com agitação e com uma chapa defletora para evitar a erosão da 
parede do reator por causa de cavitação. O reator deve ter dupla parede e 
controle de temperatura. 

 

 

 

Existem soluções costumizadas, consulte-nos! 


