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As peneiras vibratórias são utilizadas pela 
Divisão de Fornecimento de Compostos Ativos da 
GlaxoSmithKline na fabricação de uma ampla linha de 
compostos terapêuticos ativos, que são exportados 
para o mundo todo e utilizados nos tratamentos de 
AIDS, Mal de Parkinson, enxaquecas e diversos tipos 
de dor aguda.

Muitos dos pós farmacêuticos produzidos 
na unidade apresentam dificuldade de 
peneiramento, devido à obstrução da malha e 
também por apresentarem baixa densidade e 
serem sensíveis à estática. Assim, ao invés de 
passarem livremente por uma peneira vibratória 
convencional, elas tendem a flutuar sobre a malha, 
atrasando a produção e diminuindo a eficiência.

Redução dos custos operacionais

Estes problemas foram solucionados com o 
Novo Sistema de Desobstrução Vibrasonic, 
que aumenta significativamente a produtividade 
além de reduzir custos. O sistema ainda atende 
às exigências de APPCC e controle interno. As 
peneiras vibratórias são instalados no estágio 
final da fabricação primária, peneirando os pós 
farmacêuticos na dimensão adequada antes do 
envio para o segundo estágio de fabricação, 
quando os pós são transformados em comprimidos 
ou suspensões líquidas.

O sistema Vibrasonic 2000 a eficiência de 
classificação ao utilizar um transdutor acústico, 
a Sonda, que aplica uma frequência ultrassônica 
diretamente à malha. Este processo causa a 
quebra da tensão superficial, desobstruindo a 

malha e eliminando a estática, o que aumenta a 
vazão, reduz o tempo de paradas e permite maior 
precisão granulométrica.

Aumento da produtividade

O sistema Vibrasonic 2000 permite ainda maior 
controle sobre as configurações da malha e dos 
pós, visando aumentar a vazão de pós sujeitos à 
estática. A intensidade e a duração da atividade 
ultrassônica podem ser customizadas para se 
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Maior produtividade

Menores custos operacionais

Melhor qualidade do produto

Com a instalação de nove novas peneiras vibratórias de alto desempenho equipadas com o 
sistema de desobstrução

GlaxoSmithKline aumenta sua eficiência de 
processos

Especialistas globais em Peneiramento e Filtração

http://www.russellfinex.com.br/peneiras-vibratorias/
http://www.russellfinex.com.br/equipamento-de-separacao/peneira-vibratoria-com-ultra-som/
www.russellfinex.com/br/
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adequar à duração específica do ciclo de 
produção – a GlaxoSmithKline utiliza o pulso, 
ou seja, a frequência ultrassônica, que é 
ligado e desligado em intervalos pré-definidos 
visando permitir que o pó passe livremente 
pela malha, ao invés de flutuar sobre a tela, 
mantendo assim uma vazão alta e consistente.

Além disso, o sistema gera substancial 
economia de custos, já que as malhas 
duram mais tempo, pois não precisam ser 
desmontadas para limpeza ou manutenção. 
Ele ainda reduz a necessidade de mão-de-
obra, já que a interferência de operadores 
durante cada ciclo de produção é mínima.

Segundo um dos supervisores de produção da 
GlaxoSmithKline “O novo sistema Vibrasonic 
funciona extremamente bem. Ele aumentou 
nossos níveis de produtividade e representou 

uma melhora substancial em relação às 
máquinas que utilizávamos anteriormente, 
permitindo muito mais controle através do 
“ajuste fino” do sistema Vibrasonic para cada 
produto.

Aprovado pelo FDA

A Russell Finex pode ainda fornecer pacotes 
de documentação para validação, inclusive IQs 
e OQs. Esses pacotes, os mais detalhados do 
setor, ajudam os fabricantes de farmacêuticos 
a obter aprovação do FDA (agência reguladora 
de medicamentos e alimentos dos EUA) para 
seus processos e unidades industriais, além de 
atender às boas práticas de fabricação (GMP), 
economizando tempo e recursos dos clientes 
empregados na validação do equipamento.
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