Liofilização em laboratório
Soluções do líder de mercado em evaporação
Como líder de mercado em evaporação, a BUCHI oferece o primeiro Liofilizador de laboratório
com Infinite-Technology™ e Infinite-Control™. As aplicações variam desde pesquisa e
desenvolvimento até controle de qualidade, em diversos setores do mercado. As soluções
BUCHI se diferenciam pela eficiência e praticidade.

Principais mensagens
A BUCHI agrega valor com “Quality in your hands”
“Quality in your hands” é um dos pilares que sustenta a nossa filosofia e as nossas ações. Ele nos
desafia a fornecer serviços de excelente qualidade que são adaptados para atender precisamente
a sua necessidade. Isto significa que estabelecemos uma sólida parceria com nossos clientes.
Através dela nos mantemos em contato e trabalhamos arduamente para entender cada dia melhor
nossos clientes e seus negócios.
Nós lhe ajudamos fornecendo produtos, sistemas, soluções, aplicações e serviços de alta qualidade que tragam valor agregado aos seus negócios. Desta forma você poderá manter-se totalmente concentrado em seu trabalho.

Facilidade
Você lida com processos complexos, realiza trabalhos desafiadores
e deseja concentrar-se naquilo que é essencial. Nós o ajudamos
oferecendo soluções cuidadosamente desenvolvidas de acordo
com suas necessidades assim como instrumentos e sistemas fáceis de operar.

Competência
Você precisa de produtos, sistemas, soluções, aplicações e serviços que foram precisamente feitos para atender as suas necessidades. Nós contamos com tecnologia de ponta e décadas de
experiência para lhe suprir de maneira competente e trabalharmos
juntos a fim de obter a melhoria contínua de nossos serviços.

Confiança
Você quer confiar completamente no seu fornecedor de produtos,
sistemas, soluções, aplicações e serviços. Nós garantimos a qualidade e funcionalidade dos nossos equipamentos e continuaremos
a lhe ajudar de maneira eficiente e rápida sempre que sua satisfação não for alcançada.
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Rentabilidade
Você quer obter os melhores resultados possíveis usando soluções
eficientes. Nós o ajudamos a administrar economicamente suas
tarefas e processos. Nós nos esforçamos para criar grandes benefícios econômicos e agregar o maior valor possível.

Segurança
Você trabalha em um ambiente no qual segurança é prioridade
máxima. Trabalhando juntos, fazemos tudo que estiver ao nosso
alcance para que nossos produtos, sistemas, soluções, aplicações
e serviços sejam os mais seguros possíveis para pessoas e para o
meio ambiente.

Global
Você valoriza o serviço personalizado e canais de comunicação rápidos. Como uma empresa familiar e internacional que conta com
suas próprias filiais e distribuidores qualificados, estamos presentes
independentemente de onde nossos clientes estejam localizados.
Nossos colaboradores locais e o grande número de clientes satisfeitos em todo o mundo lhe oferecem a certeza de estar trabalhando com o parceiro certo.

Sustentável
Você busca um parceiro que atue com responsabilidade quando o assunto são os desafios ambientais. Nós apoiamos processos ambientalmente corretos e manufaturamos produtos que possuem uma longa vida útil. Utilizamos tecnologias avançadas a fim
de conservar energia e água e produzir o menor impacto ambiental
possível.
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Liofilizaçãocom Infinite-Technology™ e Infinite-Control™
Máximo controle e capacidade ilimitada

Conveniência com Infinite-Control™
Máximo controle do seu Liofilizador em qualquer lugar e a qualquer hora

Controle do Lyovapor™
∙∙ Todos os parâmetros de processo facilmente visualizados
∙∙ Segurança devido ao modo de proteção de amostra
∙∙ Detecção do ponto final

Controle em sua estação de trabalho
∙∙ Registro de dados e relatório personalizado
∙∙ Design simples e fácil manuseio
∙∙ Acompanhamento do processo em tempo real através
de gráficos

Controle em qualquer lugar, a qualquer hora
∙∙ Monitoramento remoto por dispositivo móvel
∙∙ Mantenha-se informado através do recebimento de
notificações
∙∙ Monitore diversos produtos BUCHI ao mesmo tempo
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Tecnologia com dois condensadores
∙∙ Capacidade infinita de gelo, devido à carga alternada do condensador
∙∙ Pressão estável com Smart-Switch
∙∙ O processo de liofilização de água e solventes orgânicos pode atingir –105 ºC, permitindo a utilização de
diversas amostras
Technology with two condensers
∙∙ Infinite ice capacity, due to alternating condenser loading
∙∙ Stable pressure with Smart-Switch
∙∙ Lyophilization of water and organic based solvents allows for
sample flexibility -105 °C

Tecnologia para economizar tempo e custos
∙∙ Limpeza higiênica e automatizada a vapor
∙∙ Uso contínuo graças a condensadores prontos para o uso
∙∙ Menor consumo de energia graças a condensadores menores

Tecnologia com alta flexibilidade
∙∙ Prepare-se para aumentar o volume de amostra
∙∙ Sistema com possibilidade de upgrade (Interface, Software,
sensores T e P)
∙∙ Diversas câmaras de secagem permitem o uso de várias
amostras
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Soluções inovadoras para Liofilização em laboratório
Desde aplicação padrão até capacidade ilimitada de gelo
A BUCHI produz soluções práticas e altamente eficazes na área de evaporação em laboratório há
mais de 55 anos. Décadas de experiência e demandas de alta qualidade ajudaram diretamente na
produção de soluções inovadoras para a Liofilização. Pela primeira vez, a Liofilização está disponível
para uma diversidade de aplicações, desde pesquisa e desenvolvimento até o controle de qualidade,
em vários setores do mercado.

Indústria farmacêutica

Para várias aplicações de
CQ, bem como síntese em
escala laboratorial e formulações em P&D
∙∙ Secagem de peptídeos,
proteínas de soluções
amorfas e cristalinas

Indústria química

Para secagem delicada e
sem perdas em laboratórios
de CQ e P&D
∙∙ Secagem das menores
quantidades em placas
microtiter, bem como
frascos grandes e
pequenos ou secagem em
massa
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Biotecnologia

Usado em desenvolvimento
de biotecnologia para secagem de produtos biologicamente ativos:
∙∙ Secagem e estabilização
de pequenas quantidades
em placas microtiter ou
pequenos frascos

Alimentos/
Extratos naturais

Usado para o desenvolvimento de alimentos
funcionais
∙∙ O solvente é removido
durante a secagem sem
destruir as substâncias
naturais, como proteínas,
minerais ou vitaminas

Área Acadêmica

Para uma grande variedade
de aplicações no ambiente
acadêmico
∙∙ Secagem completa sensível
à temperatura

Análise ambiental

Necessária para preparo
de amostras e estabilização
com o intuito de monitorar a
poluição ambiental
∙∙ Durante o armazenamento
de amostras para destruição de microorganismos
∙∙ Secagem, por ex. para
extração Soxhlet

Liofilizador da BUCHI para atender suas necessidades específicas
A BUCHI oferece duas opções diferentes para Liofilização, Lyovapor™ L-300 e L-200. Com base nessas plataformas,
as soluções individuais podem ser adaptadas de forma específica e precisa às diversas necessidades, a fim de
alcançar a maior eficiência possível.

Soluções BUCHI

Liofilização contínua

Liofilização tradicional

Lyovapor™
L-300 Pro
«Modular»

Lyovapor™
L-200 Pro
«Control»

Lyovapor™
L-300
«Continuous»

Processo
Informações a qualquer hora,
em qualquer lugar

•

Métodos de secagem

•

Controle de vácuo

•

•

Limpeza automática sem interrupção

•

•

Solventes orgânicos comumente utilizados

•

•

Solventes aquosos

•

Temperatura do condensador
Capacidade de amostra

•

•

Lyovapor™
L-200
«Classic»

•

•
•

•

•

•

•

-105 °C

-105 °C

-55 °C

-55 °C

Infinite

Infinite

Max. 6 L

Max. 6 L

12 kg / 24 h

12 kg / 24 h

6 kg / 24 h

6 kg / 24 h

•

•

Solvente

Características

Sublimação máxima
Limpeza automática sem interrupção
Câmaras de secagem
Prateleiras aquecidas/vedação

•

Rack para amostras/Prateleiras
não-aquecidas

•
•

•

Aplicações
Secagem em vials

•
•

Secagem em tubos
Secagem em batelada

Página

•

•
pág. 8

•
•

pág. 10

pág. 12

pág. 14
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Solução «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»
Para as demandas de maior volume
Procurando um dispositivo que esteja sempre pronto para uso, que tenha operação contínua, métodos confiáveis, e que não precise ser limpo em seguida? Nossa solução «Lyovapor™ L-300 Pro
Modular» oferece execução de métodos completamente automatizada, registro de dados e gráficos em tempo real, além de limpeza higiênica automática do condensador de gelo.

Medidor Pirani
Medidor
capacitivo

Controle de vácuo
integrado
Bomba de vácuo
nXDS10iC

Aplicativo
BUCHI Monitor

Lyovapor™ L-300
–105 °C/∞ kg

Unidade de controle Pro

Software
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Câmara de secagem

Benefícios mais importantes
Conveniente
∙∙ Painel de controle touchscreen de fácil utilização
∙∙ Métodos programáveis e controlados por tempo (pressão e temperatura do produto)
∙∙ Software de fácil utilização para criar e gerenciar métodos, registrar dados e criar relatórios
∙∙ Envio de notificações para dispositivos móveis sobre o status do processo
Reprodutível
∙∙ Registro detalhado dos parâmetros importantes do processo em cartão SD
∙∙ Determinação do ponto final
∙∙ Teste de diferença de temperatura
∙∙ Teste de diferença de pressão
∙∙ Teste de aumento de pressão
∙∙ Processo reprodutível devido aos parâmetros estáveis
∙∙ Temperatura de resfriamento –105 °C
∙∙ Variação da temperatura da prateleira de ±1 °C
∙∙ Vácuo
Econômico
∙∙ Sempre pronto para o uso devido ao duplo condensador
∙∙ Limpeza do condensador de gelo totalmente automática e higiênica
∙∙ A câmara de secagem permite a vedação sob atmosfera inerte

Sua solução «Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

∙∙ Condensador: Lyovapor™ L-300
∙∙ Unidade de controle: Interface Pro
∙∙ Software
∙∙ Bomba de vácuo: nXDS10iC
∙∙ Ajuste de vácuo por sensores
∙∙ Possível conexão de sensor de vácuo externo
adicional
∙∙ Escolha de diversas câmaras de secagem
e prateleiras aquecidas

∙∙ Suporte de aplicações
∙∙ Suporte de método
∙∙ Workshops de treinamento
∙∙ Linha direta de assistência
∙∙ Manutenção preventiva
∙∙ Componentes em conformidade com o GMP
∙∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)
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Solução «Lyovapor™ L-300 Continuous»
Prática com capacidade ilimitada de sublimação
Procurando por um dispositivo que esteja permanentemente pronto para o uso, forneça infinita
capacidade de gelo, possa ser utilizado por várias pessoas de uma só vez e não precisa de
limpeza? Nossa Solução «Lyovapor™ L-300 Continuous» oferece Liofilização básica para água e
solventes orgânicos, independente do rendimento que sua amostra terá no futuro.
Medidor
Pirani
Controle de vácuo
integrado
Bomba de vácuo
nXDS10iC

Lyovapor™ L-300
–105 °C/∞ kg

Unidade de controle
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Câmaras de secagem

Benefícios mais importantes
Eficiente
∙∙ Duplo condensador para carregamento ilimitado
∙∙ Processo reprodutível devido aos parâmetros estáveis
∙∙ Temperatura de resfriamento –105 °C
∙∙ Vácuo
∙∙ Sublimação de água e solventes orgânicos
∙∙ Sempre pronto para o uso e não necessita de limpeza
Econômico
∙∙ Economiza energia por utilizar uma bomba de vácuo menor
∙∙ Capacidade infinita de sublimação
∙∙ Um único dispositivo para diferentes usuários
Conveniente
∙∙ Os parâmetros de processo podem ser verificados a qualquer momento, em qualquer lugar utilizando
o aplicativo BUCHI Monitor
∙∙ Limpeza higiênica e automática a vapor
∙∙ Máxima flexibilidade em relação ao posicionamento do display (na frente ou lateral)

Sua solução «Lyovapor™ L-300 Continuous»

∙∙ Condensador: Lyovapor™ L-300
∙∙ Unidade de controle
∙∙ Bomba de vácuo: nXDS10iC
∙∙ Ajuste de vácuo por sensores
∙∙ Possível conexão de sensor de vácuo externo
adicional
∙∙ Escolha de diversas câmaras de secagem

∙∙ Suporte de aplicações
∙∙ Workshops de treinamento
∙∙ Linha direta de assistência
∙∙ Manutenção preventiva
∙∙ Componentes em conformidade com o GMP
∙∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)
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Solução «Lyovapor™ L-200 Pro Control»
Liofilização para configurações avançadas
Procurando uma unidade compacta para Liofilização de alta qualidade e um alto nível de
automação? Nossa solução «Lyovapor™ L-200 Pro Control» oferece métodos completamente
automatizados e de fácil criação, registro de dados e registro de gráficos em tempo real.

Medidor Pirani

Medidor
capacitivo

Bomba de vácuo Duo 6
Regulador de vácuo

Aplicativo
BUCHI Monitor

Lyovapor™ L-200
–55 °C/6 kg

Unidade de controle Pro
Software

12

Câmaras de secagem

Benefícios mais importantes
Conveniente
∙∙ O painel de controle touchscreen de fácil utilização mostra todos os parâmetros do processo
∙∙ Métodos e relatórios facilmente programáveis (controle do vácuo e da temperatura do produto por tempo)
∙∙ Informações de pressão e temperatura do produto registrados em tempo real
∙∙ Envio de notificações para dispositivos móveis para decidir se a intervenção manual é necessária
Econômico
∙∙ Sistema econômico de Liofilização avançado
∙∙ Economia de espaço devido ao design compacto
∙∙ Câmara de secagem permite a vedação sob atmosfera inerte
∙∙ Limpeza simples
Reprodutível
∙∙ Registro detalhado dos parâmetros importantes do processo em cartão SD ou software
∙∙ Processo reprodutível devido aos parâmetros estáveis
∙∙ Temperatura de resfriamento
∙∙ Variação da temperatura da prateleira de ±1 °C
∙∙ Vácuo

Sua solução «Lyovapor™ L-200 Pro Control»

∙∙ Condensador: Lyovapor™ L-200
∙∙ Unidade de controle: Interface Pro
∙∙ Software
∙∙ Bomba de vácuo: Duo 6
∙∙ Ajuste de vácuo por sensores
∙∙ Possível conexão de sensor de vácuo externo
adicional
∙∙ Escolha de diversas câmaras de secagem e
prateleiras aquecidas

∙∙ Suporte de aplicações
∙∙ Suporte de método
∙∙ Workshops de treinamento
∙∙ Linha direta de assistência
∙∙ Manutenção preventiva
∙∙ Componentes em conformidade com o GMP
∙∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)
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Solução «Lyovapor™ L-200 Classic»
Liofilização para atender aos requisitos essenciais
Procurando uma solução de Liofilização completa, econômica e de alta qualidade que possa
ser aprimorada? Com um condensador de 6 kg/–55 °C, unidade de controle, bomba de vácuo
e regulagem de vácuo, nosso «Lyovapor™ L-200 Classic» atende de forma eficiente as principais
exigências da Liofilização.
Medidor Pirani

Regulador de vácuo
Bomba de vácuo Duo 6

Aplicativo
BUCHI Monitor

Lyovapor™ L-200
–55 °C/6 kg

Unidade de controle
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Câmaras de secagem

Benefícios mais importantes
Econômico
∙∙ Sistema com melhor custo-benefício para necessidades diárias
∙∙ Plataforma modular; possibilidade de upgrades
∙∙ Economia de espaço – pode ser instalado na bancada ou no carrinho
Eficiente
∙∙ Resfriamento rápido e ajuste de pressão
∙∙ Limpeza semi-automatizada devido à válvula de drenagem eletrônica
∙∙ Processo reprodutível devido aos parâmetros estáveis
∙∙ Temperatura de resfriamento
∙∙ Vácuo
Conveniente
∙∙ Operação simples graças ao processo intuitivo
∙∙ Mensagens sobre o status do processo e intervalos para manutenção
∙∙ O processo pode ser verificado a qualquer momento, de qualquer lugar utilizando o aplicativo
BUCHI Monitor

Sua solução «Lyovapor™ L-200 Classic»

∙∙ Condensador: Lyovapor™ L-200
∙∙ Unidade de controle
∙∙ Bomba de vácuo: Duo 6
∙∙ Controle de vácuo por sensores
∙∙ Possível conexão de sensor de vácuo externo
adicional
∙∙ Escolha de diversas câmaras de secagem

∙∙ Suporte de aplicações
∙∙ Workshops de treinamento
∙∙ Linha direta de assistência
∙∙ Manutenção preventiva
∙∙ Componentes em conformidade com o GMP
∙∙ Assistência técnica e documentação (IQ/OQ)
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A melhor solução para suas necessidades
Comparação de produtos com base em suas aplicações

Condensador
de gelo
L-300
Soluções

Unidade
de controle

L-200

Software

Pro

Optional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Página

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

8

•

«Lyovapor™ L-300 Continuous»

10

•

«Lyovapor™ L-200 Pro Control»

12

•

«Lyovapor™ L-200 Classic»
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•

•
•

Desempenho do condensador
de gelo
Temperatura

–105 °C

–55 °C

Sublimação máxima

12 kg/24 h

6 kg/24 h

Capacidade de gelo

infinito

6 kg

Características
Prateleiras aquecidas a até 60 °C [±1 °C]
Controle de temperatura do produto
[Pt1000]

•

Controle de pressão através do
medidor Pirani
Controle de pressão através do
medidor capacitivo
Determinação do ponto final
através de
Teste de diferença de temperatura
Tprateleira ≈ Tproduto
Teste da diferença de pressão
Pcapacitivo ≈ Ppirani
Teste do aumento de pressão

•

•

Operação
Secagem de amostras em solvente
orgânico

•

•**

•

•

Secagem de amostras em solvente

•

•

•

•

•

•

aquoso
Status de secagem através do
aplicativo
Métodos e relatório
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*Os dados podem ser salvos no cartão SD
**nXDS6iC

•*

•

Câmaras de secagem

Bomba de Vácuo
nXDS10iC Duo 6

•

•
•

•

•
•

•

•

nXDS6iC

•

«Lyovapor™ L-300 Pro Modular»

•

«Lyovapor™ L-300 Continuous»

•

•

«Lyovapor™ L-200 Pro Control»

•

•

«Lyovapor™ L-200 Classic»
Desempenho do
condensador de gelo
Temperatura
Sublimação máxima
Capacidade de gelo
Características

•

•

Prateleiras aquecidas a até 60 °C
[±1 °C]

•

•

Controle de temperatura do
produto [Pt1000]

•

•

•

•

•

•

•

Controle de pressão através do
medidor Pirani
Controle de pressão através do
medidor capacitivo
Determinação do ponto final
através de

•

•

Teste de diferença de temperatura

•

•

Teste da diferença de pressão

•

•

Teste do aumento de pressão

Tprateleira ≈ Tproduto
Pcapacitivo ≈ Ppirani

Operação

•

•

•

•

•

Secagem de amostras em
solvente orgânico

•

Secagem de amostras em
solvente aquoso
Status de secagem através do
aplicativo

•

•

Métodos e relatório
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Solução em Liofilização BUCHI
Princípio de funcionamento
A Liofilização é um processo delicado de secagem, especialmente adequado aos produtos de alto
valor e sensíveis ao aquecimento. O processo de secagem envolve primeiro o congelamento do líquido, geralmente uma solução aquosa, e, em seguida, a remoção do solvente congelado através de
sublimação a uma baixa temperatura e pressão. É necessário baixa temperatura para que a sublimação ocorra. Os estados físicos da matéria e as transições de fase em função da pressão e temperatura podem ser ilustrados em um diagrama de fase.

Ponto crítico

Pressão [mbar]

221 bar

Líquida

1 bar
Sólida

Vapor

6.11 mbar

Ponto triplo

0

100

374

Temp. [°C]

A Liofilização de amostras em solvente aquoso é fisicamente possível pelo fato de que a água ainda
possui uma pressão de vapor adequadamente alta em seu estado sólido. A pressão do vapor é de
6,11 mbar (= 6,11 hPa) no ponto triplo. Isso significa que, entre o gelo e a atmosfera adjacente, ou seja,
entre as fases de estado sólido e gasoso, ainda há um equilíbrio entre estes estados. Se as m
 oléculas
de água que passam para a fase gasosa forem então removidas por condensação nas superfícies de
resfriamento, assim como ocorre num liofilizador, a quantidade de gelo diminui continuamente. Para
manter o processo de sublimação, as perdas de calor precisam ser contrabalanceadas pela entrada
de calor. Esta entrada é obtida pelas prateleiras aquecidas, onde o produto fica armazenado.
Um processo típico de Liofilização pode ser subdividido em três fases – congelamento, secagem primária e secagem secundária. Em um processo de Liofilização, a temperatura do produto é mantida
baixa o suficiente durante todo o processo para evitar alterações estruturais na matriz do produto
seco, que poderiam impactar negativamente na aparência e nas propriedades do produto final.
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Método de operação
Método de Liofilização L-300 Continuous

1

Câmara de secagem com prateleiras aquecidas e
não-aquecidas com mecanismo de vedação para frascos
e vials. Os suportes podem ser usados para c
 onectar
tanto frascos pequenos redondos ou frascos com a
boca larga.

2

Válvula para alternar entre as duas câmaras do
condensador que permite a operação contínua.

3

Câmaras do condensador – um lado opera a –105 °C
pronto para a sublimação do vapor água, enquanto o
outro lado é limpo de forma automática e higiênica por
meio de um gerador de vapor. Após um d
 eterminado
tempo, o condensador com gelo é alternado para o
limpo.

4

Válvula de ajuste de vácuo com medidor Pirani

5

Bomba de Vácuo

1

Câmara de secagem com prateleiras aquecidas e
não-aquecidas com mecanismo de vedação para secagem em frascos e vials. Os suportes podem ser usados
para conectar tanto frascos redondos quanto frascos
com a boca larga.

2

Câmara do condensador com capacidade de gelo de
6 kg ajustado para –55 °C. Após o processo, a câmara é
descongelada com água aquecida.

3

Válvula opcional de ajuste de vácuo com medidor
Pirani

4

Bomba de Vácuo

1

2

3

4

5

Liofilização L-200 Classic
1

3

2

4

19

Solução em Liofilização BUCHI
Características
Unidade de controle

Interface Pro

Interface

Função «Easy Start»

•

•

Menu manutenção (teste de vácuo, intervalo para troca de óleo da
bomba de vácuo)

•

•

Monitoramento da temperatura do condensador de gelo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Monitoramento de pressão na câmara de secagem
Monitor App
Display touchscreen
Controle de temperatura da prateleira
Sensores de temperatura do produto
Cartão SD
Determinação do ponto final
Conexão direta com software sofisticado
Direct connection to sophisticated software

Software: para mais conveniência
Para criar e gerenciar métodos e manusear dados de maneira mais fácil, a BUCHI oferece o software Lyovapor™. Este software possui um editor de método gráfico, opção de importar e gerenciar
métodos facilmente e registrar continuamente os dados do sensor. O software oferece uma ferramenta de relatório adiciona.
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Aplicativo: mantenha-se informado em qualquer lugar, a qualquer momento
A BUCHI oferece aos usuários de laboratório um aplicativo exclusivo para
mantê-los informados sobre os importantes parâmetros do processo de
Liofilização.
Em conjunto com o liofilizador, ele fornece atualizações sobre o status de
processo através de notificações a um smartphone ou tablet: progressão
do tempo, o vácuo na câmara, a temperatura da prateleira, a temperatura do condensador e a do produto.
Um smartphone pode ser conectado a todos os sistemas L-300, L-200
ou R-300 instalados no local. O usuário pode ser informado sobre a disponibilidade de cada equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar.

Sensores: mais segurança para seu processo
São oferecidos diversos sensores opcionais para monitoramento do
processo de Liofilização e determinação do ponto final:

∙∙ Medidor Pirani para medição de pressão
∙∙ Medidor capacitivo para medição de pressão altamente precisa
∙∙ Termopar RTD para medição precisa da temperatura do produto

Configurador: obtenha sua solução customizada
Para ajudar na escolha da solução correta do Lyovapor™, a
BUCHI oferece um configurador online. Em apenas alguns cliques
ele indicará o produto adequado à sua aplicação.

www.buchi.com/configurator
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Solução em Liofilização BUCHI
Dicas e sugestões

Capacidade de abastecimento dos vials e posicionamento
do sensor de temperatura
Os seguintes pontos devem ser observados ao secar amostras em diferentes
frascos:
∙∙ Escolha um tamanho de frasco de tal modo que a altura do produto não
ultrapasse 2 cm. A altura de amostra normalmente é de aproximadamente
1 cm.
∙∙ A frente de sublimação no produto migra de cima para baixo, ou seja, acima
da superfície de limite do gelo está o produto seco, e embaixo está o produto
congelado com cristais de gelo que ainda não foram sublimados.
∙∙ As moléculas de gelo sublimadas migram através do produto seco de baixo
para cima durante o processo de secagem. As concentrações normais para baixas resistências
de produto são, portanto, de cerca de 10 – 15 %, no máximo.
∙∙ Para determinação precisa do ponto final, o sensor deve ser posicionado no centro do vial, próximo ao fundo.

Distribuição do calor nas prateleiras de secagem
As prateleiras de secagem BUCHI possuem uma distribuição de calor
muito precisa, dentro de +/–1 °C em toda a prateleira. Contudo, os
vials na parte de fora das prateleiras secam mais rapidamente que
aqueles que estão no meio. O motivo é a entrada de calor ambiente
através do domo de acrílico. Isso pode ser minimizado com uma
camisa de proteção. Da mesma forma, é aconselhável usar o sensor
de temperatura para determinar o ponto final em um vial no centro da
prateleira de secagem.
No entanto, também é importante estar ciente de que o termopar transmite calor adicional para o produto. Portanto, recomenda-se estender o
tempo de secagem entre 30 minutos e 2 horas, dependendo do produto, a fim de garantir que todo o gelo seja removido do lote.

Intervalo para manutenção da bomba de vácuo
A janela de inspeção da bomba de aleta giratória deve ser verificada a
cada 24 horas. Caso seja perceptível uma alteração na cor do óleo, é
aconselhável a troca do mesmo. Geralmente, o óleo na bomba de aleta giratória é trocado a cada 500 horas. A cada 1000 horas de serviço,
aconselha-se verificar e limpar a grade do ventilador, a válvula de lastro
do gás e a bomba como um todo. A válvula de deslizamento deve ser
substituída a cada 10.000 horas de trabalho.
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Métodos para determinar o ponto final da secagem primária
A medição de pressão comparativa entre um manômetro capacitivo e um sensor Pirani pode definir o ponto final. Enquanto o manômetro capacitivo funciona de maneira independente do tipo de
gás e sempre indica a pressão verdadeira na câmara de secagem,
o sensor Pirani é calibrado a um gás específico e mede somente
os números relativos, de acordo com o tipo de gás. Calibrado para
N2, o sensor Pirani indica níveis mais altos que o manômetro capacitivo em resposta à presença de moléculas de água na câmara.
Conforme a concentração de moléculas de água diminui, a leitura
do sensor Pirani fica progressivamente mais próxima daquela do
manômetro capacitivo até se igualarem no ponto final.
Teste de aumento de pressão pelo fechamento da válvula entre
as câmaras do produto e do condensador. Quando as duas câmaras são isoladas, a pressão na câmara do
produto sobe devido à sublimação das moléculas de água. A inclinação da curva de aumento da pressão diminui
gradualmente à medida em que
a concentração da molécula de água diminui. O ponto final é o ponto no qual não ocorre mais uma elevação da
pressão.

Vedação para manter seus vials nas condições necessárias
A altura das prateleiras no rack de Liofilização da BUCHI
é ajustável. Isso permite o uso de um sistema de vedação
patenteado para todos os racks de secagem de prateleiras. O
sistema tem um mecanismo de auto-vedação e a vedação pode
ser obtido sob condições de vácuo e pressão ambiente. Em
comparação com os sistemas convencionais, portanto,
as prateleiras não precisam de furo em seus centros.

Limpeza e manuseio da água residual
A limpeza dos duplos condensadores é realizada automaticamente quando estiverem completamente carregados.
Isso significa que a água residual é descarregada diretamente em um dreno ou recipiente de coleta. Há um sensor
de nível no recipiente de coleta que informa ao usuário quando precisa ser esvaziado..
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Produtos complementares e relacionados
Acessórios

Câmaras de
secagem

O Lyovapor™ possui diversas opções de câmaras
de secagem que podem
ser usadas em qualquer
combinação.

Carrinho

O Lyovapor™ possui um
carrinho para instalação
da unidade próxima a uma
bancada de laboratório.
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Software

O sofisticado software
Lyovapor™ oferece uma
maneira fácil de controlar e
monitorar o processo de
Liofilização e gerar
relatórios.

Diversos
acessórios

A BUCHI oferece uma variedade de vidraria e outros
acessórios para atender as
suas necessidades diárias
no laboratório.

Sensores

Há uma opção de sensores de temperatura do produto, sensores de vácuo
e válvulas de vácuo para
aprimorar o Lyovapor™.

Bombas de vácuo

Uma bomba de vácuo estável e de alta qualidade
torna a Liofilização muito
mais fácil.

Evaporador
Rotativo®

O Rotavapor® R-300 é
uma solução eficiente de
evaporação rotativa para
aplicações em escala de
laboratório com frascos de
até 5 litros.

Encapsulator

Imobilize aromas e fragrâncias, vitaminas ou óleos
com o Encapsulator B-390
e B-395 Pro.

Spray Drying

O Mini Spray Dryer B-290
é o produto de secagem
escolhido para converter
rápida e suavemente soluções líquidas em pó.

Evaporação paralela

O Syncore® Analyst
R‑6/R-12 evapora os
extratos até atingir volumes
residuais predefinidos.
Opcionalmente, combina
a extração SPE com a
concentração dos eluídos.

Unidades de
extração

O SpeedExtractor E-914 e
E-916 são especializados
em extração pressurizada
para determinação de resíduos e contaminantes em
alimentos, solos ou produtos finais.

Sepração &
purificação

A tecnologia combinada
da detecção de UV e ELS
e o processamento avançado de sinais, reconhecem compostos antes
indetectáveis. Isso permite
uma otimização da coleta fracionada sem perder
compostos.
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Suporte e serviço ao cliente
Da viabilidade à manutenção preventiva
Você aprecia um serviço personalizado e eficiente. Nossa rede de especialistas de aplicação
e técnicos de serviço assim como o grande números de clientes satisfeitos no mundo todo lhe
asseguram que você escolheu o parceiro certo.

Melhore suas aplicações
Uma equipe de especialistas altamente qualificados aperfeiçoa
continuamente os aplicativos de referência. Os application notes
correspondentes incluem uma descrição detalhada do procedimento inteiro. Uma lista abrangente de mais de 100 aplicativos está
disponível em nosso website

Saiba mais sobre nossos aplicativos:
www.buchi.com/applications

Learn about Freeze Drying
As the market leader in laboratory evaporation, BUCHI offers the
first laboratory Freeze Dryer with Infinite-Technology™ and InfiniteControl™. Learn more and watch the Lyovapor™ video.

Find out more:
www.buchi.com/freeze-drying

Aproveite nossos workshops, treinamentos
e seminários
Nós regularmente oferecemos seminários práticos e workshops,
muitas vezes com a colaboração de outros parceiros da área de
preparação de amostras e análises. As contribuições dos clientes
enfatizam o quanto nossas soluções facilitam suas rotinas. Nós
também participamos de muitos congressos industriais e científicos locais e internacionais.

Encontre um resumo das nossas atividades:
www.buchi.com/events
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Utilize seus instrumentos de forma mais eficaz
Nós lhe ajudamos a configurar seu equipamento da forma mais
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Distributors

Quality in your hands
BUCHI Affiliates:
BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

Nihon BUCHI K.K.
JP – Tokyo 110-0008
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Benelux
NL – 3342 GT
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com
www.buchi.com/in-en

BUCHI Corporation
US – New Castle,
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/in-en

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

BUCHI Support Centers:
South East Asia
BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America
BUCHI Latinoamérica Ltda.
MX – Mexico City
T +52 55 9001 5386
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East
BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online
DE – 69190 Walldorf
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Estamos representados por mais de 100 parceiros de distribuição em todo o
mundo. Encontre o seu representante local em: www.buchi.com
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