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Introdução - Fette Máquinas & Ferramental, a solução ideal

A empresa Fette Compacting é a única fornecedora de Compressoras Farmacêuticas que também possui 
como nicho de negócios os ferramentais, isso se da por conta de mais de 100 anos de especialização em 
compressoras tornando-se especialista também na área ferramenteira, sempre tentando extrair ao 
máximo, qualidade, produtividade e longevidade dos próprios equipamentos.

Punções, matrizes, segmentos e máquinas são produzidos através de processos mecânicos de extrema  
precisão, transformando o conjunto em um quebra-cabeça perfeito.

Cada fornecedor possui seus próprios desenhos, medidas e tolerâncias distintas, fazendo com que muitas 
vezes punções e matrizes por exemplo tenham problemas na hora do processo.

Recomendamos sempre, utilize punções, matrizes e segmentos FETTE para uma melhor eficiência e 
qualidade do seu processo.



Matrizes x Segmentos 

É possível aumentar o rendimento dos equipamento em até 40% com a tecnologia 
de segmento patenteada Fette Compacting. 

Isso é possível porque um número significativamente maior de estações podem ser 
integradas em um mesmo rotor segmentado.

As compressoras podem ser convertidas para a nova tecnologia de forma rápida e 
fácil. 

Os parâmetros de produção e de profundidade de enchimento permanecem 
inalterados e dados de produção também podem ser usados. Até os punções já 
existentes podem ser utilizados como antes.



Matrizes x Segmentos 

+ Redução de perda produto

+ Conformidade facilitada com requisitos de higiene

+ Até 40% a mais de output

+ Ótima confiabilidade de produção através de montagem 
fácil e rápida

+ Tempo de setup reduzido de maneira significativa

+ Rotor intercambiável com outros equipamentos



Maleta de Transporte

Apesar de muitas etapas de fabricação de comprimidos serem 
inteiramente automatizadas, os ferramentais ainda necessitam de 
cuidados manuais. 

Mesmo uma pequena colisão que geralmente ocorre durante o 
transporte, remoção do estoque ou a limpeza pode danificar os punções. 

Uma solução amigável está agora disponível para redução destes riscos.

A nova caixa de ferramentas é feita com materiais de grau alimentício.

Reservatórios plásticos de polipropileno, bandejas de polioximetileno -
para uma alta resistência, dureza e rigidez em uma ampla faixa de 
temperatura para lavagem.



Maleta de Transporte

FS12® com máx. 120 punções
EU19 / TSM19 / FS19® com máx. 87 punções
EU1 "/ EU1" - 441 / TSM1 "com no máximo 36 punções

1 segmento por caixa para série I (1200 / 2090 / 3090 incl. WiP) e série
FE (FE35 / FE55 / FE75)

Matriz BBS (Ø22) / BB (Ø24) / B (Ø30.16) e D (Ø38.1)
Máximo de 63 peças de matrizes padrão FETTE



Ferramental - tecnologia FS12

A fabricação de comprimidos é mais do que um passo 
crucial na trajetória do princípio ativo do medicamento até 
o paciente.

Por conta das crescentes pressões em relação aos custos 
da indústria farmacêutica, as exigências do desempenho da 
produção ficam cada vez maiores.

O punção FS12 permite aumento superior a 40% nos 
resultados sem nenhuma alteração no tempo de produção.

Sem nenhum outro investimento e sem maiores 
necessidades de recursos humanos, pode-se otimizar 
significativamente a eficiência da produção.



Ferramental FS12 - Aumento de produtividade



Ferramental - Terminologia

Desenho da 
cabeça

Diâmetro do corpo 
do punção (mm)

Diâmetro da cabeça
(mm)

Comprimento 
(mm)

Espelho de 
contato (mm)

FS12 12,00 19,00 133,60 8,00

FS19 19,00 28,00 133,60 12,50

EU19 19,00 25,27 133,60 9,60



Ferramental – Comparação FS12

+ Tempo de dwell time longo, semelhante ao de um punção EU19

+ Até 40% de aumento de produtividade

+ Compatível com todas as máquinas das séries i e FE

+ Possibilidade de produção de comprimidos Oblongos

+ Muito utilizado na produção de anticoncepcionais

+ Maior qualidade do comprimido

+ Maior estabilidade no processo de compressão 
(previne efeito “britadeira”)

+ Possibilidade de ser revestido



Ferramental – Comparação FS19

+ 30% mais dwell time do que o punção EU19

+ Muito utilizado em produtos de difícil compactação

+ Maior rendimento com a mesma qualidade

+ Menos desgaste

+ Maior qualidade do comprimido

+ Maior estabilidade no processo de compressão 
(previne efeito “britadeira”)

+ Possibilidade de ser revestido



Nova Tecnologia – Bellows / Dust caps detectáveis

FS12 EU19 EU1”

+ Identificação óptica durante o processo

+ Identificação através de detector de metais

+ Padronizado para as séries i e FE

+ Ajuste firme no encaixe do rotor

+ Pode ser usado para os punções superiores e inferiores

Ao adicionar metal ao silicone, os novos bellows e retentores de poeira 
podem ser detectados pelo detector de metais e visualmente



Nova Tecnologia – Bellows / Dust caps detectáveis

FS12 EU19 EU1”

+ Identificação óptica durante o processo

+ Identificação através de detector de metais

+ Montagem rápida

+ Sem necessidade de anéis para instalação

+ Adequado para todos os rotores (rotor de 47 e 79 estações EU19)

+ Em conformidade com a FDA (EG1935 / 2004- | EG2023 / 2006) 



Efeito “britadeira” - Comparação

Punção EU

Punção FS

Recursos
+ Formato da cabeça otimizado para a aplicação
+ Espelho da cabeça do punção maior
+ Menor distância entre os punções

Vantagens
+ Longo dwell time
+ Desgaste reduzido nos ferramentais e componentes 
da máquina (maior vida útil do equipamento)

+ Menos ruído e vibração (processo equalizado)

Benefícios
+ Maior qualidade do comprimido
+ Maior produção
+ Maior produtividade
+ Mais fácil de usar



Melhoria dos comprimidos (análise FEM)

Vantagens

+ Aumento da força de compressão máxima

+ Previne problemas de quebra dos comprimidos (especialmente oblongos)

+ Previne problemas de aderência

+ Aumenta a vida útil do Ferramental Mudanças

+ Alteração de medidas (Raio, dimensão) 

+ Alteração de linha bissetriz (profundidade, ângulo)

+ Alteração de gravação



Melhoria dos comprimidos (análise FEM)

Primeira análise Segunda análise após melhoria

R6,26 R8,26

R2,28 R3,58

R50,42 R70,42

18,83
18,83

9,469,46



Ferramental Revestido, porque ?

+ Alta resistência ao desgaste;

+ Boa qualidade da superfície;

+ Menor adesão de materiais viscosos (Sticking);

+ Revestimento sem defeitos;

+ Temperatura baixa de revestimento - baixa 
instabilidade de movimento;

+ Boa adesão do revestimento.

+ Baixo custo



• Nitreto de Titânio (FCG -TIN)

Tipos de revestimento

+ Maior resistência a corrosão

+ Maior resistência a adesão

+ Maior resistência a produtos
abrasivos

• Nitreto de Cromo (FCG-CRN)

+ Melhor resistência a corrosão
que FCG-HCP

+ Maior resistência a aderência
comparado a FCG-HCP

+ Maior resistência ao desgaste



Tipos de revestimento

• Nitreto de Aluminio e Titânio

+ Máxima resistência ao
Desgaste

+ Maior resistência a produtos
como sais minerais

• Nitreto de Cromo (FCG-CRN)

+ Maior resistência ao desgaste
do que FCG-HCP

+ Melhor propriedade de aderência 
comparado com FCG-HCP

+ Boa propriedade à corrosão



Obrigado pela atenção


