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Estrutura da marca Stevanato Group



3

Prós e Contras de cada tecnologia

SEMI-AUTOMÁTICO AUTOMÁTICOMANUAL

Alta variabilidade devido à 
fatores humanos

Pequenos lotes
Baixo falso descarte

Ideal para fármacos de alto custo
Ideal para Liofilização

Variabilidade devido à fatores 
humanos

Grandes lotes industriais
100% Inspeção cosmética

Falso descarte 
considerável(Liofilização)
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Portfolio – Máquinas de inspeção

VELOCIDADE 
ALTÍSSIMA

Acima de 660 pcs/min

MÉDIA - ALTA 
VELOCIDADE

Acima de 400 pcs/min

SEMI-AUTOMÁTICo
Acima de 100 pcs/min

• Ideal para inspeção de pequenos
volumes ou produtos críticosPWL Series

MÉDIA - ALTA 
VELOCIDADE

Acima de 200 pcs/min

• Inspecionar medicamentos desafiadores
e de alto valor

• Câmeras de rastreamento óptico de alta
precisão e altíssima velocidade.

CVT Series

PLUS Series
• Inspecionar produtos complexos

• Imagens de alta resolução

• Máquina de teste de vazamento

• Inspecionar produtos semelhantes a àgua

• Escolha de valor por custo

• Fácil manutenção
EASY Series
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Layout de controles para uma máquina de inspeção 
automática comum

DCVMN Regional Workshop

08/05/2018

Type Position

ST0 Controle de fechamento Saída

ST1 Controle de crimpagem Torre

ST2 
Lateral do controle do 
corpo

Torre

ST3 
Partícula e nível de 
preenchimento

Torre

ST4 Inspeção de partícula Torre

ST5 Inspeção de partícula Torre

ST6 Partículas flutuantes Torre

ST7 Inspeção do fundo Outfeed
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Exemplos de defeitos



Soluções 
transparentes padrão: 
Inspeção de partículas
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Além de partículas de vidro, os corpos estranhos mais comuns
encontrados nos medicamentos são:

Substância % Natureza Fonte

Celulose 9.9 Fibras Roupas, toalhas, limpadores, papel de autoclave

Hidrocarboneto de cadeia
longa

3.0 borracha, PE rolha, garrafas

Poliester 4.4 Fibras, partículas Roupas e filtros da sala limpa

Talco 0.2 Produto API

Óleo de silicone 3.3 Partículas, gotas Vedação, siliconização

Proteína (Queratina) 3.2 flocos Impurezes da pele humana, cabelo

Poliestireno 1.9

Polipropileno 3.1

Carbono 4.3

Dóxido de titano 0.7

Orgânico 4.3

Fluorecente 8.8
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Limite de desempenho de inspeção

É necessária 100% de 
inspeção (humana ou
autmatizada) para detector 
pequenas quantidades de 
corpos estranhos de origem
aleatória

• 100% de inspeção (humana e 
automação) não é 100% 
efetiva

• Zero não é um limite prático



Contaminantes distintos respondem de maneiras
diferentes à luz

Uma detecção confiável deve associar as vantagens dos vários métodos de iluminação 
para detectar a maior variedade de contaminantes.

Absorção
• Carbonização
• Impurezas
• Fragmentos de 

borracha

Reflexão
• Fragmentos de vidro
• Cristalização
• Óleo de silicone
• Delaminação

Polarização
• Fibras
• Impurezas 
• Agregação de 

produtos

Multi-dispersão
• Fibras
• Impurezas
• Fragmentos de vidro
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Aquisição de uma sequência de 12 a 120 imagens do recipiente sob inspeção

Cálculo da sequência de imagens diferenciais, uma por uma

Análise padrão Interframe
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Substração de fundo

&

Background Mask

Cálculo de “don’t care” Mask
das imagens usando um estimador 
de fundo na sequência.

Os reflexos são removidos e algumas vezes 
vezes cancelam partículas.
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Optrel: Novo conceito, análise dinâmica

• Reconstrução da 
trajetória da partícula 
utilizando o filtro Kalman

• Filtragem de análise de 
post de trajetória

• Análise do menisco

• Análise do fundo do 
recipiente
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Inspeção de partículas: Dinâmica vs Análise Interframe
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Inspeção de partículas: Detalhes de trajetória

• Limite de Diferença =12

• Limiar de área = 5

• Tamanho da partícula < 
50µm

• Vida da trajetória= 74 
frames

• Campo de visão= 10 ml

• Rendimento = 400/min
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Como alcançar tais desempenhos?

Sistema de Visão Avançada 
da Nova Geração

• 64 imagens de alta 
resolução por contenedor 
por estação de 
partícula(2000x2000pxls)

• 256 imagens por 
contenedor por inspeção 
de partícula

• 1GB  de informações de 
inspeção de pártículas por 
recipiente a serem 
processadas em tempo 
real



Análise dinâmica da 
Optrel, algorítmo de 
trajetória

Uma maneira inteligente de se 
alcançar alta eficiência e reduzir o 
descarte falso em inspeção
automática.
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Inspeção Automática de Líquido de Alta Viscosidade

A inspeção de líquido viscoso não é efetiva com o uso do padrão Spin&Stop™ 

Inspection.

Para esta categoria de produtos, a abordagem Spin&Inspect™ é mais efetiva.
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Inspeção Automática de Líquido de Alta Viscosidade

A abordagem Spin&Inspect™ é mais eficaz pois não é baseada no 

movimento de partículas, no entanto, deve ser combinada ai um 

software inteligente, a fim de cancelar o potencial descarte falso 

vindo de sujeiras ou arranhões na superfície externa do recipiente

COMO ABORDÁ-LA?
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Inspeção Automática de Líquido de Alta Viscosidade

Primeira adordagem Spin&Inspect™ por Algorítmo de Correlação:  

Elaboração de imagens coletadas de várias estações de cameras.

Primeira análise ST1 

Segunda análise ST2 



Inspeção Automática
de Líquido de Alta 
Viscosidade

Abordagem alternativs

Spin&Inspect™ :ainda através

do algorítmo de trajetória
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Trajetória de redução de descarte falso quando contamidado em
ambiente externo

A análise da trajetória proporciona a capacidade de distinção entre defeitos
internos e externos.

A solução proposta avalia a velocidade
de distribuição de defeitos
encontrados.
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Ferramenta de análise de partículas fixas

Três quadros consecutivos e resultado final de uma amostra contendo uma fibra (círculo vermelho) e 
sujeira na superfície (círculo azul). No resultado final, a partícula interna é rejeitada (trajetória vermelha), 
em vez disso a sujeira na superfície externa é evitada (trajetórias cinza).
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Defeito de mancha branca

Três quadros consecutivos e resultado final de uma amostra contendo uma 
mancha branca
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Defeito de fibra

Três quadros consecutivos e resultado final de uma amostra contendo uma 
fibra
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Líquidos de Alta Viscosidade: detecção de partículas, 
mancha preta
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Líquidos de Alta Viscosidade: detecção de partículas, fibra



Inspeção Liofilizada
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Descrição

Física

Particulas

Colapso

Meltback

Recipiente

Integridade

Uma abordagem
multivariada

Visão colorida

NIR

Inspeção por visão raxio-X

Inspeção liofilizada: atributos críticos de qualidade



30

Visão de alguns defeitos

Problema particular Integridade de fechamento Defeitos cosméticos
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31

Até 36 imagens são tiradas enquanto o frasco gira na frente da câmera, a 
fim de aumentar a análise do conjunto

A câmera  colorida  de 
alta resolução  permite  
detectar melhor  o  
defeito dentro do 
conjunto e permite 
reconhecer alteração na 
cor do produto.

Inspeção liofilizada: Câmera Colorida
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Resultado da inspeção de 
uma amostra defeituosa

Resultado da inspeção de 
uma amostra ótima

Inspeção liofilizada: Câmera Colorida
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Inspeção Top Cake

BOTTOM LIGHT

• Recipiente em rotação para análise de múltiplas perspectivas
• Câmera colorida em alta velocidade, area 2000x2000 (359 frames/sec) 
• Iluminação mista para iluminação de bolos ou contaminação por pó com 

controle de intensidade planejada
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Contaminaçao: papel
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Contaminaçao generica : Ponto preto
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Standard layout pra Lyo e Po’
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Alu-Seal Inspection

Product in Stopper

Stopper Integrity

Glass Defects

Cake Defects

Cake Height

Flip-off presenceCâmera linear 
complementa 
efetivamente a inspeção 
padrão para um controle 
mais confiável devido à 
iluminação muito 
uniforme

Inspeção lateral liofilizada: Tecnologia de leitura de linha
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Inspeção liofilizada lateral: arranhões na superfície do 
vidro
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Inspeção lateral do bolo

Area Camera
Iluminação irregular
Contraste ruim
Risco de defeito ausente
Baixa resolução 512

Linear Camera
Iluminação plana
Alto contraste
Varredura de 360 °
Nenhum defeito em falta
Alta resolução 2K-4K
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Bottom Cake Inspection

Câmara a cores de alta resolução 
com 1400x1000 pixels de área
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Mais sobre inspeção de fundo



Contaminação dentro 
do bolo? 

Alguma ideia
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Fragmentos de papel

Camada de plástico transparente

VIS NIR

Imagem NIR: Identificação de Contaminantes
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Cabelo loiroVIS NIR

Partícula de vidro

Imagem NIR: Identificação de Contaminantes



Algumas inspeções
comsméticas
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Inspeção Flip Off / Alu Seal: Estação única
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Inspeção Alu Seal 

Câmera de área
Iluminação irregular
Contraste ruim
Risco de defeito ausente
Baixa resolução 512

Câmera linear
Iluminação plana
Alto contraste
Varredura de 360 °
Nenhum defeito em falta
Alta resolução 2K-4K



48

Tecnologia de Inspeção: Câmera Linear de Varredura e / ou 
Câmera Matriz

Inspeção Alu Seal 
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• Definição interativa de OCR e 
CODE READER

• Verificação de impressão de alta 
resolução utilizando câmeras 
lineares e técnicas especiais de 
iluminação na superfície de vidro e 
Alu-Seal

Câmera Linear de Varredura para Controle de OCR



Obrigado por sua
atenção!
Para mais informações, visite o site:
engineering.stevanatogroup.com


