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مدیر کارخانه داروسازی حکیم

روشهــای مــورد اســتفاده بــرای تولیــد
قرصهــا:
بهطــور کلــی ،قرصهــا توســط یکــی از

فرآیندهــای زیــر تولیــد میشــوند:

گرانوالسیون مرطوب ()Wet granulation

گرانوالســیون خشــک (تهیــه اســاگ یــا تهیــه
گرانــول بــا روش تراکم غلطکــی) ()Dry granulation
تراکم مستقیم ()Direct Compaction
روشهــای فــوق ممکــن اســت بســته بــه
الــزام حضــور یــک مایــع در فرآینــد تولیــد ،بــه دو
دســته متمایــز و مجــزا تقســیم شــوند .بــه همیــن
منظــور ،درگرانوالســیون مرطــوب بــه یــک مایــع
در تولیــد گرانولهــا نیــاز اســت (کــه متعاقبــا بــه

شــکل قــرص پــرس میشــوند) ،در حالــی کــه
در ســایر روشهــا نیــازی بــه مایعــات نیســت.
بهطــور کلــی ،انتخــاب روش تولیــد قرصهــا
بــه چنــد عامــل وابســته اســت کــه میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
پایــداری شــیمیایی و فیزیکــی مــاده موثــره
طــی فرآینــد تولیــد
موجــود بــودن تجهیــزات الزم جهــت
انجام فرآیند
هزینه فرآیند تولیدی
مواد جانبی مورد استفاده برای تولید محصول
جنبههــای کلیــدی هــر یــک از ایــن روشهای
تولیــدی در بخــش بعــدی شــرح داده میشــود.
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تولیــد قرصهــا از طریــق گرانوالســیون
مرطوب
بهطــور خالصــه و مرحلــه بــه مرحلــه،
مراحــل تولیــدی جهــت ســاخت و تولیــد قرصهــا
از طریــق روش گرانوالســیون مرطــوب در زیــر
توصیــف شــده اســت.
ایــن مرحلــه شــامل اختــاط پودرهــای مــواد
جانبــی و مــاده موثــره (بــه جــز روان کننــده) بــه
داخــل یــک مخلوطکــن مناســب اســت .ســرعت
و زمــان مخلوطســازی بایــد کافــی و بهصــورت
بهینــه باشــد تــا تضمیــن گــردد کــه یــک
مخلــوط همگــن تولیــد میشــود .بــه عبــارت
دیگــر ،مخلــوط نهایــی بــه گونــهای اســت کــه
مقــدار هــر جــزء در هــر ناحیــه از مخلوطکــن/
نمونــه قابــل شناســایی باشــد .کارآیــی اختــاط
زمانــی بــه بهتریــن وضعیــت ممکــن میرســد
کــه میانگیــن انــدازه ذرات /توزیــع مشــابهی
داشــته باشــند ،اگرچــه غالبــا ایــن موضــوع
در بســیاری از عملیاتهــای مخلوطســازی
ممکــن اســت صــدق ننمایــد .بهطــور کلــی،
میــزان ســرعت برشــی مــورد نیــاز بــرای فرآینــد
مخلوطســازی پودرهــای دارویــی پاییــن اســت.
از مخلوطکنهــای مــورد اســتفاده در صنعــت
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
مخلوطکن سیارهای (:)Planetary Bowl Mixer

ایــن مخلوطکــن در حقیقــت یــک همــزن عمودی
اســت کــه در آن پودرهــا بــا اســتفاده از یــک بخش
مخلوطکننــده چرخشــی ،در آن محفظــه مخلــوط
میشــوند .بــازوی مخلوطکننــده بــه کمــک یــک
محــور بــه همــزن متصــل میشــود کــه حرکــت
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آن را متعــادل میکنــد .بــه عــاوه ،محــور همــزن
بــه دور محفظــه مخلوطکــن میچرخــد تــا
تضمیــن نمایــد کــه محتویــات درون محفظــه
بهطــور کامــل مخلــوط میشــود .حرکــت محــور
و بــازوی مخلوطکــن بــه ایــن دلیــل ســیارهای
نامیــده میشــود کــه حرکــت ،مشــابه حرکــت
ســیارات بــه دور خورشــید اســت.
مخلو طکــن بشــکهای چرخشــی

( :)Rotating Drum Mixerدر همز نهــای
بشــکهای چرخشــی ،ظــرف بشــکهای شــکل
بــه یــک محــور رانشــی متصــل میشــود
کــه خــود آن محــور نیــز بــه موتــور دســتگاه
اتصــال برقــرار مینمایــد .محــور رانشــی
میچرخــد و بدیــن ترتیــب ،اســتوانه و در
نتیجــه ،محتــوای پــودری داخــل آن نیــز
شــروع بــه چرخــش و حرکــت مینمایــد.
چنــد شــکل هندســی از ایــن همــزن در
صنعــت دارویــی وجــود دارد.
مخلوطکن پرســرعت (:)High Speed Mixer

عمومــا همزنهــای پرســرعت ،بــه دلیــل
مخلوطســازی بســیار مناســب پودرهــا در
صنعــت داروســازی بــهکار گرفتــه میشــوند
و بهصــورت ترکیبــی یعنــی بهعنــوان یــک
مخلوطکــن و گرانوالتــور مرطــوب ممکــن
اســت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .پودرهــا
بــه داخــل محفظــه مخلوطکــن از جنــس
فــوالد ضــد زنــگ منتقــل شــده و در انتهــای
همــزن ،یــک ســر مخلوطکــن (پروانــهای)
ســه تیغـهای افقــی وجــود دارد کــه قــادر اســت
بــا ســرعت بــاال بچرخــد .اختــاط اضافــی در

دکتر محمدرضا عوادی

بســتر پــودر از طریــق حضــور یــک پروانــه
ثانویــه بــه داخــل بســتر پــودر (بهصــورت
افقــی یــا عمــودی) انجــام میشــود .اثــرات
ترکیبــی ایــن دو پروانــه ویژگیهــای اختــاط
بســیار مناســبی فراهــم میکنــد .پــس از
فرآینــد اختــاط ،ایــن مخلــوط پــودری از
طریــق یــک الــک تخلیــه میشــود.
مخلوطکــن نــواری /تیغــهای:
در همزنهــای نــواری /تیغ ـهای ،فرآینــد اختــاط

از طریــق چرخــش تیغههایــی انجــام میشــود
کــه در داخــل محــور رانشــی مرکــزی قــرار
گرفتهانــد .در صــورت نیــاز بــه اختــاط کارآمدتــر،
میتــوان در مــدت زمــان کوتــاه بــا اســتفاده از
افزایــش ســرعت بــه ایــن موضــوع دســت یافــت.
همزنهــای نــواری /تیغــهای از لحــاظ ماهیــت
هندســی در فرآینــد مخلوطســازی بــا هــم تفــاوت
دارنــد (همانطــور کــه در شــکل  1نشــان داده
شــده اســت).

شکل  -1مخلوطکنهای ( )aنواری و ( )bتیغهای که بهصورت تجاری در دسترس هستند .این تصاویر
مکانیسم اختالط مرتبط با ویژگیهای هندسی متفاوت هر همزن را نشان میدهند )a( :مخلوطکن

نواری را نشان میدهد در حالی که ( )bساختار هندسی مورد استفاده در همزنهای تیغهای را نشان
میدهد (با کسب اجازه از دو سایت زیر:

1-http: //www.kemutec.com/htm/products/gardner/mixers/ribbon.htm
)2-http: //www.kemutec.com/htm/products/gardner/mixers/plough.htm.
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آیا میدانستید؟

درگرانوالســیون مرطــوب برخــاف تراکــم مســتقیم ،بــا ایجــاد پیوســتگی بیــن ذرات پــودری توســط مــاده
چســباننده ،گرانولهــا تشــکیل میشــوند.
در گرانوالســیون مرطــوب میتـوان از محلــول یــا سوسپانســیون حــاوی مــاده چســباننده اســتفاده نمــود کــه
معمــو ًال بــه مخلــوط پــودری اضافــه میشــود.
مــاده چســباننده را میتـوان بهصــورت خشــک یــا حــل شــده در گرانوالســیون مرطــوب بـهکار گرفــت کــه
بــه محلولیــت آن مــاده و بــه اجزای مخلــوط بســتگی دارد.
بهطــور کلــی ،اگــر از مقـدار کمــی مــاده چســباننده اســتفاده شــود ممکــن اســت در ابتدا بــا پودرهای خشــک
مخلــوط شــود و هنگامــی کــه مقـدار زیــادی مــورد نیــاز باشــد ،در اینصــورت معمــو ًال در مایــع حل میشــود
ولــی بهطــور کلــی نحــوه بهکارگیــری در اختیــار فرموالتــور بــا توجــه بــه ســایر مـوارد میباشــد.

مرحلــه  :2گرانوالســیون مرطــوب روی
مخلــوط پــودری
گرانوالســیون یــک فرآینــد عملیاتــی اســت
کــه در آن مخلــوط ذرات پــودری در حضــور مایــع
گرانــول کننــده تجمــع یافتــه و بهصــورت ذرات
بزرگتــر تبدیــل میشــوند (تقریبــا بــا قطــر ۰/۲-4
میلیمتــر) .بهطــور ایــدهال ،بهتــر اســت ترکیــب
شــیمیایی گرانولهــا همگــن باشــد .از مزایــای
اســتفاده از گرانولهــا در تولیــد قــرص میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:
جلوگیــری از تفکیــک اجــزای پــودر طــی
فرآینــد تولیــد قــرص یــا طــی نگهــداری :پــس از

فرآینــد اختــاط ،هــر یــک از اجــزای ذرهای پــودر به
دلیــل اختــاف در انــدازه ذرات و دانســیته ،تمایــل
بــه تفکیــک و جداشــدن دارد .درجــه تفکیــک یــا
جــدا شــدن بــا افزایــش مــدت نگهــداری و انبــارش
افزایــش مییابــد .اگــر پــس از آن ،پــودر تفکیــک
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شــده بــه شــکل قــرص پــرس شــود ،ترکیــب
شــیمیایی یــا بــه عبارتــی میــزان مــاده موثــره درون
هــر یــک از قرصهــا متفــاوت خواهــد بــود کــه
منجــر بــه مشــکالتی در رابطــه با کیفیــت محصول
خواهــد شــد .اگــر پــودر بــه حالــت گرانــول در آورده
شــود ،ایــن مشــکل رفــع میگــردد ،زیــرا تفکیــک
اجــزا در داخــل گرانــول وجــود نــدارد.
بهبــود خصوصیــات ریزشپذیــری :بــا توجه
بــه اختــاف در انــدازه ذرات /شــکل و ویژگیهــای
پیوســتگی /الکترواســتاتیک ،خصوصیــات ریــزش
پودرهــای مخلــوط شــده ممکــن اســت از قیــف
محتویــات مــواد تــا دســتگاه پــرس قــرص
بهصــورت نامناســب و نامنظــم صــورت پذیــرد کــه
مجــددا منجــر بــه مشــکالتی دررابطــه بــا تغییــرات
محتــوای مــاده موثــره درون محصــول دارویــی
قــرص شــود .ویژگیهــای ریــزش گرانولهــا
نســبت بــه سیســتمهای مخلــوط شــده پــودری

دکتر محمدرضا عوادی

هــم بهتــر و هــم از تکرارپذیــری بیشــتری برخــوردار
بــوده و همچنیــن جــذب مقادیــر پایینــی از رطوبت (
طــی نگهــداری) بــر آن موثــر خواهــد بــود .برعکس،
جــذب رطوبــت در ســطح پودرهــا ممکــن اســت
منجــر بــه ایجــاد متراکــم شــدن و حالــت کیکــی
شــود کــه در نهایــت ،اثــر نامطلوبــی بــر ریــزش پودر
خواهــد داشــت.
افزایــش ویژگی متراکم شــدن :در مقایســه
بــا مخلوطهــای پــودری ،ویژگیهــای متراکــم

شــدن گرانولهــا جهــت پرسپذیــری بــه دلیــل
حضــور بخــش چســباننده در ســطح گرانولهــا
بهبــود مییابــد و منجــر بــه برهمکنشهــای
چســبندگی بیــن گرانولــی قویتــر میشــود.
کاهــش میــزان تولیــد گــرد و غبــار :یکــی
از مشــکالت مرتبــط بــا فــرآوری پودرهــا بــه
شــکل قــرص ،احتمــال تولیــد گــرد و غبــار اســت.
ایــن مشــکل نیــز بــا اســتفاده از تهیــه گرانولهــا
برطــرف میشــود.

نکات
محلولیــت مــاده چســباننده در انتخــاب روش ،بهصــورت افــزودن خشــک یــا بهصــورت محلــول
مــاده چســباننده تاثیــر مهمــی دارد ،زیــرا محلــول چســباننده بایــد بــه انــدازهای ســیال باشــد کــه
بتوانــد بــه راحتــی در مخلــوط پــودری پراکنــده شــود.
مایــع بــهکار گرفتــه شــده در مــاده چســباننده نقــش کلیــدی در فرآینــد گرانوالســیون دارد.
پلهــای مایــع ،بیــن ذرات ایجــاد شــده کــه بــا افزایــش مقــدار مایــع اضافــه شــده ،اســتحکام
کششــی ایــن پیوندهــا افزایــش مییابــد.
نیروهــای کشــش ســطحی و فشــار مویینگــی در درجــه اول مســؤول تشــکیل گرانــول اولیــه و
اســتحکام گرانولهــا هســتند.
مــدت زمــان فرآینــد گرانوالســیون بــه خــواص ترشــوندگی مخلــوط پــودر ،نــوع مایــع
گرانوالســیون و بــه کارآیــی و قــدرت همــزن بســتگی دارد.
در مقالــه آینــده در خصــوص دســتگاههای بـهکار گرفتــه شــده در گرانوالســیون مرطــوب بــرای تولیــد
قرصهاصحبــت خواهــد شــد.
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