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 Particle size analysis قياس أبعاد الجسيمات -1

 أهمية تحديد أبعاد الجسيمات:

 التأثير على الصيغ الصيدالنية المختلفة )ضبوبات, مضغوطات, معلقات,.....(  -

  )التوافر الحيوي, التأثيرات الجانبية(التأثير على سرعة االنحالل  -

 Particle size   أبعاد الجسيمات 

من المألوف عادة عند قياس أبعاد الجسيمات الكبيرة قياس ثالثة أبعاد على  األقل ولكن عندما تصغر 

 الجسيمة بالطحن أو.... فتصبح وجوه الجسيمات غالباً غير متماثلة ويصعب تحديد أكثر من بعد.

السبب يفترض أن الجسيمات الصغيرة كروية الشكل وتحدد أبعادها بتحديد القطر وبما أن كل هذا لهذا 

 مجرد فرضيات فغالباً ما يعبر عن القطر باسم القطر المكافئ.

مدة على غير معتمن الممكن إنشاء أكثر من كرة مكافئة للجسيمات الغير المنتظمة الشكل وقد تكون األقطار 

 ترض تماثل باألبعاد الثالثة( مثل: توجه الجسيم  )تف

  (:القطر المكافئ للمساحة(daهو قطر الدائرة التي لها نفس مساحة الجسيم المدروس  

 للمحيط :)   القطر المكافئp(d هو قطر الدائرة التي لها نفس محيط الجسيم المدروس  

 أقطار معتمدة على توجه وشكل الجسيم )تحسب هذه األقطار كمعدل لعدة أقطار بتوجهات مختلفة( مثل: أو 

  (: القطر حسب فيريت(df البعد بين مماسين متوازيين يحدان الجسيمة 

  (: القطر حسب مارتين(dm  طول الخط الذي يقسم الجسيمة إلى قسمين متساويين 

 يخلو من كثير من األخطاء لذلك ال بد من تحديد القطر بأكثر من طريقة .إن استخدام االقطار المكافئة ال 

الذي  Form factorلمعرفة مدى انحراف شكل الجسيمة عن الشكل الكروي يوجد ما يسمى بعامل الشكل 

 منها عامل النسبة بين الدائرة داخل الجسيمة  إلى الدائرة خارج الجسيمة طرائقيمكن تحديده بعدة 

  :Particle size distribution الجسيمات أبعادتوزع 

من غير المألوف أن تملك الجسيمات نفس األبعاد فتأتي هذه الدراسة لتعطي فكرة عن توزع األبعاد وتمًكن 

المقارنة بين خصائص مسحوقين أو أكثر. يمكن التعبير عن توزع أبعاد الجسيمات  من خالل الجداول أو 

 المخططات البيانية

ينما تمًكن بتعتبر طريقة الجداول هي األكثر دقة للتعبير عن سرير المساحيق ولكنها ال تعطي فكرة سريعة 

المخططات البيانية بشكل سريع من معرفة تواجد فئة محددة من األبعاد في المسحوق كما تمًكن من مقارنة 

 للتعبير عن األبعاد فنجد هذه الفئة أو نسبة تواجدها بين أكثر من مسحوق. يوجد أكثر من طريقة 

 يبين النسبة المئوية لكل بعد في سرير المساحيق المدروس  مخطط التوزع التكراري :

 : المتوسط هو األكثر تكراراnormal, Gaussian distribution)توزع طبيعي ) -1

 اعا  تب المخطط  اإليجابي أو السلبي : منحرف نحو الجسيمات الصغيرة أو نحو الجسيمات الكبيرة -2

 يبين النسبة التراكمية المئوية )لألقل من أو األكثر من( مقابل أبعاد الجسيمات  مخطط التوزع التراكمي:
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 ق تحديد أبعاد الجسيماتائطر

المستخدمة على عدة مبادئ فمثالً رطبة أو جافة, يدوية أو آلية, سرعة التحليل كما  طرائقيمكن تقسيم ال

 التصنيف المعتمد في هذه المحاضرةتقسم إلى كمية أو عددية وهو 

 الترسيب )اندرياس(  النخل )المنخل الهزاز, المنخل النفاث(   كمية:  -

 المجهر    عداد كولتر  عددية:   -

 المنخل الهزاز: 
يُعبر عن قطر الجسيمة التي تستطيع عبور فتحة المنخل المربعة الشكل ذات طول الضلع  dsالقطر المكافئ 

x . 

  1000µmليصل إلى 45µmأصغر قطر للمناخل بـ   ISOحددت مؤسسة 

  µm 125000حتى   5ولكن عملياً يُسمح بتحاليل ضمن النطاق بين 

 .المساحيق الجافة أو المعلقةيستخدم المنخل عادة الختبار 

المناخل المستخدمة هي عبارة عن اسطوانة مجوفة الجانبين قعرها مزود بشبكة 

وغالباً ما تستخدم شبكة فوالذ أو سنانلس ستيل  قد تكون من الجلد أو المعدن

غير القابلة للصدأ أو التفاعل مع المواد الدوائية. يعتمد القياس على وضع 

مجموعة من المناخل فوق بعضها البعض بحيث يكون المنخل األخشن في أعلى 

(. يوضع المسحوق في المنخل األعلى ثم تعرض المجموعة 8-6المجموعة )

ازات الميكانيكية لمدة محددة من الوقت ثم توزن الكمية الموجودة كاملة لالهتز

 على كل منخل.

  Inch=25,4 mmويعبر عن عدد الفتحات في وحدة الطول  mesh/Inchقياس المنخل بـ  USPيحدد 

كما حدد الدستور مواصفات   Inchفتحات في  5يحوي  5, المنخل   Inchفتحات في  4يحوي  4فالمنخل 

أن تكون دائرية الشكل في  BP ويحدد تتعلق بأبعاد األسالك المستخدمة كونها تؤثر على أبعاد الفتحات 

ويعبر المنخل األصغر  %5. نختار المناخل بحيث يحوي األكبر على األكثر المناخل المستخدمة للفصل

 من كتلة المساحيق. %55وال يسمح ألي منخل ان يحوي أكثر من  %5على األكثر 

 

  air-jet sieving المنخل النفاث 
يعتمد على استخدام منخل واحد في كل تجربة وتطبيق ضغط سلبي 

من األسفل ليسمح بعبور الجسيمات المتوافقة مع بعد فتحات المنخل 

 الموضوع في كل مرة.

 Andrease Pipette  الترسيب

قطر الجسيمة المقاسة خالل  stokes :stdالقطر المكافئ حسب 

 الترسسيب تحت التدفق الصفائحي 

 µm 70-0.5مدى القياس:  

يعتمد القياس هنا على تعليق المادة في سائل وإذا كان المسحوق 

غير منحل بالماء فمن الضروري إضافة مواد لزيادة الترطيب والتوزع المتجانس للمسحوق ضمن السائل. 

إذا كان المسحوق منحال بالماء يمكن استخدام محل المائي أو إجراء التحليل في الغاز. يشترط استخدام 

 ة وان يكون التدفق صفائحيا لكي يكون قانون ستوكس ساري المفعول. تراكيز منخفض
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مل من 555ملم تسع لحوالي 255يتألف ممص اندرياس من اسطوانة مدرجة 

السائل, يوضع الممص بشكل مركزي في األسطوانة ويمًكن رأسها من سحب 

مل لتفرغ بعدها وتجفف 15صفر. تسحب العينة إلى مخزن سعته  العينة

 وتحسب الكمية التي تم الحصول عليها خالل الفترات الزمنية المدروسة.

 

 طريقة  المنطقة الحساسة للتدفق االلكتروني: )عداد الكولتر(

 القطر المكافئ هو القطر المكافئ للحجم

 µm 1000-0,1مدى االختبار: من 

تحضير العينة: تحضير معلق ممدد للمادة في محل الكتروليتي, يمكن تعريضه إلى التهييج بالحمام فوق 

 الصوتي لمنع حدوث أي تكتالت 

موضوعة في جدار أنبوب زجاجي   sapphireمبدأ القياس: يسحب المعلق ليمر في فتحة محفورة في بلورة 

يكون الجميع مغموراً بالسائل االلكتروليتي مما يؤدي مجوف. يتواجد الكترودين على كل جهة من الفتحة و

إلى تشكيل تيار كهربائي. عند مرور جسيمة في الفوهة تحتل مكان السائل االلكتروليتي مما يؤدي إلى تغير 

 االشارة الكهربائية بشكل متناسب مع حجم الجسيمة.

ائج. ا ينتج عنه عدم دقة في النتتسبب الجسيمات الصغيرة تغيرات غير ملحوظة  في الفوهات الكبيرة مم

 على العكس فقد تسد الجسيمات الكبيرة الفوهات الصغيرة.

 

 (Microscope) الطريقة المجهرية 

 تحضير العينات:

يجب بعثرة العينات المحضرة للفحص بالمجهر 

الضوئي على صفيحة زجاجية بشكل جيد 

 لتفادي األخطاء الناتجة عن تجميع الجسيمات

العينات المحضرة للفحص بمجهر المسح 

تثبت على حاملة من   SEMااللكتروني 

 األلمنيوم ثم تلبس بطبقة رقيقة )بضعة نانومتر( من البالتين أو الذهب

توضع العينة في الراتين ثم تقسم بواسطة    TEMالعينات المحضرة للفحص بمجهر النفاذ االلكتروني 

 قبل التغليف المعدني. الميكروتوم وتثبت على شبكة معدنية

يساعد المجهر الضوئي على التحديد الثنائي البعد للجسيمات أما مجهر المسح االلكتروني فيمكن من تحديد 

 ثالثي البعد

 

 الطرائق المعتمدة على األشعة الليزرية:
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 Photon correlation Spectroscopy (dynamic light طريقة البعثرة الحركية الضوء

scattering) 

حركة عشوائية تنتج عن اصطدام الجسيمات المعلقة مع جزيئات تعتمدعلى وجود الحركة البروانية وهي 

 درجة الحرارة, لزوجة الطور المستمر, السائل المحيطة بها وتتأثر بعدة عوامل منها أبعاد الجسيمات

ضوء المبعثر عة عليها فنقوم بقياس شدة اليتم اسقاط اشعة ليزر على الجسيمات النفوذه المتحركة فتتبعثر األش

بأوقات زمنية مختلفة وحساب سرعة الجسيمات من سرعة تغير شدة الضوء المبعثرثم حساب ثابتة النفوذية 

للجسيمات حيث تظهر الصغيرة شدة تقلبات أكبر في الحركة من الجسيمات الكبيرة. اي التقاس الجسيمات 

 ا التأرجح في سرعة الضوءمباشرة او شدة الضوء المبعثر وإنم
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 Pharmaceutical Operationاألعمال الصيدالنية: 
و هي مجموعة العمليات التي تخضع لها المادة األولية و المواد المساعدة بهدف تحضير الدواء النهائي 

 وتقسم الى

 العمليات التي تستخدم اآلالت مثل الطحن و النخل و المزج  (Mechanical)آلية:  .1

 ( العمليات التي تسمح بتغير الحالة الفيزيائية للمواد مثل التكثيف و التجفيفPhysicalفيزيائية: ) .2

 ( العمليات التي تستخدم التفاعالت الكيميائية بين المركباتChemicalالكيميائية: )  .3

 على الهندسة الوراثية  ة( : األدوية المعتمدBiotechnologyحيوية :التقانة الحيوية )  .4

 

 تناول هنا بالتفصيل  األعمال الصيدالنية اآللية و الفيزيائيةسن

 األعمال الصيدالنية اآللية:

 تقسم بشكل رئيسي إلى تصغير أبعاد األجزاء, الفصل, المزج 

 

 ((Particle-size reduction تجزئة األجزاء الصلبة -2
 الهدف :

لألجزاء وما له من تأثيرات الحقة. يمكن أن الهدف الرئيسي من عملية التجزئة هو زيادة السطح العام 

 تصنيف األهداف إلى :

 أهداف فيزيائية و كيميائية:  -1

 زيادة سرعة االنحالل للمركبات الكيميائية المنشأ بسبب زيادة سطح التماس بين المادة الدوائية و المحل. -

يا الممزقة نسبة الخالتسريع عمليات االستخالص بالمذيبات المناسبة حيث أن التنعيم يؤدي إلى زيادة  -

 و بالتالي يسرع عملية االستخالص .

تسريع عمليات تجفيف المواد الدوائية الصلبة فكلما كان سطح التماس بين المادة الدوائية و الوسط اكبر  -

 كلما كان التجفيف أسرع .

الوصول إلى تسهيل عمليات مزج المواد الدوائية حيث أن زيادة عدد األجزاء يسهل عمليات المزج و  -

 التجانس.

 أهداف دوائية :  -2

زيادة سطح األجزاء يقود إلى زيادة سرعة انحاللها في العضوية و بالتالي تسريع امتصاص الدواء و 

الحصول على التأثير الفيزيولوجي بسرعة ولكنه أيضا يسرع عملية االنطراح واعتمادا على ذلك يمكن 

 انحالل ←عن طريق التحكم بأبعاد األجزاء )أجزاء كبيرة التحكم في سرعة ظهور التأثير الفيزيولوجي 

 (. أبطأ

 أهداف تكنولوجية :  -3

اي التحكم بأبعاد األجزاء بهدف إدخال الدواء في األشكال الصيدالنية حسب الطلب ففي األشكال الصيدالنية 

الصلبة كالمضغوطات تؤثر درجة النعومة على انسيابية المساحيق وبالتالي التعبئة في حجرة الضغط ودقة 

لعب درجة النعومة دورا في ترسب الجرعات الفردية الناتجة. أما في األشكال السائلة كالمعلقات مثال ت

األجزاء وفي األشكال الصيدالنية اللينة كالتحاميل فإن األجزاء الخشنة تترسب بسرعة أثناء التحضير مما 

 يؤثر على تجانس الشكل الصيدالني.
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 تأثير خواص المادة على تصغير األجزاء:

كان ما يث يولد الضغط المطبق في ميتم تصغير األجزاء )التفتيت( عن طريق توليد شقوق في الجسيمة ح

التوتر الكافي إلحداث تمزق بالروابط في الجسيمة و بالتالي حدوث الشقوق. يتم توليد الشقوق في المواد في 

 مناطق الخلل ) ذرة غريبة, تغير في المستوى للبلورات ( و يتركز التوتر في رأس الشق. 

من سرعة الصوت في المادة الصلبة  %45إلى حوالي  حالما يبدأ الشق بالتشكل فإنه ينتشر بسرعة تصل

ويكون تولد الشق بالتالي سريعاً جداً لدرجة أن الطاقة الزائدة من استرخاء التوتر ُتبد د من المادة لتتركز في 

 Cascadeمناطق ضعف أخرى وتؤدي إلى تشكيل شقوق جديدة أي يحدث ما يدعى بتأثير الشالل  

Effect  الشقوق . حيث يتعاقب تشكيل 

 هذا و يتأثر تشكل الشقوق بعدة عوامل:

 

 : Surface Hardnessقساوة السطح 

المركز األول في الجدول  7حيث يحتل االلماس مع الرقم اكبر من   Mohs تصنف قساوة السطح حسب 

 3ألنه يستطيع جرح و خدش المعادن التي تحته أما التالك فيحتل المركز األخير مع الرقم اصغر من 

 وتستطيع كل المواد التي فوقه خدشه.

 ←ء الطاحونة المستعملة بشكل عام تكون المواد القاسية صعبة التعامل وربما تقود إلى كشط أو حك أجزا 

 .المحضر تلوث

من حيث اللدونة والمرونة حيث ان تطبيق ضغط على مادة يؤدي إلى تأثيرات مختلفة بحسب  طبيعة المادة:

مكن ينوع المادة . فباالعتماد على أسلوب صرف الطاقة المطبقة وسلوك المادة بعد زوال الضغط المطبق 

 تقسيم المواد إلى :
 

 ( : Elasticمواد مطاطية )  -1

 .تحتاج هذه المواد إلى طاقة صغيرة لحدوث تغيرات او تشوهات في الشكل 

  قبل الوصول إلى نقطة الكسر ( عند زوال القوة المطبقة تعود إلى حجمها الطبيعيeԑ .) 

 (: Plastic مواد لدنة )  -2

 اشر مع بلها سلوك معقد بعض الشيء حيث ال يتعلق التغير في الشكل و التوتر المطبق بشكل م

 بعضهما .

 . عند زوال القوة المطبقة ال تحافظ على الشكل األولي 

 :Brittle مواد هشة ) قابلة للكسر (  -3

  تحتاج إلى طاقة عالية لحدوث تغيرات وتشوهات في

 الشكل .

 . تتحول إلى أجزاء اصغر بشكل سريع 

المواد الصيدالنية المستخدمة النوع الثالث من المواد ومن تتبع اغلب 

المواد التي تتبع نوعا اخر نذكر المطاط , المواد الشمعية التي تطرى 

عند تسخينها , الصموغ حيث تمتص هذه المواد مقدارا كبيرا من الطاقة 

 قبل أن يحدث الشق .

يل بالحرارة العادية ومافوق نقوم بتخفيض درجة لتسهيل التعامل مع هذا النمط من المواد التي تطرى او تس

الحرارة تحت درجة التحول الزجاجي الخاصة بالمادة فتتحول الى الحالة الهشة مما يسهل حدوث الشقوق 

. 

القوة 
 المطبقة

Q

 التشوه الحاصل

E

brittle 

elastic 
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 الطاقة الالزمة لتخفيض األبعاد:

 من % 2تستخدم كمية صغيرة فقط من الطاقة المطبقة لعملية تصغير الحجوم حيث قدرت فقط بحوالي 

الطاقة الكلية المستهلكة, يكون الضياع على اشكال عدة منها: التشوهات االيالسيتيكة او البالستيكية, احتكاك 

 بين الجزيئات , احتكاك بين اآللة و الجزيئات, حرارة, صوت, اهتزاز.

 هنالك عدة نظريات إليجاد عالقة بين الطاقة المستهلكة و مقدار التخفيض الناتج .

 تُظهر أن الطاقة المستخدمة تتناسب طردا مع زيادة السطح النوعي للمادة    Rittingerفالعالقة حسب 

)                                     iS -  n( S RE = K 

iS  مساحة السطح البدائي :–  nS  مساحة السطح النهائي :– RK  ثابتة:Rittinger 

فتُظهر أن الطاقة المستخدمة لتصغير األبعاد لكمية محددة من المادة يكون ثابتا   Kicks أما العالقة حسب 

  E = k. Log (D/d)لنفس نسبة التصغير بغض النظر عن األبعاد االولية للمادة 

(D/d)  , درجة التنعيم :K  ثابتة :Kicks  

 المبادئ الرئيسية في الطحن :بعض  

  ( :  Triturationالسحق ) -1

تُطبق قوة عمودية من االعلى على المادة المراد تفتيتها الموضوعة بين سطحين  

مصقولين عادة عند وصول الضغط إلى حدود الصالبة في المادة المعدة للسحق ) 

( فإن المادة تتخرب حجميا و تتحول إلى اجزاء بحجوم و اشكال  bԑنقطة الكسر 

 مختلفة .

 

  عمودية وقوة دورانية .تطبق قوة ( :  Levigationالمهك )  -2

 

: تتحطم المادة إلى أجزاء تحت تأثير القوة الفاعلة حركيا ويمكن أن (  Collisionالصدم )  -3

 نميز :

  : تكون المادة ثابتة وتطرق بأدوات متحركة ويتعلق الصدم هنا فقط بقدرة الصدمة الصدم المقيد

 المطبقة ) ضرب مادة موضوعة على سطح ثابت بمطرقة متحركة(.

  : تكون المادة ثابتة أو متحركة الصدم الحر 

وتطرق باالدوات المستعملة للتجزئة ويكون تأثير العملية متعلقا بسرعة الجسم المنطرق وسرعة أداة الصدم 

 و قدرتها مثال ) اصطدام المواد مع بعضها أو مع سطح ثابت أو مع مطرقة متحركة(.

 تصنيف تجزئة األبعاد حسب الوسط

 طحن رطب جاف طحن الخصائص

 سائل الهواء الوسط

 الطاقة المنقولة

 تصادم الجسيمات مع بعضها •

 تصادم الجسيمات مع اآللة •

 تصادم الجسيمات مع بعضها •

 تصادم الجسيمات مع اآللة •

 قوى القص للسائل •

 Cutter-, Hammer-,Jet-, Pin-mill Rotor-stator mill أمثلة
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 حسب آلية العمل طرق التجزئةتصنيف 
  Cutting methodطرق التقطيع   

  Compression methodطريقة الضغط    

  Impact methodطريقة  الحشر )الصدم(    

  attrition methodطريقة االحتكاك ) التآكل(    

  combined impact and attrition methods طرق تجمع بين االحتكاك و الحشر   

 

 Wet Millingالطحن الرطب 
 في وسط سائل تكون األجزاء معلقة

  )المواد الحساسة للحرارة )السائل يمتص الحرارة المتولدة أثناء الطحن 

   يمكن التحكم بدرجة حرارة المعلق قبل الطحن أو استعمال مبادل حراري

 أثناء الطحن

 )اآللة تأريض←تولد الشحنات )اعتمادا على ناقلية السائل 

 

 stator-Rotorالثابت  -الدوار
 , تستعمل عادة في صناعة المستحلباتµm 40مدى األبعاد أقل من 

(,ثابت , rpm 3000-20000دوار متحرك مخروطي الشكل بسرعة عالية )

 تصغير أبعاد المواد قبل تعليقها في السائل .(inch 0,03-0,002فراغ بين االثنين)

 المواد الليفيةيمكن استعمال الدوار والثابت بسطوح خشنة لالستعمال في حالة 

 

 

 :العوامل المؤثرة على مدى التخفيض في هذه اآللة 

 التأثير المتغير

 زيادة معدل الطحن, جسيمات أنعم زيادة السرعة

 زيادة قوى القص , جسيمات أنعم نقصان الفجوة بين الدوار و الثابت

 زيادة معدل الطحن كثافة المعلق

 تزداد النعومة الزمن

 أفضل للجسيمات, احتمال انحالل الجسيمات الصغيرةبعثرة  الحرارة

 ق التجزئة :ائطر

يوجد عدة أنماط من التقنيات لتصغير أبعاد االجزاء ولكن آالت الطحن المستخدمة تصنف حسب مبدأ العمل 

 المستخدم.

 يجب التذكير أن مدى تصغير األبعاد يتعلق إضافة إلى اآللة المستخدمة ايضا بزمن الطحن .
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 ( : Cutting methodsطرق التقطيع )   -1

 ϻm  000 80 - 100مدى التصغير بين 

 مبدأ العمل :

تتألف طاحونة التقطيع من مجموعة من السكاكين الموصولة إلى موتور أفقي تعمل 

 وتدور بشكل معاكس للسكاكين المثبته في القفص الداخلي للطاحونة.

تمزيق الجسيمات بين النمطين من يحصل تخفيض األبعاد خالل الطحن عن طريق 

السكاكين التي تملك فيما بينها فسحة فارغة من عدة ميليمترات. يوجد في أسفل قفص 

 الطاحونة منخل يسمح للمواد بعبوره فقط عند بلوغها درجة محددة من النعومة.

( في طاحونة القطع يكون مفيدا لتشكيل درجة خشنة من Shearان معدل القطع ) 

الل التحثير الجاف السابق لعمليات الضغط والعقارات الليفية الجافة مثل الجذور, قشور التجزئة خ

 الثمار, قشر األشجار قبل عمليات االستخالص.

 (:Compressionطريقة الضغط )   -2

 ϻm35 – 15 mm( بين   Endrunner الطاحونة العداءة )

ور ففي الطواحين العداءة يد المبدأ :على المستوى الصغير يمكن استعمال الهاون والمدقة

الهاون بواسطة الطاقة وتدور المدقة ضمنه لتفرك المواد التي تعبر تحتها .ال تستخدم هذه 

 في الوقت الحالي كثيرا في الصناعة . طرائقال

 

 (:  Impact)  الصدم طريقة  -3

  :10mm- 8 ϻm, طاحونة المطارق  ϻm  1 -1 mmالطاحونة الهزازة بين المدى :

أو  4تتألف اآللة من   Hammer: التجزئة بالصدم باستخدام طاحونة المطارق المبدأ

أكثر من المطارق المعلقة على قضيب ويوجد الجميع ضمن قفص معدني صلب تتأرجح 

ضربة بالثانية أي  85المطارق خالل الطحن بشكل شعاعي وتعمل بسرعة تصل إلى 

 سرعة عالية لتخضع معظم الجسيمات للتمزق. 

لمنخل الموضوع في األسفل فقط بعبور األجزاء المناسبة بحسب الغرض من العملية. يمكن استخدام يسمح ا

مطارق مربعة السطوح او متضيقة مع حافة قاطعة اعتماداً على طبيعة المادة )ليفية أو قابلة للكسر(. يوجد 

اد فتحات المنخل المستخدم العديد من العوامل التي تؤثر على أبعاد المواد الناتجة يعتبر من أهمها أبع

 . وسماكتها, سرعة دورن الموتور

 

 قمـع التغذية :THE FEED THROAT     

حيث يكون القمع العمودي أكثر مالءمة للمساحيق  وينتهي بحجرة المزج –مدخل المساحيق المراد طحنها 

ية بعنق وتغذية أوتوماتيكالهشة أما األفقي فيسهل عملية الحصول على المساحيق الناعمة . القمع المزود 

 يضمن سرعة ثابتة في التغذية.

   الشفرات  BLADE PROFILE  

تساعد الشفرات الحادة في  . تساعد على طحن المساحيق بآلية الطرق –هي الجزء الفعال في المطحنة 

ناعمة لتقطيع المواد الليفية ولكن الشفرات ذات الحواف غير الحادة تسهل عملية الحصول على الجسيمات ا

 بسرعة.

   المنخل SCREEN TYPE  
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,فكلما صغرت أبعاد الفتحات كلما كانت الجسيمات أنعم ,  يتحكم بحجم األجزاء الناتجة بعد عملية الطحن

 كما تلعب سماكة الشبكة المكونة للفتحة دورا هاما فكلما زادت سماكتها كلما كانت الجسيمات الناتجة أنعم

  المحرك الدوار ROTOR SPEED  

ً في حجم األجزاء الناتجة عقب الطحن فزيادة سرعة  تلعب سرعة دورانه إلى جانب المنخل دوراً هاما

 دوران المحرك تعطي جسيمات أنعم

 

  بديلة : طرائق
من حجمها الكلي  % 85الطاحونة الهزازة التي تمأل بحوالي 

بكرات ) طابات( من الفوالذ أو البورسلين. خالل الطحن يتم هز 

كامل الطاحونة ويحدث تخفيض األبعاد بالصدم المتكرر. تعبر 

الجسيمات المسحوقة المنخل في قاعدة الطاحونة وتُعتبر هذه 

 Ballة الكرة التقليدية الطريقة اكثر فعالية من طريقة طاحون

milling . 

 : Attrition طريقة االحتكاك ) التآكل (   -4
  1µm – 300 µm  المدى : بين 

المبدأ : تعتمد الطواحين الدوارة على مبدأ االحتكاك لتجزئة الجسيمات في تحضير المعلقات,  

الموضوعة بشكل افقي ومزودة  المراهم أو المعاجين حيث يتواجد دوارين أو ثالثة من المعدن أو البورسلين

تدور االسطوانات بسرعات مختلفة لتقص المواد عندما تعبر في الفتحة   µm .25بفتحة ضيقة قد تصل إلى 

 وتُنقل من الدوار األبطأ إلى األسرع ثم تنتزع بواسطة مكشطة.

 Attrition + Impactتجمع بين االحتكاك و الحشر ) الصدم (  طرائق -5
 1µm    ←   55 mm      بين  Fluid energy      المدى : طاحونة  

              Pin     15    بين µm ← 155 mm 

    Ball                           1بين µm  ←  300 m µ 

 مبدأ العملية : 

مثال على هذا المبدأ وتتألف من تجويف اسطواني يستطيع الدوران حول   Ball millطاحونة الكرات 

متر علما انه صيدالنيا ذو  3محوره االفقي الطويل قد يصل قطر االسطوانة إلى 

من الحجم  % 55 – 35اقطار اصغر بكثير. تحتوي االسطوانة على كرات تشغل 

رة ث يبلغ مثال قطر الكالكلي و يعتمد حجم الكرات على حجم الملقم و الطاحونة حي

75 mm   1عندما يكون قطر الطاحونة m.  

تحتوي الطواحين عادة كرات من أقطار مختلفة وهذا يساعد على تحسين المحضر 

حيث تحطم الكرات الكبيرة المواد الملقمة الخشنة بينما تساعد الكرات الصغيرة 

 لتشكيل محضر ناعم عن طريق تصغير الفراغ بين الكرات .

تلعب كمية المادة في الطاحونة دورا هاما حيث تسبب الكميات الكبيرة تأثيرات كما 

بينما تسبب الكميات القليلة ضياع في الفعالية وتآكل في أجزاء   Cushioning effectتسمى بالوسادة 

 الطاحونة .

تجاوز سرعة الدوران لها دور مهم جدا حيث تتحرك الكرات مع االسطوانة عند سرعات منخفضة حتى ت

قوة الجاذبية األرضية القوة المولدة باالحتكاك للطبقة على الطبل لتنزلق بعدها الكرات عائدة إلى قاعدة 
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يتكرر هذا التعاقب مسببا حركة ضعيفة نسبيا للكرات وبالتالي تخفيض قليل لألبعاد. عند السرعات .الطبل 

 ال يحدث أي تصغير لألبعاد .العالية تقذف الكرات على جدران الطبل بتأثير قوة التثفيل و

السرعة المسببة لتأثير التثفيل حيث  2/3عندما تكون السرعة مساوية لـ   Cascadingيحدث تأثير التتالي 

ترفع الكرات في الجانب الصاعد من الطبل حتى تتجاوز زاوية السكون عند هذه النقطة تقع الكرات او 

 ولكن خالل قطر الطاحونة.  Cascadeشالل تتدحرج عائدة إلى قاعدة الطبل بشكل تعاقب ال

بهذه الطريقة يحدث التصغير االعظمي للكرات بصدم الجسيمات مع الكرات و االحتكاك. يعتمد معدل 

 دورة / ثانية. 5.5الدوران المثالي على قطر الطاحونة وعادة يكون حوالي 

 

 

 طرائق بديلة :
Fluid energy mill   تقوم على مبدأ صدم الجسيمات واالحتكاك ) تسمى ايضا

Jet mill 255 – 25( طاحونة النفاثة وهي تتكون من تجويف حلقي بقطر mm  

ـ   2mويعتمد على ارتفاع العروة الذي قد يصل إلى    Fluidيكون الهواء عادة هو الـ

 ة .في قاع العرو  Nozzleالذي يُدخل تحت الضغط العالي من خالل مرذاذ 

تسبب السرعة العالية للهواء ازديادا في منطقة االضطراب حيث تُلقم الجسيمات 

الصلبة. تسبب الطاقة الحركية العالية للهواء اصطداما للجسيمات مع بعضها بقوة 

 كافية لحدوث التمزق وإحداث التجزئة .

 

   Fluid energy mill & Ball millإضافة إلى 

  Pin mill الصدم واالحتكاك تدعى سحق اخرى تعمل ب طرائقتوجد 

)طاحونة الدبابيس( حيث يوجد قرصين مزودين بدبابيس متقاربة تدور بسرعة 

عالية بعكس بعضها البعض يحدث تخفيض األبعاد باصطدام الدبابيس مع 

  .الجسيمات 

 اختيار طريقة تصغير األبعاد : 
مثال قد يكون االختالف بالشكل فيما إذا كان تعطي الطواحين المختلفة منتجات مختلفة من نفس المادة 

تخفيض األبعاد ناتجا عن الصدم أو االحتكاك. كما قد تختلف نسبة القسم الناعم في المنتج وبالتالي تختلف 

 الخصائص االخرى .

إن استخدام المسحوق هو الذي يحدد درجة تخفيض األبعاد وفي كثير من األحيان يكون غير مهما ويبقى 

 لمحدد هو الكلفة حيث تزداد الكلفة بازدياد النعومة.العامل ا
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 فصل الجسيمات  الصلبة والمناخل -3
Particle size separation 

 هو تقسيم المساحيق إلى أجزاء ذات أبعاد متجانسة.: هدف الفصل

 أمثلة عن فوائد أن تملك المادة الفعالة والسواغات نفس األبعاد:

( وإال تترسب   ϻm 5.8( يجب أال تتجاوز أبعادها )  Inhalationلالستنشاق )المساحيق المستخدمة  -1

 آثار جانبية مختلفة  ←( أو في الفم  Inhalerهذه المساحيق في المنشاق ) 

تتعلق جودة الخلط بين جسيمات المساحيق بأبعادها وعددها )مثال عندما تكون المادة الفعالة صغيرة  -2

 المزج غير مثالي(. ←األبعاد بينما السواغات كبيرة األبعاد 

 فعالية طريقة الفصل :
تتعلق فعالية طريقة فصل المساحيق إلى مجاالت مختلفة 

 بخواص الجسيمات والسائل وطريقة الفصل.

تحدد فعالية الفصل كنتيجة لفعالية الطريقة المستخدمة لفصل 

 الجسيمات إلى خشنة وناعمة.

 كلما زادت منطقة االندماج كلما كانت طريقة الفصل سيئة 

 

 الفصل: طرائق
مدى الطريقة : حسب دستور األدوية  فصل األجزاء بالنخل:

  ϻm – 2000 ϻ m 200بين 
 المناخل ) مبدأ الطريقة ( :

المناخل عبارة عن اسطوانة مجوفة الجانبين قعرها مزود بشبكة قد تكون من البرونز أو النحاس ولكن غالبا 

 يستخدم الستانلس ستيل الغير قابل للصدأ أو التفاعل مع المواد الدوائية

 ل عدد فتحات في وحدة الطو =Mesh/Inch    / 25,4 mm قياس المنخل بـ   uspيحدد الـ 

. كما حدد الدستور مواصفات   Inchفتحات في  5يحوي  5, المنخل   Inchفتحات في  4يحوي  4فالمنخل 

أن تكون دائرية الشكل في  BP تتعلق بأبعاد األسالك المستخدمة كونها تؤثر على أبعاد الفتحات و يحدد 

ن تلك خدمة في الفصل اكبر مالمناخل المستخدمة للفصل هذا وتكون أقطار أبعاد الفتحات في المناخل المست

 المستخدمة في المخبر لتحديد أبعاد األجزاء.

في هذه التقنية توضع المساحيق على الشبكة التي تسمح بعبور األجزاء ذات األبعاد األصغر من أبعاد 

فتحات الشبكة هذا وقد يستخدم منخل وحيد بالبعد المطلوب أو يتم استعمال مناخل بأبعاد متتالية . تكون 

 حركة المناخل عادة :

( تميل إلى حل تراص األجزاء المالمسة لسطح الشبكة مما يسهل عبور األجزاء  Horizontalأفقية )  -1

 االصغر من ابعاد الفتحات 

( تفيد في تهييج وخلط األجزاء إضافة إلى جلب قسم اكبر من األجزاء الصغيرة   Vertical عمودية )   -2

 لتصبح على تماس مع سطح الشبكة.

 إن الصعوبات الرئيسية المترافقة مع الطريقة التقليدية تكمن في :

 تصنيع شبكات ذات فتحات بأبعاد متجانسة وخاصة عندما تكون األبعاد دقيقة جداً. -1

المسحوق 
هالمطلوب تجزئت

جهاز فصل

خشن
Oversize

ناعم
undersize
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انسداد فتحات الشبكة باألجزاء الكبيرة او غير  -2

 المنتظمة الشكل .

محاولة لتجنب هذه  أنماطا متعددة من الفصل بالنخللذلك نجد 

 المشاكل .

1- Agitation methods  : تطبق في  طريقة التهييج

هذه الطريقة تذبذبات كهربائية أو اهتزازات ميكانيكية 

لفتحات المنخل كالمنخل الهزاز او المنخل النفاث الذي 

 يعتمد على تطبيق ضغط سلبي أسفل الشبكة .

2- Brushing methods  : تستخدم الفرشاة لتغيير توجيه األجزاء على سطح المنخل  طريقة الفرشاة

و تمنع انسداد فتحات المنخل . عادة تدور الفرشاة حول مركز المنخل الدائري الشكل أما على المستويات 

الكبيرة فيستخدم منخل اسطواني الشكل بوضع أفقي مع فرشاة حلزونية الشكل 

  موضوعة حول المحور الطويل للمنخل .

Centrifugal methods   طريقة التثفيل : تقذف األجزاء للخارج تحت تأثير القوة

موضوع في منخل اسطواني الشكل. يساعد   Rotor النابذة الناجمة عن دوران موتور 

فيما يتعلق بالمساحيق  الهواء المتشكل من دوران الموتور أيضا في النخل وخاصة

 الناعمة . 

 معايير المساحيق باالستناد على النخل:

ارة الى مختلفة باإلش طرائقتزود دساتير االدوية هذه المعايير التي تعبر عن نعومة أو خشونة المساحيق ب

خمس درجات للتعبير عن نعومة المساحيق بينما   BP حجم فتحة المنخل . يحدد دستور األدوية البريطاني 

 تحدد دساتير أخرى رقم المنخل بدال من أبعاد الفتحات 

 ( ϻmاخشن قطر لفتحة المنخل ) صفة المسحوق

قطر المنخل الذي ال يستطيع أن 

من المساحيق  %44يعبره أكثر من 

 (ϻm ) 

 Coarse 1700 355 خشن 

 Moderately متوسط الخشونة 

Coarse 
710 250 

 Moderatelyمتوسط النعومة 

fine 
355 180 

 - Fine 180 ناعم 

 - Very Fine 125 ناعم جدا

 

  Size Separation By Fluid Classificationفصل الحجوم بتصنيف السوائل 
  mϻ5الترسيب بالتثفيل حتى  مدى القياس :

 ϻm 1555 ← 5الترسيب بالثقل بين   

 ترسب الجسيمات باختالف أبعاد الجسيمات )وفق قانون ستوكس( اختالف سرعةمبدأ العمل : 

d st
 : كثافة الجزيئةs  : قطر الجزيئة

  : النخل بالتثفيل  1توضيحي  رسم
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. لزوجة الوسط :  l :كثافة السائل 

V st
 : الثقالة األرضيةg  : سرعة الترسب

 

 غالبا ما يكون مائيا للمادة . معلقيستخدم أبسط شكل من هذه الطريقة حجرة تحوي 

بعد وقت محدد يمكن سحب كمية من المساحيق ذات أبعاد دقيقة محددة باستخدام ممص موضوع تحت بعد 

 محدد من سطح السائل .

 بشكل ابسط يمكن سحب الطبقة العليا من السائل بعد فترة محددة . أو

 طرائق بديلة : 

يدخل المعلق الحاوي على الجسيمات من فتحة موجودة في أعلى الحجرة 

 بقوة محددة.

دفق مع سرعة ت تتوافقفي الحجرة تخضع الجسيمات إلى قوتين أفقية  

 نون ستوكس والمعلق و عمودية تتوافق مع سرعة الترسب حسب قا

 بالتالي تختلف باختالف بعد الجسيم 

رسب تت ←الجسيمات الصغيرة األبعاد الخاضعة لتأثير عمودي ضئيل 

 بعيدا عن الفوهة 

 تفصل الجسيمات إلى نقطتي تفريغ مختلفتين بشكل القمع. ←

كما يمكن استخدام المثفلة للفصل: في المثفالت المتعددة الحجر يوجد عدد 

 من االسطوانات التي تدور بسرعة و الموضوعة في حجرة مغلقة . 

تدخل الجسيمات الموجودة في المعلق من فتحة موجودة في أعلى 

لمركزية  )الداخلية(. باستمرار التدفق تخضع الجسيمات االسطوانة ا

لنوعين من القوى ناتجة عن تدفق السائل  من جهة والقوة النابذة من جهة 

أخرى . الجسيمات الخشنة سوف تسلك المسار االضيق وتحمل إلى جدار 

االسطوانة الداخلية , الجسيمات الباقية تبقى محتجزة في المعلق و تتدفق 

عدة االسطوانة لتذهب بعدها بواسطة حاجز مثبت الى قمة معه في قا

 االسطوانة التالية حيث تكون القوة النابذة أقوى .

 

 

Elutriation methods :) التصويل ( 

يكون السائل في طريقة الترسيب ثابتا وفصل الجسيمات يعتمد فقط على سرعة الجسيمات في الترسب أما 

فيجري السائل باتجاه معاكس لحركة الترسب اي نحو األعلى فإذا كانت حركة  Elutriationفي تقنية  

يحدث الترسب و الجسيمات تتجه نحو األسفل و إذا  ←سرعة السائل اقل من سرعة الترسب للجسيمات 

تتجه الجسيمات نحو األعلى و بالتالي تنقسم الجسيمات إلى  ←كانت سرعة الترسب اقل من سرعة السائل 

 مين مختلفين اعتمادا على سرعة السائل المتدفق.قسمين بحج

 يمكن فصل المساحيق إلى أقسام متعددة وجعل العملية مستمرة أيضا. 

 : الترسيب بالتثفيل3 توضيحي رسم

 :  الترسيب بالجاذبية2 توضيحي رسم
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 : التصويل بالجابية4رسم توضيحي 

 

 طريقة اإلعصار

 2µm-50µmمدى الفصل بين 

دخل الجسيمات ت ل أو الترسيب بالتثفيل.تثفيالتصويل بالطريقة مشابهة لطريقة 

المعلقة في الهواء أو السائل بشكل جانبي إلى القسم العلوي من الجهاز 

االسطواني الشكل حيث يُحدث التدفق السريع  دوامة تقذف الجسيمات الصلبة 

على جدران الجهاز, نتيجة التداخل بين قوى الجاذبية و التدفق للسائل تخضع 

طي وتخرج من المخرج السفلي الجسيمات لقوة تنزلها إلى الجزء المخرو

الجسيمات الخشنة.  حيث تكون سرعة الدوامة أعلى من السرعة الحرجة التي 

تؤدي  إلى الخروج من األسفل يتشكل ما يسمى بالدوامة الداخلية التي تعود 

 لألعلى حاملة معها الجسيمات الصغيرة .

تلفة للسائل أو أبعاد مختلفة لفصل يمكن استخدام سلسلة من األجهزة  الحاوية على معدالت تدفق مخ

 المساحيق في مجاالت مختلفة.

  

 : طريقة اإلعصار5 توضيحي رسم
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 الترشيح والتثفيل -4
 

لوصف عملية عزل أو تنقية لمركب كيميائي وحيد أو مجموعة مصطلح يستخدم  : separationلفصلا

 . ويهدف الفصل  في العمليات الصيدالنية إلى:من المركبات المرتبطة

 الصلبة غير المرغوبة المتواجدة في المحضرات السائلة أو الهواء.تصفية: التخلص من األجزاء  .1

 ربح: جمع األجزاء الصلبة المرغوبة مثل جمع البلورات الناتجة عن عمليات البلورة. .2

 تقسم عمليات الفصل إلى:

 )مداخالت ميكانيكية(بسيطة:  

o )فصل سائلين غير ممتزجين )قمع فصل 

o )سائلين ممتزجين )تقطير 

o  ,ترشيح, عصرتثفيل 

  تشكيل طور آخر ثم مداخالت ميكانيكية )فصل االسبرين(معقدة: 

 clarificationالترويق 
 عملية فصل المواد الصلبة الناعمة  )أمورفية( والغرويدية من السوائل المعلقة ضمنها

 المستخدمة: طرائقبعض ال

 : ترسب أو  رغوة←انخفاض اللزوجة←تسخين  تغيير درجة الحرارة 

 شموع أمورفية←شموع بلورية, تخفيض الحرارة بسرعة←الحرارة ببطءتخفيض 

  تغيير الـpH  

  الترسيب بالجاذبية : تشكيل ثفلSedimente  المواد المطاطية واألنسجة الخلوية في الزيوت( بإضافة(

 مواد مناسبة )تالك, الجيالتين, األلبومين....(

 

 :filtrationالترشيح 
 (  types of filtrationأنماط الترشيح )

 :الترشيح صلب / مائع 

يُعًرف الترشيح صلب/ مائع بأنه عملية فصل األجزاء الصلبة غير المنحلة عن المائع باستخدام وسط مسامي 

يحتفظ بالصلب ويسمح فقط للمائع بالمرور. يستخدم هذا النمط بكثرة أثناء تحضير األشكال الصيدالنية. 

 ى  صلب/ سائل وصلب/ غاز.ويمكن تصنيف الترشيح صلب/ مائع إل

o لهذا النمط العديد من التطبيقات في العمليات الصيدالنية، منها: :الترشيح صلب/ سائل 

  أو رائقاً، وهذا ما يوصف عادة ً تحسين مظهر المحاليل، الغسوالت الفموية...لمنحها مظهراً صافيا

 بترويق المنتج 

  العينية أو المحاليل المعدة للتطبيق على األغشية التخلص من األجزاء المهيجة الموجودة في القطورات

 المخاطية.

  الحصول على المواد الصلبة المرغوبة الموجودة في معلق أو روبة مثل الحصول على المادة الدوائية

 بعد عمليات البلورة.

  في بعض العمليات الخاصة كما هي الحال عند استخالص األدوية النباتية بمحل فقد ينتج منتج طيني

 مع كمية قليلة من مادة غروية دقيقة معلقة يمكن إزالتها بالترشيح.

 .تعقيم المنتجات السائلة ونصف الصلبة عندما تكون المواد حساسة للتعقيم بالحرارة 
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  الكشف عن العضويات الدقيقة الموجودة في السوائل. ويمكن إنجاز ذلك بتحليل مناسب للفيلتر بعد

 يمكن استخدام هذه الطريقة لتقييم فعالية المواد الحافظة.احتجاز البكتيريا عليه كما 

o  الترشيح صلب/ غاز 

للترشيح صلب/غاز استخدامان أساسيان في العمليات الصيدالنية. يتضمن األول تأمين هواء بالمعايير 

واء هالمطلوبة لألجهزة أو لحجر التصنيع عن طريق إزالة المواد الصلبة المعلقة من الهواء. مثل تأمين ال

ً للمنتج مع  لآلالت كالسرير الهوائي، آلة التلبيس بالفيلم، وآلة تنظيف الزجاجات، بما يؤمن مظهراً الئقا

الحفاظ على كفاءته، كما يسمح استخدام المراشح المناسبة بإنقاص التلوث بالغبار في هواء حجر التصنيع 

المنتجات العقيمة بهواء خال من  إلى المستوى المناسب للمنتج المصنع. فمثال تزود مناطق تصنيع

 الميكروبات.

أما التطبيق الثاني فيتضمن تخليص الهواء المستخدم في العملية الصيدالنية من المادة الغبارية المتشكلة 

أثناء هذه العملية بهدف تجنب تلويث الوسط الخارجي بهذه المادة. وكمثال على ذلك فلترة الهواء الخارج 

 من عمليات التلبيس.من السرير الهوائي و

 :الترشيح مائع/ مائع 

تحل الزيوت المنكهة أحياناً في الكحول ثم تضاف إلى المحضرات السائلة. وعندما يضاف هذا المحلول 

الكحولي إلى صيغ أساسها الماء قد يتسرب جزء من الزيت خارج المحلول الكحولي مسبباً تعكر المحضر 

ناسب ها عبر  فلتر مإلى حد ما. وللحصول على المظهر المرغوب للمنتج تتم إزالة قطيرات الزيت بترشيح

 ) هذه العملية هي ترشيح سائل/ سائل (. 

كما يحتاج الهواء المضغوط قبل استخدامه في عدد من العمليات الصيدالنية إلى فلترة للتأكد من خلوه من 

 أي قطيرات ماء أو زيت موجودة فيه. وهذا مثال عن ترشيح سائل/ غاز.

 أنماط المراشح وآلية عملها 
   فلتر العمقdepth Filter  

 المواد المستخدمة ذات طبيعة ليفية مثل صوف الزجاج, البولي بروبلين, البوروسيليكات.

عندما يصادف السائل المتدفق وسطاً ما مثل المرشحة الليفية، فإن التدفق النموذجي للسائل 

تملك الجزيئات الصلبة المعلقة قي السائل عزم عطالة يكفي لئال تتبع مسار السائل،  .سيتوقف

حتجز نتيجة قوى التجاذب الناشئة بينها وبين األلياف. بعض بل تصطدم بألياف الفلتر وتُ 

الجزيئات الصغيرة قد تتبع السائل المنساب وتترك الليف. يجب أن يكون وسط الترشيح الذي يعمل بهذه 

ة ثخيناً بما فيه الكفاية ليضمن أن المادة التي ال تحتجز في أول طبقة ليفية تصادفها تحتجز في الطبقة اآللي

 التالية. 

إن فالتر العمق هي الفالتر المستخدمة بشكل أساسي إلزالة المواد من الغازات وكذلك لنزع الجسيمات 

الخشنة وبالتالي تستطيع أن تعزز سعة واستطاعة الفالتر الغشائية. من سيئاتها أنها قد تسمح لبعض األجزاء 

 الصغيرة بالعبور وقد يحدث تسرب لبعض األلياف أثناء عملية الترشيح

  (:membrane Filterالفلتر الغشائي  ) 

هذه  يعتمد الفصل في أغشية مصنعة من مواد مثل استرات السللوز أو اسيتات السللوز.

 الفالتر على آلية النخل حيث يتم احتجاز المواد ذات األبعاد األكبر من المسامات وهذا

   يحدث على سطح الفلتر، لذا يمكن أن يكون الفلتر قليل الثخانة.
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 : فلتر غشائي  للسيرنغ1  شكل

تستخدم هذه الفالتر عندما يكون مستوى التلوث منخفضاً أو عندما تكون الحجوم المراد 

ترشيحها قليلة. من أمثلة استخدام الفالتر  الغشائية إزالة البكتيريا )التعقيم بأبعاد فتحات 

ميكرون( واأللياف  من المستحضرات الحقنية. من سيئاتها قابليتها  5.22أصغر من 

, لذلك ينصح أحياناً باستخدام الفلتر العميق ثم الغشائي للترشيح. يوضح لالنسداد السريع

الشكل بعض تطبيقات الفالتر الغشائية. الفائدة األخرى مقابل الفالتر العميقة هي قابليتها 

  للفحص مما يمكن من التحري عن وجود أي عطب.

 
 آليات أخرى للترشيح: 

 (:attractive forcesقوى التجاذب )

الجسيمات أحيانا لتأثير القوى الكهربائية الساكنة والقوى السطحية األخرى التي تمارسها المرشحة تخضع 

 عليها مما يؤدي إلى جذب واحتجاز هذه الجسيمات على المرشحة .

يمكن تخليص الهواء من جزيئات الغبار باستخدام مرسب كهربائي ساكن عن طريق تمرير الهواء بين 

 ب إليها جزيئات الغبار.سطوح مشحونة بشدة تجذ

 (: auto Filtrationالترشيح الذاتي )

 هنا تلعب المادة المفلترة نفسها دوراً كوسط ترشيح وتدعى وقتئذ بكعكة الترشيح.

 

  (: factors affecting the rate of Filtration)العوامل المؤثرة على سرعة الترشيح
لدراسة العوامل المؤثرة على سرعة  الترشيح يمكن استخدام  حوجلة 

وقمع بوخنر المخبري كمثال توضيحي. يستخدم هذا الفيلتر لعمليات 

الترشيح صلب/ سائل، لكن المبادئ ذاتها التي تنطبق على هذا النمط 

من الترشيح تنطبق على األنماط األخرى. يعتمد معدل الترشيح ) حجم 

 ( على العوامل التالية: t:s( في واحدة الزمن )  V :3mشحة المادة المر

(، وهي في هذه الحالة  A:2mمنطقة الترشيح ) مساحة الفيلتر  .1

 مساحة القسم األفقي من القمع.

( المتشكل في سرير الترشيح )وسط Δp :Paفرق الضغط )  .2

الترشيح وأي كعكة متشكلة(. ينشأ فرق الضغط في جهاز بوخنر 

العلوية للمنتج غير المرتشح  وينقص هذا الفرق مع سير من الجهة 

يمكن زيادة فرق الضغط  .عملية الترشيح وانخفاض مستوى الروبة

بتطبيق ضغط سلبي في الحوجلة السفلية. يضاف الفرق بين الضغط 
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الجوي والضغط في الحوجلة إلى الضغط الناتج عن المنتج غير المرتشح إلعطاء الفرق اإلجمالي في 

 غط.الض

( يرتشح السائل اللزج بصورة أبطأ من السائل األقل لزوجة µ : pa. sلزوجة السائل المراد ترشيحه ) .3

 نتيجة مقاومة السائل اللزج للحركة.

 (. أثناء الترشيح تزداد ثخانة الكعكة باستمرارl: mثخانة وسط الترشيح وأي كعكة متشكلة ) .4

 إزالتها. مما يؤدي إلى انخفاض معدل الترشيح في حال عدم

تؤدي  لزيادة معدل  kيعبر عن نفوذية وسط  كعكة  الترشيح ومن الواضح أن زيادة قيمة k2(m (ثابت  .5

 الترشيح .

 .Darcyترتبط العوامل السابقة ببعضها بعالقة 

V/t= KAΔP/µL 
لمقاومة ايعتبر فرق الضغط خالل الفيلتر هو القوة المسيطرة بشكل أساسي على معدل الترشيح ، وتعتبر 

للترشيح الناشئة عن وسط الترشيح صغيرة بالمقارنة  مع المقاومة الناشئة عن كعكة الترشيح ويمكن إهمالها 

 بالحسابات.

 : Industrial Filtration Equipmentمعدات الترشيح الصناعية 
راء شيجب أن يتم اختيار معدات الترشيح التي تسمح بمعدل ترشيح عال ومنخفض الكلفة من حيث ال

 والتشغيل, كذلك سهل التنظيف ومقاوم للصدأ وقادر على فلترة حجوم كبيرة.

 من النقاط الواجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار  الفلتر:

 الطبيعة الكيميائية: فقد تؤدي إلى انتفاخ أو تخرب الفلتر .1

 يحلزمن الالزم للترشالحجم المطلوب ترشيحه وسرعة الترشيح المطلوبة مما يوجه إلى نوع المرشحة وا .2

 الضغط المطلوب تطبيقه حيث يتطلب الضغط العالي معدات ذات قوة كافية وإجراءات أمان خاصة .3

درجة الترشيح المطلوبة مما يوجه إلى أبعاد المسامات وإذا كانت العقامة مطلوبة فيجب أن تكون  .4

 المعدات بنفسها قابلة للتعقيم وتضمن عدم حدوث التلوث بعد الترشيح.

 لزوجة ودرجة حرارة المنتج فالمنتج اللزج يتطلب ضغط أعلى أو يمكن خفض اللزوجة برفع الحرارة.  .5

 أنواع:  3تصنف الفالتر إلى 

1. Gravity 

2. Vacuum 

3. Pressure 

 

Gravity Filters :)مراشح الجاذبية ( 
لى  النطاق استخدامها عتعتمد هذه الفالتر فقط على الجاذبية لخلق ضغوط تكون بالتالي ضعيفة، مما يحد من 

 الصناعي.

تمتاز هذه  الفالتر بأنها بسيطة ورخيصة، يتكرر استخدامها في الترشيح المخبري حيث تكون الحجوم 

 صغيرة، ومعدل الترشيح المنخفض غير هاماً.

Vacuum Filters :)مراشح التفريغ ( 
The rotary vacuum filter :)مرشحة التفريغ الدوارة ( 

المرشحة عبارة عن اسطوانتين متحدتي المركز مع فراغ حلقي بينهما مقسم لعدد من األقسام بحواجز    تكون

شعاعية،  تكون األسطوانة الخارجية مثقبة ومغلفة بفلتر، يتصل كل جزء شعاعياً بدسام تدوير معقد يلعب 

 دورا في إنجاز تسلسل من العمليات.
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رشيحها ويطبق تفريغ يؤدي لجذب الرشاحة إلى األقسام الداخلية تدور االسطوانة ببطء في الروبة المراد ت

فتبقى المواد الصلبة على الفلتر، وبعد إزالتها من المزيج يحافظ على التفريغ لجذب الهواء عبر الكتلة وهذا 

يساعد في التصريف ، ثم تأتي منطقة الغسيل ثم التجفيف، تستخدم سكين كاشطة مدعومة بهواء مضغوط 

 األقسام للتخلص من الكتلة المتبقية  . موجه إلى

 

 
 

تمتاز هذه المرشحة بأنها آلية وتعمل بشكل مستمر وبالتالي تكون تكاليفها صغيرة جداً كما يتمتع الفلتر بسعة 

 كبيرة. ومن مساوئ المرشحة أنها آلة معقدة مع العديد من األجزاء المتحركة، ومرتفعة الثمن جداً 

اسب عملية ترشيح مستمرة على كميات كبيرة من المزيج، ال سيما إذا احتوى استعماالت المرشحة: تن

. ومن األمثلة على تطبيقاتها الصيدالنية  جمع %35 -15المزيج على كميات هامة من المواد الصلبة بحدود 

كربونات الكالسيوم، كربونات المغنيزيوم والنشاء، وعزل بقايا الفطور من سائل التخمر عند صناعة 

 مضادات الحيوية.ال

Pressure filters :)مراشح الضغط ( 
في مرشحات الضغط يزود الفلتر بالمنتج تحت ضغط أكبر من الضغط الذي ينشأ من الجاذبية وحدها وهو 

 من أكثر أنواع الفالتر استخداماً في تجهيز المنتجات الصيدالنية ومن أمثلتها:

 مراشح الصفيحة والقفص

صفائح لدعم وسط الفلتر.تدخل المادة تحت الضغط من خالل أنبوب في القعر وتجبر يتألف من قفص يحوي 

 على المرور من خالل الفالتر على جانبي كل حجرة

 يتبع نموذج الوجبة

 تستخدم للتنقية أو الربح

  اقتصادية بسبب المساحة الواسعة 

   إمكانية مالءمتها للغرض المطلوب 

  صعبة التنظيف 

  Disc Filter: القرصية شحاالمر

  أقراص ورقية أو لبادية في وعاء ضغط محكم

 اإلغالق

 أقراص مجتمعة في وحدة داعمة أو أقراص منفردة 
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 سهلة النقل والتنظيف, تستعمل فقط للتنقية  

 

Cartridge filters :)المرشحات الخرطوشية ( 

حضير تتمتلك منطقة ترشيح كبيرة في وحدة صغيرة مما يفسر االستخدام الواسع في 

  المنتجات الصيدالنية كما تمتاز بأنها سهلة التشغيل ورخيصة نسبياً.

تتألف هذه الفالتر من خرطوشة اسطوانية تحتوي مواد مطوية بشدة )مثل النايلون(. يتم  

الترشيح عبر خرطوشة الفلتر من المحيط  إلى داخل  المركز األجوف ليخرج من الطرف 

 ط بالخرطوشة.اآلخر ألسطوانة الدعم التي تحي

تعتبر خرطوشات الفلتر جيدة لالستعمال عندما يكون مستوى التلوث منخفض كما هو 

 الحال عند ترشيح المنتجات السائلة أثناء تعبئتها بالزجاجات

 
 : Filter Integrity testing فحص سالمة الفلتر 

 وأدائها للغرض المطلوب.تتطلب الفالتر المستخدمة لتعقيم فحوصاً خاصة للتأكد من سالمتها 

 تدعى هذه الفحوص بفحوص السالمة وتنجز قبل أو بعد عملية الترشيح.

 الفقاعة نقطة فحص Bubble Point test: 

يرطب الفلتر المطلوب فحصه بسائل مرطب فتمأل المسامات ويتم تشكيل أعمدة دقيقة من السائل, يطبق 

لى الخروج. يزداد الضغط تدريجياً حتى يجبر السائل ضغط هوائي على إحدى جهتي الفلتر يجبر السائل ع

على الخروج من المسامات الكبيرة أوال  ويسجل الضغط الذي نالحظ عنده خروج تيار هوائي )فقاعات 

مستمرة( مما يمكن من حساب قطر المسام وفق العالقة: 

  
d

P
 cos4

.   حيث 

P ,الضغط المسجل : ,التوتر السطحي للسائل :d قطر :

 : زاوية التبلل للسائلالمسام, 

من الواضح أنه كلما زاد حجم المسام كلما قل الضغط 

الالزم لنقطة الفقاعة. من سيئات هذه الطريقة االنحرافات 
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 دائرية بشكل متجانس كما أن الكبيرة بين أبعاد المسامات المحسوبة والمقاسة ألن المسامات ال تكون عادة

دخول التوتر السطحي يمكن الحصول على نتائج متغايرة ألغشية ذات مسامات متماثلة ولكن من طبيعة 

 مواد مختلفة.

 

 :Centrifugationالتثفيل 
تستعمل القوة النابذة لتحل محل فرق الضغط الالزم لعملية الترشيح أو لتحل محل قوة الجاذبية في عمليات 

الترسيب.  تستعمل المثفالت عادة لفصل الصلب عن السائل حيث يشكل الصلب في نهاية العملية كتلة في 

 أسفل أنبوب األختبار المستعمل.

إلى تأثير قوة   Vوسرعة الدوران   rفي المثفلة ذات القطر   mتخضع الجسيمة ذات الكتلة مبدأ التثفيل: 

هو معدل هذين القوتين )   C( فيكون التأثير النابذ r2=mVNF/) ( من جهة والقوة النابذة m.ggF=الثقل ) 

g/ F NC= F أي يعطي فكرة عن قوة )NF مقارنة مع gF  وبالتالي تكون/r.g 2C= V  مما يبين أهمية زيادة

 السرعة في زيادة التأثير النابذ.

يوجد نمطان أساسيان لالستعمال على المستوى الصناعي منها ما يدعى المثفلة المثفالت الصناعية:

 Centrifugal Sedimentarوالمثفلة المرسبة   Centrifugal Filterالمرشحة 

 المثفلة ذات السلة المثقبة:

م( محاطة بغطاء من  2-1سلة مصنوعة من الستانلس ستيل بقطر )عادة 

دورة بالثانية. يتم إدخال  25أكبر من  الفلتر. تدور السلة بسرعة عادة

المركب بشكل مركزي ليخضع في السلة إلى تأثير القوة النابذة التي تجبر 

الرشاحة على عبور الفلتر لتبقى المواد الصلبة محتجزة. يمكن غسل 

الكعكة المتشكلة عند الحاجة برذ الماء على المثفلة. في النهاية تجبر 

ق مخرج السوائل. يستعمل فلتر التفيل الرشاحة على الخروج عن طري

هذا لفصل المواد البلورية من محضرات سائلة مثال أثناء تحضير 

   Kg 255من المثفلة على ترشيح حوالي  1mاالسبيرين. ومن ميزاتها أنها موجزة وفعالة حيث يستطيع 

 عادية.دقائق, كما يمكن التعامل مع المواد المركزة التي قد تسد المراشح ال 15خالل 

 : بالتثفيل المرسبات

-155وتدور بسرعة حوالي  1mوطول حوالي    155mmتتألف من تجويف اسطواني بقطر حوالي 

355rps   يدخل المنتج من األسفل حيث تؤدي القوة النابذة إلى تثفيل الجسيمات الصلبة على الجدران أثناء .

 عبورها لألعلى ليبقى السائل وحده ويخرج من األعلى.

االستعماالت الشائعة: تنقية زيت السمك, نزع الجسيمات الصلبة القادرة على سد الفالتر بسهولة, فصل من 

بالسما الدم من الدم الكلي. يمكن استعمال هذا النوع من المثفالت أيضاً لفصل السوائل غير الممتزجة لكن 

 طوانة.ادرة المنتج من االسيجب ضبط معدل دخول المنتج بشكل جيد ليحدث ترسب للسائل األكثف قبل مغ
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 الخلط والخالطات -5

 أهمية الخلط:
يوجد عدد ضئيل جداً من األشكال الصيدالنية المؤلفة من مادة واحدة أما الباقي فيتألف من عدة مكونات 

 لتأليف الشكل النهائي.

ملغ تحتاج إلى ) ممددات، مواد رابطة، مزلقة، مفككة( لتشكيل مضغوطة  1مثالً مادة دوائية فعالة بتأثير 

 يمكن استخدامها من قبل المريض 

مهما يكن الشكل النهائي تلزم عملية مزج لمكونات المحضر لتأمين توزع جيد للمادة الفعالة، ولتأمين مظهر 

 صيدالني في المكان المناسب  وبالمعدل المطلوب.متجانس وتحرر العقار من الشكل ال

ً )محافظ،  بالتالي تكون عملية المزج متضمنة في عدة مراحل من التحضير لكل المستحضرات تقريبا

 مضغوطات، مستحلبات، معاجين، معلقات(.

 تعريف وهدف الخلط 
بحالة غير  ممتزجة أو ممتزجة الخلط هو عملية تهدف لمعالجة مكونين أو أكثر بشكل أساسي عندما يكونان 

 جزئياً بحيث تصبح كل وحدة ) جسيم( من المكون األول على تماس مع الوحدة  من المكون الثاني.

 ً ً وأحيانا ج غير مستحب )مز إن بلوغ هذه الحالة النظرية يسمى بالمزج المثالي ولكن تحقيقه غير عمليا

، يعتمد مدى أهمية القرب من الحالة المثالية على مضغوطات قاسية وزيادة زمن التفتت( المواد المزلقة

مزج عالي المستوى هام جداً لتأمين جرعة   المستحضر المصنع وهدف المزج مثالً جرعة العقار منخفضة 

 دقيقة متماثلة.

 مزج عالي المستوى هام جداً لضمان الثباتية للمستحضر   ⟸سائلين غير ممتزجتين 

 

 أنماط المزائج:
يتألف من مواد غازية أو سوائل ممتزجة والتي تمتزج بشكل تلقائي وغير قابل للعكس عن  مزائج موجبة:

طريق النفوذية ويميل المزيج ليكون مزيجاً مثالياً. في هذه المزائج ال يوجد حاجة للطاقة إذا كان الزمن 

ر هذا النوع أي المتوفر للمزج غير محدود على الرغم من أن الطاقة تنقص الوقت الالزم للمزج. ال يظه

 مشاكل بالمزج.

ً فالبد من إضافة  مزائج سالبة : تميل هنا المكونات لتنفصل عن بعضها. إذا كان هذا االنفصال سريعا

وتزويد مستمر بالطاقة لضمان توزع المكونات يشكل كاٍف. مثال:صيغ المعلقات مثل معلق الكاالمين حيث 

ية. ومن األمثلة عن المزائج السلبية حيث تميل المكونات يتوزع الكاالمين الصلب في سائل منخفض اللزوج

 المعلقات اللزجة .–الكريمات -لالنفصال ببطء نذكر المستحلبات 

 تكون المزائج السلبية عامة صعبة التحضير والتعامل كما تحتاج إلى درجة عالية من المزج الفعال 

ي سلوكها مثالً ال تميل المكونات لتمتزج بشكل يقال عنها أنها ساكنة )مستقرة( ف مزائج معتدلة )محايدة(:

 المعاجين.  -تلقائي أو تنفصل تلقائياً حالما يتم المزج. أمثلة : مزيج المساحيق

من الجدير ذكره أن نمط المزيج يمكن أن يختلف خالل العمل. مثالً إذا زادت اللزوجة قد يتحول المزيج من 

عاد الجسيمات، درجة الترطيب، التوتر السطحي للسوائل فإن سلبي إلى إيجابي كذلك الحال إذا تغيرت أب

 تغيراً في نمط المزيج قد يحدث.

 عملية الخلط:
 باختصار يمكن القول: 
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  كلما انخفضت نسبة المادة الفعالة في الخليط كلما كان من الصعب الوصول إلى انحرافات منخفضة من

 محتوى المادة الفعالة.

 عينات المفحوصة كلما انخفض االنحراف في المحتوى. بما أن مقدار المادة كلما زاد عدد األجزاء في ال

الفعالة ال يمكن تغييره تبقى إمكانية تخفيض االنحراف فقط من خالل زيادة عدد األجزاء ) تصغير أبعاد 

 األجزاء(.

 تقييم درجة الخلط:

 من الضروري مراقبة عملية الخلط

 لتحديد درجة أو مدى الخلط.  -1

 لتتبع عملية الخلط -2

 لتحديد متى يحدث الخلط الكافي  -3

 الختبار فعالية الخالط -4

 لتحديد الزمن الالزم من أجل عملية معينة. -5

الذي يقارن االنحراف المعياري  Mixing indexتقييم مختلفة لتشكيل مؤشر المزج  طرائقاستخدمت 

العينة المأخوذة من المزيج العشوائي. اختيار  ( معACTSلمحتوى العينة المأخوذة من المزيج المفحوص )

المزيج العشوائي ناتج عن كون هذا المزيج هو أفضل ما يمكن الحصول عليه عملياً. وأبسط صيغة للتعبير 

𝑀هي  =
𝑆𝑅

𝑆𝐴𝐶𝑇
  

حتى يصبح  ACTSمنخفضة وبتقدم المزج ينخفض   M ⟸عالية  ACTSفي بداية عملية المزج تكون قيمة 

   ACT=SRS ⟸ M=1 المزيج عشوائيا

 لتقييم عملية الخلط بهذه الطريقة يوجد احتياجين أساسيين:

عينات من أعماق الخالط وفي منتصف  15عدد كافي من العينات الممثلة للمزيج ) على األقل ،  أوالً:

 Sampling thiefوجوانب الخالط، تؤخذ العينات بواسطة ما يسمى 

ناتجاً عن االنحرافات في المحتوى للعينة وليس ناتجاً  ACTSأن تتوفر تقنية تحليلة مناسبة بحيث يكون  ثانياً:

 عن االختالف في طريقة التحليل.

أحياناً عند مزج الصيغ ذات النسبة العالية من المركب الفعال يكون من الممكن الوصول إلى مقادير منخفضة 

يمكن إيقاف عملية المزج قبل  قبل الوصول إلى المزيج العشوائي ومقبولة من االنحراف في المحتوى

 تقليل التكلفة. الوصول إلى المزيج العشوائي 

 

 

  Mechanisms of Mixingآلية المزج للمساحيق 
 الحمل  -shearالقص  -diffusionيوجد ثالث آليات رئيسية تمتزج بها المساحيق النفوذية 

 (:convectionالحمل )

ينشأ هذا النوع من المزج عند نقل مجموعة كبيرة نسبياً من الجسيمات من منطقة إلى أخرى في سرير 

أو المجذاف  blade. كما هو الحال عند استخدام خالطات تعمل على الشفرة powder bedالمساحيق 

paddle .التي تتحرك في المزيج 

ربما ال يحدث الخلط ضمن مجموعة الجسيمات ويميل هذا النوع إلحداث درجة عالية من الخلط وبسرعة. 

 التي تنتقل مع بعضها كوحدة لذلك البد من زيادة مدة المزج للوصول إلى المزج العشوائي.

: تنساب طبقة من المساحيق فوق الطبقة األخرى قد ينتج هذا من انتقال الكتلة عند shearالخلط بالقص 

 مما يؤدي إلى وهط سرير المساحيق.المزج بالحمل حيث يتولد سطح مقصوص غير ثابت 
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حيث  tumblingأو الخالطات القالبة  high shear mixerوقد يحدث أيضاً في الخالطات العالية القص 

 يسبب فعل الخالط تدرج في السرعة ضمن سرير المساحيق وبالتالي قص طبقة فوق األخرى.

ركة أو التدفق فإنه سوف يتمدد أي أن عندما يجبر سرير المساحيق بالح :diffusionالخلط بالنفوذية 

الحجم المشغول من قبله سوف يزداد. هذا يعود إلى جسيمات المساحيق تكون أقل تراصاً وتزداد الفراغات 

الهوائية. تحت هذه الظروف تميل الجسيمات للسقوط تحت تأثير الجاذبية خالل الفراغات المتولدة. يدعى 

ليات الثالثة السابقة الذكر هي محتملة الحدوث لكن قد تسيطر أو تظهر هذا النمط بالمزج بالنفوذية. إن اآل

واحدة أكثر من األخرى اعتماداً على نوع الخالط، ظروف عملية الخلط ) حمولة الخالط، السرعة(، وكذلك 

 انسيابية مكونات المسحوق 

 

 powder segregation (demixing) انفصال المساحيق

ميل المكونات لتنفصل عن بعضها وهو ذو أهمية كبيرة في تحضير المحضرات األثر المضاد للمزج حيث ت

الصيدالنية ألنه قد يسبب زيادة في انحراف المحتوى للعينات المأخوذة من المزيج والتي تسبب فشل في 

 تجانس المحتوى كما قد يسبب الفصل في الحثيرات في قمع التعبئة انحرافات غير متوقعة في الوزن.

صل ألسباب عديدة مثالً أبعاد غير متجانسة. اختالف بالشكل وبالكثافة حيث تميل الجسيمات لتسلك يحدث الف

بشكل مختلف عندما تخضع للحركة وهكذا تميل لالنفصال. يحدث الفصل على درجات عالية إذا خضع 

 سرير المساحيق لالهتزاز وعندما تملك الجسيمات انسيابية عالية.

a اختالف األبعاد يعتبر السبب الرئيسي النفصال المساحيق  الجسيمات:( تأثير أبعاد 

: تميل الجسيمات الصغيرة لتسقط من خالل الفتحات percolation segregation الفصل بالتزحيل -

المتواجدة بين الجسيمات الكبيرة لتصل بذلك إلى قاع سرير المساحيق، يحدث في حالة السكون ولكن يظهر 

التعرض للتحريك كالهز أو الصب مثال: تجمع المساحيق الناعمة في أسفل عبوات القمح  بشكل أوضح عند

 أو أوعية القهوة.

: الجسيمات الكبيرة تملك طاقة حركية أعلى ناتجة عن الكتلة  trajectory segregationفصل المسار -

 تقطع مسافات أكبر من الجسيمات الصغيرة قبل أن تصل إلى الراحة. األكبر 

 يظهر بوجود الجسيمات الكبيرة على أطراف كومة المساحيق عند صبها من الوعاء.

: تميل الجسيمات الصغيرة ) الغبار( خالل المزج أو تفريغ األوعية من المساحيق Dusting outالتغبير  -

 ذه تبقى ه -لتدفع في الهواء إلى األعلى بواسطة تيار الهواء المضطرب عندما تسقط كتلة المساحيق

الجسيمات معلقة في الهواء حتى انتهاء الخلط أو التفريغ حيث تترسب وتشكل طبقة في أعلى تجمع 

 الجسيمات األخشن.

b :تأثير شكل الجسيمات ) 

سهلة الفصل. غير منتظمة  تتشابك  مع بعضها + مساحات  -سهلة المزج  ⟸انسابية أفضل  كروية الشكل 

 سطح  تماس عالية  صعبة  الفصل 

c ):تأثير كثافة الجسيمات 

 تميل الجسيمات األكثر كثافة لتتجه نحو األسفل حتى لو كانت الجسيمات متماثلة باألبعاد.

 بعض االحتياطات لتفادي مشكل للفصل:

اختيار مجاالت أجزاء أبعاد محددة للجسيمات ) طحن المكونات الكبيرة ) التجزئة( ثم النخل للتخلص من  -

 اعمة جداً( الكتل أو المساحيق الن

 اختيار السواغات التي تملك كثافة مقاربة للمواد الفعالة -

 تحثير مزائج المساحيق حيث ينتشر عدد كبير من الجسيمات المختلفة بشكل متساٍو في كل وحدة. -
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 إنقاص عملية الهز أو أي حركة يخضع لها المسحوق بعد المزج -

 ا دون الحاجة إلى نقل المزيج استعمال أجهزة يمكن إجراء عمليات متعددة فيه -

 اعتبارات عملية: -مزج المساحيق  

المزج بشكل متتالي. بمزج المادة الفعالة ) إذا كانت بنسبة ضعيفة ( بحجم مماثل تقريباً من الممدات ثم  -

 تضاف كميات متابعة من الممدات المتساوية بالحجم للكميات الموجودة بالخالط حتى إضافة كامل الكمية.

حجم مناسب من المساحيق في الخالط ألن الزيادة قد ال تحدث تمدد كاف لسرير المساحيق مما يعيق  -

. shear mixingالمزج بالنفوذية أو ال تستطيع المادة التدفق بالطريقة التي تمكن حصول المزج بالقص 

ة في بالطريقة المطلوبأما النقص فقد يحدث زيادة غير مرغوبة في عمليات المزج أو ال تتحرك المساحيق 

 الخالط.

يجب أن يصمم الخالط بحيث يكون محكم اإلغالق على الغبار، يمكن تنظيفه بسهولة كما يمكن الحصول  -

 على المحضر بشكل كامل منه مما يخفض التلوث بين الطبخات ويحمي العامل المحضر.

لفة حصها بعد فواصل زمنية مختلتحديد وقت مزج مناسب يجب أن تفحص العملية بنزع عينات ممثلة وف -

 من المزج 

حركة الجسيمات في الخالط تؤدي إلى احتكاك الجسيمات مع بعضها وبالتالي شحنات ساكنة. يميل هذا  -

وتخفيض في المزج بالنفوذية مؤدية إلى التصاق المواد على اآللة أو سطح  clumpingلينتج تكتالت 

 سب لتشتيت الشحنات الساكنة.يفضل تأريض الخالطات بشكل منا األوعية 

 معدات  مزج المساحيق:

Tumbling mixer )مازجات قالبة ( 
 تستخدم المازجات القالبة عادة لمزج الحثيرات أو المساحيق الحرة الحركة.  -

 -y -المكعبة cube–المزدوجة  القشرة  twin shell -ثنائية المخروط Doubleيوجد تصاميم مختلفة:  -

cone المخروطية- drum  الطبلية 

  
 

 

تزود أوعية  المزج عادة بحيث تستطيع الدوران حول محورها. يتم بلوغ التأثير القالب عندما تتم العملية 

 عند سرعة صحيحة محددة.

بالسرعة حيث تتحرك الطبقة العليا بالسرعة األعظمية وتنخفض يحدث الخلط بالقص عندما ينتج تدرج 

 السرعة بإزدياد البعد عن سطح سرير المساحيق.

يحدث تمدد يسمح للجسيمات بالحركة نحو األسفل بتأثير الجاذبية ويحدث عندها  bedعندما ينقلب السرير 

 الخلط بالنفوذية.

Rotating cube Drum Mixer Y-cone Mixer Double cone Mixer 
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ط بتأثير قوة التثفيل أما المنخفضة فتكون غير كافية تسبب السرعة الزائدة بقاء المادة على جدران الخال

لتوليد تمدد في السرير بشكل كاٍف وبالتالي القليل من الخلط بالقص. إن إضافة حاجز )شوكة( أو قضيب 

 مع القضيب المهيج. y( كما هو خالط convectiveمتحرك سوف يسبب أيضاً المزج  بالحمل )

على مستوى  100kgعلى مستوى المخبر وحتى  50gميات من تتواجد الخالطات القالبة لمزج ك -

 من حجم الخالط. 2/3إلى  1/2التصنيع. تشغل المساحيق عادة 

إن الخالطات القالبة جيدة للمساحيق أو الحثيرات الجيدة اإلنسيابية لكنها غير جيدة  للمساحيق الضعيفة  -

( كما aggregateة عادةً لكسر أي تجمع )تكتل التدفق )متماسكة ( ألن قوى القص المتولدة ال تكون كافي

 أنه يجب الحذر عندما توجد اختالفات واضحة في حجم الجسيمات حيث يمكن أن يحدث فصل.

من االستخدامات الشائعة للخالطات القالبة هو مزج المزلقات أو المواد المفتتة الخارجية مع الحثيرات  -

 قبل الضغط.

 *Turbula shaker mixer  يعتبر شكالً أكثر صقالً من المازجات القالبة الخالط  الرجاج المضطرب

التي تستخدم حركة عكوسة إضافة إلى الحركة الدورانية والنقالة  للخالطات القالبة التقليدية. مما يقود إلى 

 مزج أكثر فعالية ويقلل احتمال انفصال الجسيمات المختلفة بالحجم أو الكثافة.

 High speed mixer- granulationالخالطات العالية السرعة  -المحثرات
المفضل في الصناعات الصيدالنية استخدام إحدى التجهيزات التي تقوم بعدة وظائف كما هو الحال في من 

الخالطات التي تستطيع مزج وتحثير المساحيق بداخلها  وبالتالي تجنب الحاجة إلى نقل  -المحثرات

 ن آلة ألخرى وما يتبعه من احتمال الفصل. المساحيق م

 
المزودة في أسفل الخالط بسرعة عالية قاذفة المواد باتجاه جدران  lmpeller Bladeتدور الشفرة الدافعة 

تجويف الخالط بتأثير قوة التثقيل. تجبر المواد بعدها للصعود لألعلى قبل أن تسقط لألسفل باتجاه مركز 

 الخالط.

( ضمن التجويف لمزج المركبات بسرعة نتيجة قوة القص ) particulateإن الحركات الدقيقة ) المستقلة 

 الناتجة عن السرعة العالية( والخلط بالنفوذية الناتج عن تمدد في حجم السرير.

يمكن إضافة العامل المحثر وتشكيل الحثيرات بعد المزج مباشرة ولكن بإستخدام سرعة أقل للشفرة 

impeller  وباستخدام شفرة هيلكوبترchopper .ًمزودة جانبيا 

يجب االنتباه إذا كانت المواد قابلة للتمزق بسهولة نتيجة الحركة العالية السرعة نتيجة لهذا وللمشاكل 

 المترافقة مع المزج الزائد للمزلقات يعتبر هذا النوع من الخالطات غير  مناسباً لمزج المزلقات.
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Agitater Mixeir )الخالط المهيج أو المحرك ( 
يعتمد هذا النوع من المازجات على حركة الشفرة أو المجذاف في المحضر وبالتالي تكون اآللية الرئيسية 

 convctionللمزج هي الحمل 

 Nautamixerالكوكبي،  planetaryمازج الشرائط،  ribbonأمثلة: 

 

  
 

 

مازج الشرائط: ينجز المزج في البداية بدوران الشفرات اللولبية في وعاء اسطواني إال أنه من الصعب في 

هذا النوع من الخالطات تقليل المناطق الميتة. وال يكون تأثير القص الناتج عن حركة الشفرات أيضاً كافياً 

 لتحطيم تكتالت العقار.

المساحيق السيئة االنسيابية كما أن احتمال  حدوث الفصل فيها أقل منه  يمكن استخدام هذه المازجات لمزج

 في المازجات القالبة.

من وعاء مخروطي مزود في قاعدته بلولب مثبت على نهايته ذراع دوارة في  natuamixerتتألف الـ

النهاية العلوية. ينقل اللولب المادة باتجاه القمة ليعود تحت تأثير الشالل إلى الكتلة. بالتالي تجمع هذه 

بما أن  )الخالطات بين خالطات المزج بالنقل ) بما أن المادة ترفع بالحامل اللولبي( وبالقص والنفوذية 

 المادة تسقط كالشالل لألسفل(. 

 مزج السوائل:
 يمكن التمييز بين ثالث حاالت ال تتبع مزج الجسيمات الصلبة و هي:

 مزج السوائل المنخفضة اللزوجة المختلطة )بوجود المواد الصلبة أو غيابها(

 السوائل اللزجة )بوجود المواد الصلبة أو غيابها(

 ام العجينيالمعلقات الكثيفة ذات القو

 

 آلية مزج السوائل:

 تتوافق آليتي نقل الكتلة والنفوذ الجزيئي من حيث المبدأ مع مثيلهما في خلط األجسام الصلبة فنميز هنا بين:

 )حركة كمية كبيرة من مكان إلى آخر بالمجذاف( Bulk transport:نقل الكتلة 

 : )حركة تصادفية للجزيئات عندما تجبر للحركة بطريقة عنيفة turbulent mixingمزج مضطرب 

  (, وقت)حيث يوجد تدرج بالتركيز في السوائل المختلطة molecular diffusionنفوذ جزيئي 

 خلط السوائل

Ribbon mixer Nautamixer Planetary mixer 
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للمواد المراد خلطها وخالطات  (continuesنميز بين الخالطات المستمرة التي تتميز بتزويد مستمر)

 التي يتم فيها إدخال كمية محددة  ( batchالطبخة )

تعتمد الكثير من أجهزة خلط السوائل بأشكالها المختلفة على وجود ذراع  دوار يُلحق في أسفله جزء قد يأخذ 

عنفة( وإن حركة دوران الذراع وشكل القسم السفلي منه يؤدي إلى  -مجذاف –أشكاالً مختلفة  )فراشة 

 نماذج مختلف من التدفق :

 شعاعي )متعامد مع عمود الدوار(تدفق 

 تدفق طوالني محوري مواز لعمود الدوار

 مماسي بشكل دائري حول العمود

 

 Paddle Mixerالمازجات المجذافية 

تكون الذراع مزودة بشفرة أو عدة شفرات دوارة. تستخدم هذه 

الخالطات عادة في مزج السوائل المنخفضة اللزوجة حيث تكون 

ا السوائل األكثر لزوجة فقد تم تحوير هذه المقاومة منخفضة أم

 gate Paddleالشفرة لتأخذ شكل الباب لتسمى المجذاف الباب 

 

 Propeller Mixerالمازجات الفراشية 

يكون الجزء الدوار هنا على شكل فراشة ويتراوح قطره بالنسبة إلى قطر الوعاء 

. يعتبر هذا النمط شائع or 1/20c/dpd 1/10 =الحاوي على المزيج بين  

 االستعمال على المستوى المتوسط الحجوم 

يسبب دوران الذراع المركزية بسرعة عالية نشوء نوع من التدفق المحوري و 

المماسي )ما يطلق عليه اسم دوامة( و هذا يؤدي بدوره إلى امتصاص الهواء 

 أكسدة.أثناء المزج وما ينتج عنه من مخاطر كتشكل الرغوة أو حدوث 

لتفادي هذه المشكلة يتم اللجوء إلى تخفيض الحركة المماسية و تخريب التناظرية 

 في الخالط عن طريق إضافة نوع من الحواجز أو إدخال الذراع بشكل مائل(

 

 Turbin Mixerالمازجات العنفية 

لى عيناسب هذا النمط خلط المزائج اللزجة لكن ال يناسب العجائن و هو شائع االستخدام 

 المستوى الصناعي في مزج المستحلبات و الكريمات.

يوجد منه أشكال متعددة تتفق معظمها في المبدأ حيث تحاط  شفرات مسطحة بخاتم مثقب 

و يؤدي دوران الشفرات إلى إحداث نوع من التدفق الشعاعي الذي يجبر السائل على 

 المرور من الثقوب و بالتالي يخضع إلى 

فسر استخدامه في مزج السوائل غير المختلطة لتشكيل مبعثرات قوى قص عالية مما ي

 ز/م, م/ز

 

 

 

 air jetخالطات النفاثة للهواء 

تستخدم الهواء و أحياناً غازات أخرى, يجب أن يكون المواد المعدة للخلط منخفضة اللزوجة, و ال تتفاعل 

 مع الغاز المستخدم, السائل غير طيار , و ال يؤدي إلى تشكيل رغوة.
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 يُضبط الدفق بحيث ترفع الفقاعات في طريقها للطفو السائل من أسفل وعاء المزج إلى أعاله.

 

 fluid Jetخالطات النفاثة للمائع 

يمكن االستفادة من القوة المستخدمة لضخ السوائل إلى الوعاء في عملية المزج بشكل جزئي أو كامل. حيث 

 دوران جيد للمواد في الوعاء.تُضخ السوائل من فوهة مجهزة بحيث تسمح بحدوث 

 

 مزج السوائل المستمر:

 تسمح بتزويد غير متقطع للمواد المعدة للمزج ويمكن إنجازه بشكل أساسي بطريقتين:

  Tubeاألنبوب: تدفق المواد بنسبة رجوع أو دوران منخفضة 

 Chamber الحجرة: تسمح بإيقاف المواد لبرهة و إحداث نوع من الدوران 

 لزيادة الفعالية يمكن استخدام مراوح أو شبكة أو مصدات أو مزيج من هذه المداخالت. 

 

 Semisolidمزج المواد نصف الصلب 

بسبب اللزوجة العالية للمكونات وما ينجم عنه من صعوبة بالتدفق تتولد 

الحاجة إلى مازجات بطيئة ذات قوة محركة عالية ومسافات ضيقة.يتبع 

القص في حين تغيب كل من آليتي الحمل أو النفوذية.من المزج هنا آلية 

( الكوكبية: 1الخالطات المستعملة ما يستعمل كخالط أو كعجان: 

شفرات مزج غير مركزية تحمل على ذراع دوارة تتحرك ضمن 

  تجويف دوار )كشط لالسفل من وقت الخر(

 .  ∑( سغما: تعتمد على تداخل شفرتين بشكل حرف 2
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 dryingالتجفيف  -6

 تعريف التجفيف وأهميته:

ل حراريةالتخلص من معظم كمية السائل )الماء غالباً( الذي تحتويه المادة عن طريق تقديم طاقة  السائل  تحو 

قد يتم التجفيف بدون تقديم طاقة حرارية كالتجفيف بالعصر أو االدمصاص )كلوريد الكالسيوم  إلى بخار.

 ن الغازات )سلفوريك اسيد(.الالمائية( أو االمتصاص للرطوبة م

 هذا و تميز المراجع بين التبخير و التجفيف اعتماداً على كمية السائل التي يتم التخلص منها.

 عند التعامل مع السوائل الطيارة )كااليزوبربانول( يُفض ل إعادة تكثيفها لتجنب تبخرها إلى الغالف الجوي. 

بين أهمية ي قابلية االنضغاط وثبات العديد من األشكال الصيدالنية, إن  تأثير الرطوبة على انسيابية المساحيق

 التجفيف في العمليات الصيدالنية.

سيتم التركيز في هذه المحاضرة على تجفيف المواد الصلبة الرطبة والمواد السائلة بهدف الحصول على 

 المنتج النهائي الجاف.

 مالحظات وتعاريف عامة

 (/Humidity/h( ورطوبة الهواء )/moisture/xرطوبة الجسم )مصطلحي يجب التفريق بين 

)غ( القابل لإلزالة  Dm يُعب ر عنها بكتلة الماء محتوى الرطوبة في المادة الصلبة :

  )بعد التجفيف الكامل(  A mكغ من المادة الجافة كليا1الموجودة في 

 الجاف كغ من الهواء 1محتوى الرطوبة )غ( في لرطوبة المطلقة للهواء:ا

تعبر عن درجة إشباع الهواء ببخار الماء عند درجة الرطوبة النسبية للهواء: 

فهو انحالل بسيط للماء في الهواء وبالتالي تنطبق عليه معظم . يعبر عنها عادة بالنسبة المئوية حرارة معينة

 .اإلشباعقوانين االنحاللية حيث تزداد االنحاللية بارتفاع درجة الحرارة حتى تصل إلى درجة 

 .%rHيعبر عادة عن الرطوبة النسبية بشكل مئوي عند درجة الحرارة المدروسة 

rH = الضغط الجزئي لبخار الماء المتواجد في الهواء/ الضغط الجزئي لبخار الماء المشبع في الهواء عند

 نفس درجة الحرارة

rH =  كغ من الهواء عند  1الزمة إلشباع كغ من الهواء الجاف/ كتلة البخار ال 1كتلة البخار الموجودة في

 نفس درجة الحرارة

تُظهر هذه العالقة أن الرطوبة النسبية ال تعتمد على كمية الماء فقط وإنما على درجة الحرارة أيضاً كون 

 الكمية الالزمة إلشباع الهواء تعتمد بحد ذاتها على درجة الحرارة.

ة بقوى االرتباط بينه وبين المادة فيتراوح من سهل االزالة تتعلق سهولة نزع الماء المتواجد في المادة الصلب

 إلى صعب وحتى مخرب للتكوين.

A

D

m

m
x 
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 psychrometric chart  )موليير(  x-h مخطط

.  Enthalpyالحرارة والرطوبة وبخار الماء في الهواء والمحتوى الحراري يبن هذا المخطط العالقة بين 

بشكل واضح في المخطط, أما الخطوط التي  rH=100%يظهر الخط الممثل لخط االشباع ببخار الماء 

فوقه فتمثل درجات أقل من الرطوبة النسبية. يتكثف بخار الماء تحت خط اإلشباع لذلك يطلق عليه اسم خط 

( T= constantرارة )تملك الخطوط األفقية نفس درجة الحتملك الخطوط األفقية في   Dew curve .الندى

(. أما الخطوط المائلة لألسفل فلها نفس x= constant)وتملك الخطوط العمودية نفس الرطوبة المطلقة 

 (.h= constant)المحتوى الحراري 

 

يساعد مخطط موليير مالحظة تغيرات الحالة للهواء الرطب التي تحدث عند ضغط ثابت )عادة الضغط 

 التجفيف. طرائق.كما يمك ن من حساب حدود الجوي(

وبرطوبة نسبية مقدارها  C°42: المطلوب تجفيف الحثيرات الرطبة بتمرير هواء مسخن إلى الدرجة مثال

 وذلك دون تعريضها ألي مصدر حراري آخر )االنتالبية ثابتة(.  % 40
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حتى الوصول إلى اإلشباع أي  تنطلق جزيئات الماء من الحثيرات إلى الهواء الذي يحمل هذه الجزيئات

 . %155الرطوبة النسبية 

 

 :مراحل التجفيف

  سهولة تحرر جزيئات الماء نميز بين:طبيعة المادة واعتمادا على 

  ( يتبخر الماء الموجود على السطح بسهولة وبسرعة ثابتةconstant rate periodالمرحلة األولى: )

( تنخفض first falling rate periodالمرحلة الثانية: )

 الماء عبرسرعة التجفيف بسبب الزمن الالزم لنفوذ 

 الشعريات إلى سطح الجسيمات

( يتم  second falling rate periodالمرحلة الثالثة: )

فيها تجفيف الرطوبة المدمصة, ال يحدث التبخر على 

السطح وإنما يتراجع إلى الداخل )السرعة متعلقة بحركة 

 البخار عبر المسام(

لعامالن األساسيان في تسريع التجفيف هما الحرارة ا

 بين المحضر والجو المحيط رطوبةوفرق ال

  يمكن تخفيض الضغط في الجو المحيط بتطبيق الضغط السلبي,  إضافة مواد تجفيف,  استخدام مكثف

 :المبادئ العامة للتجفيف الفعال

 مساحة سطح واسعة لنقل الحرارة

 للتجفيفنقل فعال للحرارة الالزمة 

 نقل فعال لكتلة الماء المتبخر 

  نزع فعال للبخار المنطلق

يتضمن التجفيف عمليتي نقل الحرارة والكتلة. فالحرارة يجب أن تنتقل إلى المادة المطلوب تجفيفها لتزودها 

 لتبخرابالحرارة الكامنة الالزمة لتبخر الرطوبة. أما نقل الكتلة فيكون متضمناً في نفوذية المادة إلى سطح 

 :أنماط نقل الحرارة

 وذلك من خالل تيار من الغاز أو الهواء (:Convectionالحمل )

 مع السطوح الساخنة ( : بالتماس المباشرConduction) النقل/التوصيل

(: ال تحتاج إلى وسط لنقلها )صلب, سائل, غاز(,إذا سقطت على جسم قادر على Radiation)األشعة 

 الحرارة مما يؤدي إلى نزع السائل الموجود فيه.امتصاصها  تتولد فيه 

 نقل الحرارة: 

  dQ/dt  معدل الطاقة المنقولة :((Calories/s  

Tsدرجة حرارة السطح :   

:Tp درجة حرارة المحضر 
R

TT

dt

dQ ps )( 
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Rالمقاومة لنقل الحرارة :  

 

 نقل الكتلة:

dm/dt ( معدل الكتلة المنقولة :(g/s  

P0الضغط الجزئي في الوسط المحيط : 

:Pp الضغط الجزئي للمحضر 

R المقاومة لنقل الكتلة : 

 Classification of dryers  المجففاتتقسيم 

 التالية: عند تجفيف مادة يجب األخذ بعين االعتبار النقاط

 حساسية المادة التي يتم تجفيفها للحرارة 

 الخصائص الفيزيائية للمادة 

 ضرورة التعقيم 

 طبيعة السائل الواجب إزالته 

 )مصادر الحرارة المتوافرة )بخار, كهرباء 

 هذا ويمكن تقسيم المجففات إما اعتماداً على طبيعة التعامل مع المواد أو حسب أسلوب نقل الحرارة

 التعامل مع المواد المطلوب تجفيفهاحسب طريقة 

  مجففات السرير الساكنةstatic-bed dryer  

  مجففات السرير المتحركةmoving-bed dryer 

  )مجففات السرير السلس )الهوائيFluidized-bed dryer 

 المضغوط  مجففات التي تعمل بالهواءpneumatic dryer 

 حسب آلية نقل الحرارة 

 مجفف الصينية ,مجفف السرير الهوائي لية الحمل: المجففات التي تعتمد آ 

  :الفرن الفراغي, المجفف الفراغي القالب  المجففات التي تعتمد آلية النقل 

 الميكروية  المجففات التي تعتمد آلية اإلشعاع: تحت الحمراء , 

  مجففات المحاليل والمعلقات: المجففات االسطوانية, مجفف اإلرذاذ 

R

PP

dt

dm p )( 0 
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 المجففات

 Tray drier -الصينيةمجفف 

 تُبسط المادة الصلبة الرطبة على صواني قليلة العمق

ثم يمرر تيار الهواء فوق كل رف بدوره ولكن بعد أن تتم إعادة 

  تسخينه لتعويض انخفاض درجة الحرارة الناجم عن مروره السابق.

المساوئ: يتطلب نقل الحرارة بالحمل من الهواء سطح تماس كبير, 

من المواد يبقى دون تماس مباشر مما يوجب وضع كما أن قسم 

طبقات رقيقة جدا من المسحوق, كما تعتبر هذه الطريقة عملية تجفيف 

 ساعة. 24بطيئة حيث قد تستغرق العملية حوالي 

 

  Fluidized bed drier  الهوائي السريرمجفف 

تعتبر طريقة ممتازة للحصول على تماس جيد بين الهواء الجاف الساخن والجزيئات الرطبة وبالتالي تجفيف 

وعاء مخروطي من األسفل يحوي  قاعدة مثقبة تمكن الهواء المفلتر سريع. توضع المادة الرطبة في 

ن من العبور من األسفل إلى األعلى. تُضبط  سرعة الهواء بحيث تكون  كا مات فية لتعليق الجسيوالمسخ 

وتسهيل الحركة بحرية. يوجد في أعلى الوعاء فلتر يمنع خروج الجسيمات مع الهواء بتأثير الضغط السلبي 

طالما يحدث تبخر للسائل من الجسيمات  أو مروحة خاصة في األعلى. 

 فإن درجة حرارة الهواء الخارج أقل من الداخل

  المزايا:

 لة مرتفعة من نقل الحرارة والكتالمعدالت نتيجة ال  تجفيف  سريع 

  يحدث التجفيف من سطح كل الجزيئات  الفردية وليس فقط من

 سطح السرير مما يؤمن التجفيف بنسبة ثابتة 

  يسبب الهيجان في السرير الهوائي احتكاكا بين سطح الحثيرات

 مما يعطيها شكالً دائرياً 

  من خطر هجرة تؤمن الحركة الحرة للجزيئات الفردية الحد

 المواد المنحلة إلى السطح

  يمكن تحريك األوعية مما يجعل التعامل والحركة حول منطقة

 اإلنتاج بسيطة ويقلل من التكاليف المخبرية

 المساوئ:

o  زائدا لبعض المواد وضررا للحثيرات إضافة إلى إنتاج ً يسبب االضطراب والحالة الهائجة احتكاكا

 كمية كبيرة من الغبار

o  تؤدي الحركة القوية للجسيمات في الهواء الجاف المسخن إلى توليد شحنات كهربائية ساكنة مما قد

يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة. هذا ويزداد الخطر حتى الوصول إلى الحرائق أواالنفجار عند وجود 

  محالت عضوية مما يوجب تفريغ الشحنات بالتأريض

o لتحريك الجسيمات وهذا يعتبر عيبا اقتصاديا وبيئياً جسيماً .  تحتاج اآللة إلى كميات كبيرة من الهواء 
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 Vacuum oven -الفرن الفراغي

تعتبر مثاال جيدا للمجفف التوصيلي بالرغم من أنها لم تعد تستخدم بشكل واسع في الصناعة. تتألف من 

ومن جدار مضاعف ,كما وعاء قابل لإلغالق المحكم لمقاومة الفراغ في الوعاء وضغط البخار في الغالف. 

تشكل دعامات الرفوف جزءاً من الغالف إلعطاء مساحة أكبر لنقل الحرارة, يتم إغالق الفرن بإحكام ثم 

 يطبق ضغط سلبي باستخدام مضخة تفريغ

 

 المزايا:   

 يتم التجفيف عند درجات حرارة منخفضة -

 نتيجة وجود الهواء بكميات قليلة جداً  تخفيض خطر األكسدة -

 Vacuum tumbling drier  الفراغي القالب مجفف

لمجفف التخلية القالب تطبيقاته في الصناعة الصيدالنية وهو يشبه في إحدى تصميماته الخالط المخروطي 

Y  يستخدم من أجل تجفيف حثيرات المضغوطات عن طريق قلبها على السطح الساخن بينما يدور الوعاء .

 مقارنة مع السطوح الثابتة حيث المادة ساكنة. معدالت النقل للحرارة عالية. تكون 

 

 Infrared radiation     المجففات باألشعة تحت الحمراء

استخدمت سابقا لتجفيف المنتجات الصيدالنية ولكن لوحظ أنها تمتص األشعة بسرعة من قبل الكتلة الرطبة 

ن عة, ويسبب امتصاص المزيد متجف الطبقات السطحية بسر دون القدرة على  االختراق ضمنها وبالتالي 

نادرة االستخدام كمصدر حراري في التصنيع   IR تعتبر الطاقة رفع درجة الحرارة للمادة بشكل مضر.

 . الصيدالني

 

 Micorwaveالمجففات باألشعة الميكروية 

ول طبالرغم من أن الطاقة في المنطقة تحت الحمراء تتولد بشكل أسهل إال أن إشعاع الميكرويف بمجال 

( يخترق األجسام بشكل أفضل مما يفسر االستخدام الشائع في الصناعة 10mm-1mالموجة الطويلة )

 الصيدالنية.

عندما تسقط األمواج الميكرونية على بنى مناسبة )جزيئات قطبية صغيرة كالماء(, تحاول االلكترونات 

الطنين بشكل متناغم مع اإلشعاع فيؤدي االحتكاك الجزيئي إلى توليد الحرارة. ال تقوم المادة الجافة بالطنين 

 الة الماء. كما هو الحال في الماء لذا يجب تجنب التسخين الزائد حالما تتم إز
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 يتم العمل في مجفف الميكرويف ضمن تخلية قليلة لتسمح للهواء المتدفق بإزالة المحل المتبخر بشكل مستمر. 

, ليمر بعدها عبر نافذة بولي بروبلين إلى حجرة التجفيف  فيمتصه  Magnetronيتم  توليد اإلشعاع من قبل 

 السائل الموجود في المحضر الرطب ثم يسحب البخار

 ئع االستخدام في الصناعة الصيدالنيةشا

 المزايا: 

ً  يؤمن تجفيفا سريعا عند درجات حرارة منخفضة  نسبيا

 يكون السرير ثابتأً وبالتالي نتجنب مشاكل الغبار

 كفاءة حرارية مرتفعة حيث تمتص أغلب الطاقة من السائل في المادة الرطبة

 هجرة المادة المنحلة بحدودها الدنيا

 المعدات المستخدم عالية الكفاءة ودقيقة وتلبي متطلبات المنتج وسالمة العامل 

 السيئات

 حجم دفعة المنتجات التجارية لمجففات الميكرويف أصغر من تللك المتوفرة في السرير الهوائي -

  لألعضاءالذي قد يسبب ضررا  حماية العاملين من اإلشعاعيجب االنتباه إلى  -

 

  ةالمجففات االسطواني

  m 4-2وطول  0,75m-1,5اسطوانة بقطر تتضمن 

 تسخين الداخل بالبخار او الماء الساخنيتم 

يتم و تغمس في قدر التغذية وتدويرها طوالنياً على المحور الطوالني. 

التحكم بمعدل التجفيف من خالل التحكم بسرعة دوران االسطوانة 

 ودرجة حرارتها.

 خاصة.كشط المنتج باستخدام  سكين يتم  

من االستخدامات تجفيف معلقات الكاؤالن أو أوكسيد الزنك, المعلقات 

 النشوية

 المزايا: 

 تجفيف سريع حيث أن نشر الفيلم على منطقة كبيرة يؤمن معدل انتقال حرارة وكتلة سريعين. -

 زمن التسخين قصير وهو عدة ثوان -

 الحرارةإمكانية حصر االسطوانة ضمن عازل فراغي مما يمكن تخفيض درجة  -

 السيئات

 ظروف تشغيل حرجة  فمن الضروري التحكم بنسبة التغذية, سرعة الدوران ودرجة الحرارة
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 spray drierمجففات االرذاذ 

هناك العديد من أشكال المجففات باإلرذاذ حيث يحدث ضمن حجيرة التجفيف مايشبه اإلعصار فهو يؤمن 

لة ويعمل على تفريق الجسيمات المجففة من الهواء المتحرك دوراناً هوائياً جيداً يسهل نقل الحرارة والكت

 بفعل القوة النابذة. 

في حجرة التجفيف فتجف كل قطيرة  يُرذ السائل إلى قطيرات في مجرى هواء ساخن يتحرك كاإلعصار

لتصبح جزيئة صلبة مفردة. يتم التحكم بخصائص الجسيمات من خالل التحكم بحجم القطيرة ولذا يكون 

 بخاخ هاماً.نوع ال

 

 

موحدة المظهر وسهلة التمييز بشكل كرات مجوفة مع فتحة جانبية صغيرة تكون المنتجات المجففة باالرذاذ 

أحياناً.ينشأ هذا من عملية التجفيف فعندما تدخل القطيرة مجرى الهواء الساخن تجف من الخارج لتشكل 

المركز ومن ثم يتبخر هذا السائل ويخرج البخار الداخلي باالندماج عبر قشرة خارجية مع بقاء السائل في 

 فتحة صغيرة في الجانب

 التطبيقات:  

ً في المحاليل والمعلقات وقد يصل المردود حتى  يمكن استخدام هذه الطريقة لتجفيف معظم المواد تقريبا

2000 kg/hour:وتستعمل بشكل خاص . 

 المواد الحساسة للحرارة  -

  µm 7-1تحضير الدواء بشكل مساحيق جافة لالستنشاق بأبعاد تتراوح بين  -

 يمكن استعمال هواء مسخن ومفلتر لتجفيف محضرات عقيمة . -

 أمثلة: حمض الليمون, الالكتوز, الجيالتين, بعض الصادات الحيوية.

 المزايا: 

هناك ماليين  من القطيرات  التي تعطي مساحة سطح واسعة لنقل الحرارة والكتلة ولذلك يكون التبخير  .1

 سريعاً جدا وزمن التجفيف للقطيرة جزء من الثانية فقط 

بما أن التبخير سريع جدا فالقطيرات ال تسخن لدرجات حرارة مرتفعة وتستخدم معظم الحرارة للتبخير  .2

 ارة الجسيمات منخفضةوبالتالي تبقى درجة حر

 يعطي الشكل المميز للجسيمات مساحة سطحية عالية للمنتج وبالتالي سرعة انحالل .3

 الجسيمات شبه كروية مما يعطي المنتج انسيابية عالية وبالتالي مناسبة لصنع المضغوطات .4

م
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 السيئات

 15mتجهيزات ضخمة ومكلفة فقد تصل أبعاد حجرة التجفيف إلى أبعاد تصل إلى  -

 ك حجوم كبيرة من الهواء الساخن استهال -

 

 التجفيد 
د( بالتصعي الُمحل فيها )عادة ماء( من الطور الصلب التجفيد هو طريقة تجفيف يُنزعتعريف:  د )المجم 

 )تحول مباشر إلى الحالة الغازية( 

 تجفيد المأكوالت -جبال األنكا     تاريخ التجفيد:

 خالل الحرب العالمية        

 الصادات الحيوية /بنسلين/          

  البروتينات        

 الحبوب, األزهار, مواد غذائية ,الحقنأشكال تطبيق التجفيد:    

 :إيجابيات التجفيد

  )إن نزع الماء يساعد على إطالة فترة تخزين العديد من   المواد الفعالة الحساسة )بروتينات, ببتيدات

 دون حدوث    فقدان بالفعالية

    ع عملية التبلل  واالنحالل  بنية مسامية وسهلة الكسر مما يسر 

  إمكانية إتمام العملية ضمن شروط العقامة الالزمة لبعض األشكال الصيدالنية 

   إمكانية الدقة في الجرعة 

 سلبيات التجفيد

 تستهلك طاقة ووقت 

   ًمكلفة جدا 

    المنتجات حساسة جداً للرطوبة 

 عندما : استخدام التجفيد منطقي

 للحرارة, صعبة االنحالل, غير ثابتة بالماء تكون المادة الفعالة غالية ,حساسة -

 انحاللية سريعة وكاملة مطلوبة -

 مخطط الطور للماء-المبدأ الفيزيائي

 بخار(-سائل-يتضمن الطور ثالث مجاالت مختلفة, تمثل كل منها طوراً وحيداً من الماء )صلب  

  (P=6.13 mbar- T=0,0098جد األطوار الثالثة )للماء عند تتوا Trعند النقطة الثالثية   

 يمكن أن يتواجد طوران في نفس الوقت ضمن شروط محددة من الحرارة والضغط  مثل:  

 (: يمثل تغيرات نقطة التجمد بتغيير الضغطA-Trسائل )-صلب  

 (: انخفاض درجة الغليان بانخفاض الضغطB-Trغاز )-سائل  
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 (:انخفاض البخار الناتج عن الجليد بإنقاص درجة الحرارة C-Trغاز )-صلب  

 

 مراحل العملية

 :التجميد

  م( ˚ 45-التبريد تحت درجة تحددها صفات المحضر )بشكل عام 

 ICEتبلور الماء بشكل متجانس إلى جليد  -

 ازدياد تركيز المواد المنحلة -

 انفصال بعض المكونات المنحلة كالوقاءات  -

 crystal, amorphكامل النظام صلباً )في النهاية يصبح 

 

   التجميد المستعملة: طرائقمن 

 سطوح التبريد

  التغطيس في اآلزوت السائل

  :سرعة التبريد 

 مسامات كبيرة/متجانسة     ( C/min° 0.5>بطيء) 

 مسامات صغيرة/غير متجانسة     ( C/min° 10<<سريع )

 

 :التجفيف الرئيسي

 م ˚ 85 -/ 55-تخفض درجة المكثف إلى حوالي  •

 تشغل  المضخة •

 تُرفع درجة حرارة الرفوف لتزويد الطاقة الضرورية •

 يتصعد الجليد  •

 ينقص زمن التجفيف بارتفاع فرق الضغط, بانخفاض سماكة المحضر, بارتفاع درجة الحرارة •

 :التجفيف الثانوي

 م˚35تُرفع درجة حرارة الرفوف فوق  •

  (Vacuum)تخلية نحافظ على ال •

 (desorption, diffusionيُنزع الماء المتبقي بالنفوذية واالمتزاز )
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 مبدأ آلة التجفيد

 غرفة التجفيف-1

 صفيحة لالغالق  -2

 المكثف -3

 مقياس فرق الضغط -4

 رفوف قابلة للتبريد والتسخين -5

 حنفية للتهوية -6

  باب اآللة -7

 

 تقسيم آالت التجفيد

  آالت مخبرية:
  2م 5.2السعة: حتى حوالي  

 مجاالت متعددة من االستخدام لكن إمكانية مراقبة ضعيفة للمحضر 

 تصلح للمحضرات غير المتطلبة 

 أبواب أو قبعات من الزجاج 

 يوجد أنماط متطورة من الناحية التجهيزية لكن دون أن تصل إلى مستوى عالي  

 آالت بيلوت 

 جفيفيمكن التبريد والتجفيف في غرفة الت

 سطوح الرفوف تكون دائماً قابلة للتبريد أو التسخين

 عينات لإلختبارات السريرية 

 مؤلفة من غرفة أوغرفتينوقد تكون تشبه كثيراً آالت البيلوت : آالت التصنيع
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 -التعبئة والتغليف -8

 دور التعبئة وأهميتها:
ها الصيدالنية وسهولة التعامل بها وتخزينإن التغليف والتعبئة ضرورة صيدالنية تمك ن من حفظ األشكال 

 -هواء -وعرضها والوظيفة األساسية للتغليف هي حماية الشكل الصيدالني من التأثيرات الخارجية ) ضوء

تلوث ميكروبي ( وتأمين تطبيق سهل ودقيق من قبل المريض.  في بعض الحاالت تعتبر التعبئة  -رطوبة

الشكل الصيدالني الفعال إلى المريض. األقراص الفوارة مثالً  ضمن مواد محددة شرطاً أساسياً لوصول

تحتاج إلى عبوات تمنع مرور بخار الماء والنيفدبين الحساس للضوء يحتاج إلى عبوات ال تسمح بعبور 

 الضوء.

 يعكس هذا باختصار أهمية التعبئة لتسويق بعض األشكال الصيدالنية وضمان ثباتيتها خالل فترة التخزين.

ة أخرى يجب أن يضمن الغالف تعريفاً واضحاً عن المستحضر و معلومات عن المكونات و طريقة من جه

االستخدام، شروط التخزين، رقم الطبخة، فترة الصالحية، اسم المصنع  والعنوان وأن يساعد بشكل عام 

 على تحسين مطاوعة المرضى.

 تعاريف وتصانيف دستورية: 
( بالجزء الذي يحمل المادة الدوائية وممكن containerالعبوة / الوعاء ))الدستور األمريكي(  uspيعرف الـ

 أن تكون أو ال تكون على تماس مباشر مع المادة الدوائية.

ويضم المكونات التي تشكل الجزء الذي  primary packهذا ويقسم التغليف )التعبئة( إلى تغليف أولي 

الغطاء،...( وتكون وظيفته الرئيسية هي احتواء  -جاجةيكون على تماس مباشر مع الشكل الصيدالني ) الز

المنتج وحمايته من المخاطر الكيميائية، المناخية وأحياناً الميكانيكية التي قد تسبب تخرب الدواء. أما التغليف 

فيقوم بتزويد الحماية اإلضافية الضرورية لضمان تخزين ونقل المنتج،  secondary packagingالثانوي 

 على تماس مباشر ومن المواد األكثر شيوعاً هنا الكراتين المطوية.ال تكون 

 األوعية حسب مقدرتها على حماية المنتج من الظروف الخارجية إلى: USPمن جهة أخرى يصنف 

: تحمي المنتج من األجسام الصلبة الخارجية ومن Well closed containerالوعاء الجيد اإلغالق  -

 ية تحت ظروف المداولة. الشحن، التخزين والتوزيع.حدوث ضياع للمادة الدوائ

يحمي المنتج من التلوث باألجسام الصلبة أو السوائل : tight containerالوعاء المحكم اإلغالق  -

الخارجية أو األبخرة ومن حدوث ضياع للمادة أو التميع أو التبخر تحت ظروف التداول، الشحن والتخزين 

 الفتح يمكن إعادة إغالقها أيضاً بإحكام.والتوزيع المألوفة. بعد 

وعاء ال يسمح بدخول الهواء أو أي غاز آخر تحت ظروف : hermetic containerالوعاء الكتيم للهواء  -

 التخزين والتوزيع المألوفة ) ظروف عادية( -الشحن -التداول

 نية.يستعمل بشكل عام الحتواء المنتجات الحق الوعاء الكتيم للهواء والمعقم: -

 أما التصنيف لألوعية حسب احتوائها على الجرع فهو:

حيث تكون الجرعة الزرقية الموجودة في الوعاء واحدة  single dose containerالوعاء مفرد الجرعة 

 وعندما تفتح ال يمكن إعادة إغالقها مع ضمان استمرار العقامة. مثال: األمبوالت المغلقة بالصهر.

 جرعة مفردة في الوعاء ألهداف غير حقنية: it dose ContainerUnوعاء الوحدة الجرعية 

https://manara.edu.sy/



  

45 
 

: أوعية تسمح بالسحب المتتالي للجرعات Container  -Unit -multipleالوعاء متعدد الوحدات  

 الالزمة دون أن تتأثر نقاوة و فعالية الكمية المتبقية 

 معدة لألغراض الحقنية الوحداتأوعية متعددة : ose Containerd -multipleالوعاء متعدد الجرعة 

 -وتسمح بسحب أقسام )جرعات( متتالية من محتواها دون أن تتأثر فعالية المنتج أو تتأثر نقاوة القسم المتبقي

  vialsمثال القنينات ذات األغطية المطاطية 

يحول بأنه التغليف الذي  Tamper evident Packagingالتغليف المقاوم للتالعب كما يعرف الدستور 

 دون الوصول إلى الشكل الصيدالني بدون إحداث تخرب واضح للعبوة )الهدف إعطاء دليل عن فتح العبوة(  

 بالتغليف الذي يصعب فتحه من قبل األطفال Child resistant packagingو التغليف المقاوم لألطفال 

 

 كما يحدد الدستور المعنى الدقيق لظروف التخزين فيحدد

 c ° 20-, -10( مكان يضمن الحرارة بين Freezer: )الثالجة

و 2 ويعتبر البراد مكانا مناسبا حيث تكون الحرارة بين  c 8 °( مكان يضمن الحرارة تحت Cold: )بارد

8 

 . هذا ويمكن استعمال البراد تجاوزا لتأمين هذه الدرجة15و 8أي حرارة بين  (Cool) :: معتدل

  C° 25و  20 (: بين Room temperature) درجة حرارة الغرفة

( : عند وجود هذا المصطلح يعني controlled Room temperature) درجة حرارة الغرفة المراقبة

مع التشديد  Coolولذلك يمكن اللجوء أثناء النقل والتخزين بحرارة معتدلة  C° 25درجة الحرارة حتى 

 على عدم تجاوز هذه الحرارة 

 40و 30( بين warm: )حار

 c°40أي حرارة فوق  excessive Heat مفرط الحرارة

( حيث يكمن خطر كسر الوعاء واحتمال فقدان في protection from Freezing) محمي من التجمد

 فعالية المنتج الدوائي أو تغيير في الخواص

 %40ال تتجاوز الرطوبةالنسبية dry place مكان جاف

 المخاطر التي يتعرض لها المنتج:
 قائمة بالمخاطر التي قد يتعرض لها المنتج والتي تعرض ثباتيته للخطر، نذكر منها:يوجد 

A)  المخاطر الميكانيكيةMechanical hazard: 

 :shock or impact damageأذيات الصدم أو الحشر-1

يشمل هذا التعامل الجلف كالصدم والسقوط. يمكن التخفيف من هذا الخطر بتحديد وتخفيف الحركة وكذلك 

 لتعامل األكثر حذراً. يجب االنتباه أن مثل هذا الضرر قد يحدث للغالف أو مواد التغليف قبل تعبئة المنتج.با

 :compressionالضغط  -2

الضغط القوي والتحميل يمكن أن يشّوه أو يحّطم الغالف ويضر بالمنتج بالداخل فقد يجعل تخّرب الكرتون 

 ً من الضرر. يحدث مثل هذا التخرب عند التكويم في المخزن أو  المنتج غير قابل للبيع حتى ولو كان خاليا

وساطة النقل حيث تضاف االهتزازات إلى الضغط هنا. وقد يحدث أيضاً في حاالت أخرى مثالً عند النقل 

 إلى المنزل بعد الشراء.

 :vibrationاالهتزازات -3
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ين ار مثالً يؤدي إلى اهتزازات بسعة بتتضمن نوعين من المتغيرات: التواتر والسعة.فالنقل بواسطة الجرّ 

الدقيقة أما بالطائرة فإن السعة أقل بكثير إال أن التواتر يكون اكبر. في /مرة 125ملم وبتواتر حتى  5-55

 (, انكشاط اللصاقات.screwالحالتين يحدث ضرراً ما مثل انفصال مكونات المنتج, انفكاك األغطية )

 :piercing  الثقب -4

 المواد لنفوذ األجزاء الحادة وهذا يمكن حدوثه في كل مرحلة.تتعرض بعض 

B  المخاطر المناخية )climatic or Environments Hazard: 

على الرغم من التحذيرات المناخية المأخوذة بعين االعتبار على العبوات إال أن العديد من المخاطر المناخية 

مما هو عليه في المناخ المداري االستوائي واألمثلة على  قد تحدث وقد تكون الظروف المناخية أحيانا أسوأ

األدوية المعروضة تحت اإلضاءة العالية الطاقة في نافذة الصيدلية، التخزين  –المطبخ  -ذلك: الحمام 

 بالقرب من المدفأة أو خط أنابيب التدفئة في المتجر. و تشمل المخاطر المناخية:

 :Moistureالرطوبة  -1

فوران...(  -شحوب في اللون( أو تغيرات كيميائية )حلمهة -تلين -الرطوبة تغيرات فيزيائية )قساوةقد  تسبب 

 وقد تلعب دوراً حامالً للملوثات.

( screwهناك مواد معينة ) كل المواد البالستيكية( نفوذة للرطوبة إلى درجة ما. كما أن األغطية اللولبية )

جم ح -شكل سطح اإلغالق –بور البخار اعتماداً على وسط اإلغالق التي تظهر محكمة اإلغالق قد تسمح بع

 الفتحة والشروط المحيطة. يجب التأكيد أخيراً أن فقدان الرطوبة أو كسبها قد يكون مهدداً للمحضر.

 :temperatureدرجة الحرارة  -2

خطراً على المحضر أو ( cyclingقد تسبب الحرارة المفرطة ) الباردة أو الساخنة ( والحرارة المتقلبة ) 

 الغالف. فالحرارة المنخفضة مثالً قد تجعل بعض المواد البالستيكية هشة ومتشققة.

 :pressureالضغط   -3

يظهر تأثير الضغط مثالً على المواد المنقولة بالطائرة أو المعبأة عند مستوى سطح البحر ثم منقولة إلى 

 مثالً.مناطق جبلية عالية مما يؤدي انفتاح العبوات 

 :lightالضوء   -4

 uv) تحت الحمراء(. إال أن الـ  IR، وحتى uv ،visيتألف الضوء من أمواج بأطوال تتراوح من منطقة 

 هي غالباً مصدر التغيرات الكيميائية الحيوية. قد ال تكون مثل هذه التغيرات دائماً عيانية.

 باهت(. أصفر، غامق  قد تتعرض اللصاقات بتأثير الضوء لتغيراً في اللون ) أبيض

يمكن استبعاد تأثير الضوء باستخدام مواد محددة، صفائح قصدير، رقاقات معدنية تخفف نفوذ األلوان أو 

في المواد البالستيكية لتمنع األشعة  UVتخفف ارتشاح أطوال موجات محددة. كما يمكن إدخال ماصات 

 الضوئية من الدخول.

مما يستوجب الحماية الضوئية فقط لفترة قصيرة خالل االستعمال  معظم المنتجات تعبأ في كرتون إضافي

 مثالً.

 Atmospheric gasesالغازات الجوية  -5

مثالً في تسببه ألكسدة بعض المحضرات. كذلك قد تنفذ  2oوغيرها. يكمن خطر  o2, co2N ,2تتضمن 

 بعض المركبات الطيارة المرافقة للعطور والمطعمات مما يؤدي إلى سوء في الطعم والرائحة .

(C  مخاطر بيولوجيةBiological hazard: 

 :Microbiologicalالتلوث الجرثومي  -1

المحضرات مما يعني أن مواد التغليف يجب أن تكون هناك نزعة عامة لتحسين مراقبة األحياء الدقيقة لكل 

 نظيفة وعند استخدامها كتغليف نهائي تمنع حدوث أي تلوث قدر اإلمكان.
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لحماية المحضرات من التلوث الميكروبي  %155يجب أن تضمن التعبئة للمحضرات العقيمة فعالية 

 والفطور والخمائر.

لسكاكر كالشرابات يعتبر خطر حيث قد يسبب التخمر أما إن دخول الخمائر إلى المنتجات الحاوية على ا

 الفطور فقد تنمو على المواد السللوزية كالورق والورق المقوى عند حفظه تحت ظروف رطبة.

 أسباب أخرى: -2

 UKالتلوث بمخلفات الطيور والحشرات يبدو نادراً إال أنه يبقى محتمل الحدوث حتى في 

(D  مخاطر كيميائيةchemical hazard 

 ال يمكن تجنب التفاعالت الكيميائية إذا كانت عائدة إلى تفاعل المواد الداخلة في المنتج.

إال أن التفاعل قد يحدث بين المواد والغالف لذلك يجب االستقصاء الكافي إلمكانية حدوث مثل هذه  

 التبادالت. من األمثلة عن التفاعالت بين المنتج والغالف والتلوث الناتج:

i. بعض المواد الداخلة في المنتج على سطح الوعاء حيث لوحظ مثالً فقدان للـ ادمصاصEDTA  أو

 بعض المواد الحافظة مثل البنزالكونيوم واليتومرسال.

ii.   قد تتحرر بعض المواد الفعالة سطحياً الداخلة في تركيب البالستيك إلى الشكل الصيدالني عن طريق

 افات األخرى كالمزلقات.االنحالل والتآكل السطحي وهذا يشمل اإلض

iii. .قد يحدث تشقق في الزجاج القلوي عند حفظ محاليل مثل  السيترات، الطرطرات، الساليسيالت 

iv.  نفوذ المواد الطيارة عبر المواد البالستيكية قد يحدث تغيرات ملموسة. ظهرت خسارة سريعة للمواد

 لمنخفضة الكثافة.الحافظة مثل الكلوربوتانول، الفينول عبر أوعية البولي إيتلين ا

 Pack selectionاختيار الغالف: 
 العوامل التي تؤثر على اختيار الغالف هي 

(: يجب أن تتواجد تفاصيل شاملة عن الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة الدوائية productالمنتج ) -1

 -رضيع -المريض ) طفلوالسواغات ، معلومات عن الجرعة ومقدار تكرارها، طريقة االستخدام، نوع 

 بالغ...(، إذا كان المنتج موسمي أو يستعمل على مدار السنة

(: معلومات عن الكمية المصنعة للمنتج، مكان استخدامه ) محلي أو للتصدير(, the marketالسوق ) -2

 المشفى أو المنزل. المبيعات المتوقعة. -يطبق في العيادة

(: كيف سيتم التوزيع خاصة بالنسبة للمواد المصدرة فقد the distribution systemنظام التوزيع )  -3

 تستخدم وسائل بدائية للنقل كالعربة، الحمار وغيرها.

(: هنا يطرح السؤال إذا كانت التجهيزات الموجودة  Manufacturing facilitiesتسهيالت بالتصنيع ) -4

اسة لتعبئة المطلوبة. في الحالة الثانية يجب دربالمصنع تفي بالغرض أو البد  من شراء آالت جديدة لتأمين ا

التوازن بين التكلفة المتوقعة مع الربح المتوقع. مثالً المحضرات العقمية تتطلب أجهزة خاصة وتكلفة أكبر 

تؤثر إيجابياً أو  من التكلفة  %15مما هو عليه في المحضرات السائلة التقليدية. تكلف العبوة حوالي 

 سلبياً.
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 بئة: مواد التع

 الزجاج: 

( 2sioسريع لمصهور ال عضوي يتجمد على شكل زجاج دون أن يتبلور ويعتبر ) ينتج الزجاج من تبريد

أوكسيد السيلسيوم حجر األساس في بنيته وقد تدخل أمالح أخرى في تشكيله مثل كربونات الكالسيوم 

 وكربونات الصوديوم ومن اإلضافات نذكر:

 من قساوته وشفافيته, 3O2(Al(تزيد إضافة أمالح االلمنيوم  -

 clarityالسيلنيوم فيحسن من الشفافية  - 

 softأكاسيد الرصاص تعطي نقاوة وشفافية لكن تجعل الزجاج أطرى  -

تؤثر بعض االضافات على اللون كما يظهر الجدول. حيث قد تختلف االستخدامات حسب اللون بالزجاج 

( غالبا لتعبئة المستحضرات الصيدالنية الحساسة ألشعة الشمس حيث يمتص amberر ) البني المصف

الزجاج عندها األشعة الضارة بالمحضر, الزجاج االخضر يستخدم غالبا لتعبئة المشروبات, االزرق: يجعل 

 ( تعطي مزيدا من الجذب لمستحضراتopal)  المستحضرات البيضاء أكثر بياضاً,غير الشفاف )لؤلؤي(

 التجميلية

 وتأتي أهمية الزجاج في التعبئة من الصفات التي يمتلكها.

النقاوة وعدم النفوذية: تضمن البنية الخالية من المسامات للزجاج سطحاً فائق النعومة. كما تتميز األوعية  -1

 الزجاجية بما فيها ذات الجدران الرقيقة بإغالقها المحكم وعدم نفوذيتها.

ال تتغير نفوذية الزجاج للغازات وبخار الماء عند درجات الحرارة المستخدمة للتعقيم أو  إمكانية التعقيم: -2

 (t=121في الصاد الموصد )

الشفافية والحماية الضوئية: تسمح  -3

شفافية الزجاج بمراقبة محتوى 

األوعية في حال حدوث تغيرات 

 عيانية )كاللون مثالً( أو في النقاوة.

ي خامال بشكل كللكن اليعتبر الزجاج 

بسبب تواجد بعض األكاسيد ففي 

 الوقت الذي ترتبط فيه أوكسيد البور

boric oxide  بشكل قوي ضمن

البنية الرباعية للزجاج تبقى بعضها 

االخر بشكل مرتبط جزئياً مما يسمح 

مثال بحدوث تبادل شاردي بين 

الصوديوم ومحتوى الزجاج مؤدياً 

 .  pHغلى ارتفاع درجة الـ 

تظهر مشكلة أخرى عند تخزين كما 

الزجاج عند حرارة مرتفعة ورطوبة 

عالية وتعرف بظاهرة التزهر حيث 

يمكن نقع  leachingتهاجر األمالح من ضمن بنية الزجاج لتذهب إلى السطح. لتخفيف ظاهرة التسرب 

 االستخدام. الزجاج في ماء ساخن او محاليل حمضية ممدة مما يزيل معظم األمالح القابلة للتسرب قبل 

 يمكن تقسيم أنواع الزجاج إلى:
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يستخدم  o2000cدرجة انصهار أعلى من   بدون إضافات 2sio: يتكون من Quarzالكوارتز   -1

 UVلتحضير الكوفيت في مقياس الطيف 

معتدل )بوروسيكات(: يحتوي أوكسيد البور وأوكسيد األلمنيوم ومواد قلوية أخرى، ينصهر بدرجات  -2

 (.PYREX®يتحمل الحرارة العالية ويقاوم تبادل الشوارد بشكل جيد ) مثال  o1500cأعلى من 

. ال يقاوم الحرارة كثيراً o500c، ينصهر بسهولة Na-+2ca+كلسي: يحوي كمية كبيرة من -صودي -3

 ويملك مقاومة أضعف من سابقتيه لتبادل الشوارد.

 المستخدم في الصناعة الصيدالنية إلى األصناف الرئيسية: دستور األدوية فيصنف الزجاجأما 

I.  /)معتدل )بوروسيليكاتneutral مقاومته العالية لتبادل الشوارد تفسر إمكانية استخدامه في :/

تعبئة المحضرات الزرقية، وغير الزرقية ومنتجاته. إال أن درجة انصهاره العالية وتكلفته المرتفعة 

 يحدان من استعماله.

II.  الصودي المعدل السطح: يصن ع بمعالجة السطح للزجاج من النمطⅢ  مع بعض المواد مثل سلفات

األمونيوم أو ثاني أوكسيد الكبريت مما يؤدي إلى تعديل بعض الجذور القلوية السطحية مولداً سطحاً 

ً لتغيير التوتر السطحي وتسهيل  يالن سمعتدالً كما يعالج بطلي سطح الزجاج بالسيليكون أحيانا

المحتوى. يمكن استخدامه لتعبئة المحاليل المائية الحامضية أو المعتدلة واليسمح باستخدامه لتعبئة 

 المحاليل العالية القلوية ألن ذلك يسهل تسرب األكاسيد.

III. كلسي: بسبب مقاومته الضعيفة لتبادل الشوارد يستخدم لتعبئة المحاليل غير المائية  -صودي

 لحقن.والمساحيق المستخدمة ل

IV.  مشابه بالصفات للنمطIII  لكنه ال يضمن نفس الجودة ويستخدم عادة ألغراض عامة غير حقنية

 )المواد الصلبة واللزجة وبعض السوائل(.

 المعادن:

استعمل القصدير أو األلمنيوم بشكل رئيسي لتعبئة المساحيق والمضغوطات إال أنهما فقدا الكثير من دورهما 

( المعدنية واألغطية كما تستعمل tubeاالستعماالت الشائعة نذكر األنابيب ) في السنوات األخيرة. من

 ( Blisterرقاقات األلمنيوم  بكثرة بالمشاركة مع مواد داعمة أخرى لتحضير البليستر )

عند احتمال حدوث أي تفاعل بين المحضر والمعدن يمكن طلي المعدن بمادة مناسبة ويمكن إخضاع أنابيب 

المعاملة الحرارية لضمان مرونة المعدن وقابليته للتشكيل والقولبة كإضافة الالتكس لتحسين  األلمنيوم إلى

 الطي وضمان اإلغالق.

 المواد اللدنة والبوليمرات:

انتشر استعمال المواد اللدنة بشكل كبير في السنوات األخيرة ليمتد من األغطية وبعض األوعية إلى نقطة  

 تشكل فيها المواد اللدنة مادة التصنيع األولى لألوعية. 

. ونمي ز نوعين 1555555-15555تتألف المواد اللدنة من جزيئات ضخمة بوزن جزئي مرتفع بين 

)غالباً جزيئات ضخمة خطية أو متشعبة( والمواد  Thermoplasticي تلين بالحرارة أساسيين هما المواد الت

 thermosetting polymers التي تتصلب بالحرارة ) ذات بنية متصالبة/ ثالثية األبعاد(
 

وتصبح سوائل , تنساب سالسل   Thermoplasticعند درجات الحرارة المرتفعة تنصهر البوليمرات 

كيل والقوارير واألفالم. يمكن التطرية وإعادة التش األنابيتالبوليمر ويمكن قولبة المادة بأشكال مختلفة مثل 

 ,poly(vinyl chloride), polyethyleneبتطبيق الحرارة والقوة الميكانيكية عدة مرات. من أمثلتها 

polycarbonate,  polystyrene, polypropylene, nylon, polyester  تستخدم الترموبالستيك في

 .seal   blow fillتقنية التعبئة بالنفخ
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التي يمكن تشكيلها لمرة واحدة فقط ألن السالسل  thermosetعلى عكس البولميرات المتصلبة بالحرارة  

البوليمر المتصالبة اليمكنها التدفق ويقود ارتفاع درجة الحرارة إلى التكسر للروابط بين البوليمرات وإلى 

 . rubbers epoxides, urethanes, unsaturated polyesters andتخرب البوليمرات. من األمثلة 
 

واألشعة . يمكن تغيير   O2, N2CO ,2النفوذية لبخار الماء،  -درجة الذوبانتختلف المواد عن بعضها ب

) استرات حمض الفتالي( التي تخفف من التآثر  / الملدنة مواصفات المواد اللدنة بإضافة المواد المهيكلة

فة لبين سالسل جزيئات البوليمر وتحسن انسيابيتها وتزيد الطراوة.مواد مالئة مثل التالك لتخفيض الك

وتخفيض تخرب البالستيك.  كما يمكن إضافة مواد مزلقة لتسهيل تصنيع المواد اللدنة ونزعها من قوالبها 

) البارافين السائل والشمع( أو مواد ماصة لألشعة البنفسجية ، مضادات التأكسد التي تؤخر من تخرب 

 البالستيك باالكسدة وغيرها.... 

 من أكثر المواد استخداماً 

. نميز حسب درجة التكوثر بين 2CH-2[CH[ينتج من تكوثر االيتلين  : PEإيتلين البولي 

PE  ذو القوام الزيتي أو الشمعي أو القاسي ونميز حسب البنية بينPE  ( العالي الضغط

ليعطي منتج قابل  oم455 – 155بار وحرارة بين  555يحضر بوجود ضغط أكبر من 

المنخفض  PEللحني ويمكن التعامل معه بدون ملدنات ، يدعى أيضاً المنخفض الكثافة(. و 

 hp- PEالضغط ) العالي الكثافة الذي يحضر بوجود حوافز مختلفة( ويتميز بمقاومة حرارية أعلى من 

  وقساوة أكبر(.

ثير من المواد الدوائية إال أنه قد يدمص بعض المواد ثابتاً من الناحية الفيزيولوجية  تجاه الك PEيعتبر الـ .

هو األكثر استخداما في التعبئة الصيدالنية وخاصة عندما تكون العبوة القاسية هي  HDPEالحافظة. 

فيستخدم عندما تكون العبوات المرنة مثل  LDPEالمطلوبة )قوارير لالشكال الصيدالنية الصلبة( أما 

 ل القطورات او البلستر.القوارير القابلة للعصر مث

 .LDPEتعقيمة بالصاد الموصد ويتمتع بحاجزية جيدة تجاه الرطوبة وأكثر من  HDPEيمكن للـ 
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يعتبر البولي ايتلين نفوذ تجاه األوكسجين ويسمح بنفوذ المطعمات والمعطرات  بسهولة من خالله. أيضا 

 أكثر مقاومة.  HDPEنفوذ للزيوت العطرية ولكن 

   :PPالبولي برويلين 

الدمصاص المواد الكيميائيية  PE, ويميل اقل من الـ PEيحتوي مواد مضافة أقل من الـ 

عليه. كلفته منخفضة, يستخدم عندما تكون العبوات القاسية هي المطلوبة مثل حالة القوارير 

ك في للألشكال الصلبة واألشكال الصيدالنية السائلة. تستخدم أفالمه في البلستر وكذ

المستحضرات الزرقية والعينية. مقاوم للحرارة المستخدمة في التعقيم. يعتبر حاجز ممتاز ضد الرطوبة 

 تجاه الزيوت والمعطرات. PEوأكثر مقاومة من 

معروفة منذ القدم في التعبئة رغم انها استُبدلت )خاصة بمادة   PVCالبولي فينيل كلوريد 

polyester )  في اآلونة األخيرة بغيرها من المواد ألسباب بيئيية وصحية نتيجة سمية

(. تحتاج إلى العديد من الموادالمضافة. ذات سعر منخفض وتستخدم Monomerوحداته )

في البلستر والقوارير وحفظ نتجات الدم والمحاليل الملحية والسكرية. حساس تجاه 

لى متوسط تجاه االوكسجين. أما تجاه الحرارة ومنعه للرطوبة معتدل لكنه ضعيف إ

  الزيوت والمواد الكميائية فيعتبر ممتاز.

 

 المعادن -المواد اللدنة -مزايا ومساوئ الزجاج
 المواد  اللدنة المعدن الزجاج الخصائص

التوافق مع 

 المستحضر

خامل تجاه معظم المواد الكيميائية, 

 يمكن استخدامه ألدوية مختلفة

قد يتداخل مع 

المحضر, لتجنب ذلك 

 نقوم بتلبيس السطح

 تعتمد على طبيعة البالستيك

ثقيل, غير مناسب كثيرا  الوزن

لالستهالك ويسبب كلفة عالية 

 بالنقل

خفيف ألنه قوي حتى 

عند االستخدام بشكل 

 طبقة رقيقة

 خفيف

النفاذية للغازات 

وبخار الماء 

 والروائح

يمنع الغازات الجوية كاالوكسجين 

أوكسيد الكربون من دخول وثاني 

العبوة, يمنع المواد الطيارة من 

التسرب, تبقى المحضرات 

 الصيدالنية ثابتة

حاجز ممتاز للغازات 

 وبخار الماء

تعتمد النفاذية على طبيعة 

 البالستيك 

الثباتية عند درج 

 حرارة مرتفعة

ثابت, يسمح بالتعقيم والتعبئة 

 للزجاج بالمواد الساخنة

تعتمد النفاذية على طبيعة  ثابت

 البالستيك 
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 ةالتعتيم/الشفافي

Clarity/opa

city 

ليس شفافا, التعتيم  شفاف,يسمح برؤية المحتوى

يمكن أن يكون ميزة 

للحماية من الضوء 

ولكن اليمكن رؤية 

 المحضر

 يمكن أن يكون شفافا أو عاتما

Strength 

 القوة

نعم, يسمح بتكديس العبوات أثناء 

 التوزيع

  نعم 

Shatterproo

f 

 مقاومة التحطم

كال ,الزجاج هش والزجاج 

المتكسر خطر, مع امكانية فقدان 

 المستحضر مما يجعله أقل قبوال

 نعم نعم

Recyclable 

 إعادة التدوير

 أكثر صعوبة نعم نعم

Cost 

 التكلفة

بعض المواد ابالستيكية  اقل من الزجاج عالية

 رخيصة ولكن بعضها غالي

 خاصة للتعبئة:تقنيات 

(A  البليسترBlister )النفطة ( 

تعود أهمية  البليستر إلى تأمينها للنظافة واألمان لكل وحدة جرعية ) عند أخذ المريض للجرعة ال تتأثر 

الجرعات الباقية( إضافة إلى إمكانية تخزينها بأقل حجم ممكن في المخازن وإمكانية طباعة تقويم أو أي 

 مؤشر آخر لمساعدة المريض في االستعمال للدواء. 

 ل رئيسي من مكونين تتألف البليستر بشك

( يشكل الجيب حيث يوضع المنتج، يجب األخذ بعين االعتبار Forming filmالفلم المكون ) -1

ً نذكر الـ  polyvinylidene)اختيار المادة اللدنة المكونة، السماكة ، الحجم... من أكثر المواد استخداما

chloride) PVDC, PVC  PP ن دعمها بطبقة من األلمنيوم والتي يمكن تشكيلها بالحرارة كما يمك

 لزيادة مقاومتها لنفوذ البخار واألوكسجين.

( وتعتبر أساسية في تشكيل البليستر ويجب أن تتوافق مع (Lidding materialمواد الغطاء ) -2

 -/ورقألمنيوم -عمليتي الختم بالحرارة والطباعة المنجزتان الحقاً. من المواد المستخدمة، رقاقات األلمنيوم

بولي استر/ ألمنيوم بالنسبة للمواد الحساسة جداً للرطوبة يمكن استخدام األلمنيوم لتشكيل الشرائط ورق /

 ( بالبرودة باستخدام تقنيات خاصة.sealingواإلغالق ويتم الختم )
 

B طريقة التعبئة بالحجز )blow fill seal methods 

ض  بولي بروبلين أو  (حثيرات المواد البالستيكية بشكل مماثل لتحضير محافظ الجيالتين اللينة حيث تعر 

بولي ايتلين( للحرارة لتشكل القالب ثم تغلق بشكل متسلسل. تستخدم لتحضير الزجاجات والقطورات العينية 

 أو األنفية  ذات االستعمال الواحد.

 

 يجب أن تتصف بـ  السدادات:
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 متوافقة مع المنتج وتحد أو تمنع التبادل مع الجو الخارجي  -1

 قادرة على تأمين استخدام سريع  -2

 ذات مظهر جيد ومالئم للعبوة األساسية  -3

 بالنسبة للعبوات المتعددة االستخدام أن يكون الغطاء قابل للفتح وإعادة اإلغالق بشكل فعال  -4

 لتأمين وظائف أخرى عند الحاجة مثل القياس ومقاومة لألطفال  -5

 نذكر منها الضغط طرائقية مع مواد طرية يأتي هذا بعدة يعتمد تأمين اإلغالق غالباً على تزاوج مواد قاس

 الفيزيائي الذي يتضمن مثالً  

  األغطية البرامةscrew caps تكون من البالستيك أو المعدن مع أو بدون حشوة 

  سدادات كالقابسplug in حيث تغلق بالدخول  ضمن فوهة الوعاء 

 حلقة فوق شفة الغطاء  سدادات الدفع فوق الوعاء: حيث تضغط حافة بارزة أو 

 قد تكون السدادات بشكل عام مزودة بحشوة من الورق أو البالستيك.

 packaging linesخطوط التعبئة : 
تشمل خطوط التعبئة المراحل المختلفة التي يخضع لها الشكل الصيدالني لتقديمه على هيئة مستحضر 

وتعبئة  labelingالقها، وضع اللصاقات صيدالني. بما فيها من صف العبوات، تنظيفها، تعبئتها، إغ

 بالكراتين مع وريقة التعليمات.

ال تعتمد فعالية التعبئة وجودتها على نوع الغالف ونوعية المواد المستخدمة فقط وإنما أيضاً على عملية خط 

 -الشكل -التعبئة والتجهيزات المستخدمة. فمثالً تعتمد سرعة تعبئة المضغوطات على خصائصها ) الحجم

بئة لمضغوطات غير هشة سهلة االنزالقية( ونوع الغالف المستخدم فبينما تكون سرعة التع -الهشاشية

مضغوطة/ دقيقة إذا كانت  15555/ دقيقة تبلغ هذه السرعة 25555التدفق في عبوات واسعة الفوهة  

 مضغوطة/ دقيقة للتعبئة في البليستر. 5555العبوات ضيقة الفوهة و 

ي و كل عملية تالإن العمليات التي تتم على خط التعبئة ) صف العبوات، تنظيفها...( يجب أن تتم بشكل مت

يجب أن تكون أسرع من العملية التي قبلها. في بعض األحيان يتم اللجوء إلى منطقة إيقاف متوسطة لتجميع 

 ناتج العملية المنجزة والتأكد منها مثل الطاولة الدوارة أو لتأمين مراقبة فعالة لوحدات األغطية.

صلبة أسلوب تعبئة الشكل الصيدالني للمواد ال تختلف أقسام خطوط التعبئة حسب الشكل الصيدالني فمثالً 

كالمضغوطات والمحافظ قد يعتمد على عدها عن طريق التغيير في انكسار أشعة الضوء مثالً أما المساحيق 

والحثيرات فيستخدم أسلوب التعبئة الوزنية أو الحجمية، الكريمات والمراهم تعبأ حجمياً بواسطة آلة تعبئة 

 تعبأ أيضاً باستخدام المكبس أو بطرائق أخرى مناسبة  ، السوائلبشكل المكبس
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 :تضم تعبئة البليستر المراحل األساسة التالية:  Blister Packaging mechanismآلية تعبئة البليستر 

 
(: تزود الفيلم المشكل والغطاء بسرعة تتناسب مع سرعة آلة Unwinding stationمحطة النشر ) -1

 التغليف.

 Forming film(: ترفع درجة حرارة الفيلم المكون/ المشكل Heating stationمحطة التسخين ) -2

 -145تسخن حتى  pvcإلى درجة مناسبة إلحداث التجاويف ) حجر المضغوطات( األفالم المكونة من 

 أما أفالم األلمنيوم فال تسخن. oم145 -155حتى  o ،PPم125

التجاويف باستخدام قوالب خاصة أو هواء ( حيث يتم إحداث  forming stationمحطة التشكل )  -3

 مضغوط. األفالم المكونة من األلمنيوم تشكل فيها التجاويف فقط بالطريقة الميكانيكية.

أو األلمنيوم فال تحتاج عادة  PVC، أما أفالم PP( ولتبريد أفالم cooling stationمحطة التبريد ) -4

 إلى تبريد.

 م دفع أو تحميل التجاويف بالمضغوطات مثالً ( حيث يتFeeding machineآلة التلقيم ) -5

( تزاوج بالتسخين أفالم التشكيل مع أفالم الغطاء وذلك تحت ضغط sealing stationمحطة اإللصاق ) -6

  o340c -140ثابت ولمدة زمنية محددة. تتراوح الحرارة عادة بين 

 لة ( ضرورية هنا لكل أنواع األفالم المشكcooling stationمحطة التبريد ) -7

 وتزود العبوة باللصاقات وتعلم برقم الطبخة والتاريخ. (labeling and packaging)محطة اإللصاق  -8

 في النهاية تتم مراقبة العبوات لتفادي أي خطأ وتعبأ بعدها في كرتونة. 
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 الماء في الصناعة الصيدالنية

 مقدمة 1

تخدامات والعديد من االس كمحل أو للتنظيفيعتبر الماء أحد أهم المواد في الصناعة الصيدلية حيث يستعمل 

 األخرى. 

تقسم المياه عامة إلى مياه جوفية ) مياه اآلبار والينابيع..( ومياه سطحية )البحيرات واألنهار...(. هذا وتحوي 

عضويات وال ( CO2O ,2)والغازات  عضويةوالال كالمكونات العضويةهذه المياه على ملوثات متعددة  

قبل استخدامه في العمليات  للمعالجة)جراثيم والجينات ..(. لذلك ال بد من خضوع هذا الماء  دقيقة

تختلف درجة النقاوة بشكل كبير حسب التطبيق المطلوب فالماء المستخدم لتلقيم الغاليات يحتاج الصيدالنية. 

 وتلخص االحتياجات عامة بـ .  فقط أن يكون طريا )ليس عسرا( 

  Mg, Ca , Fe, Naمما يظهر أن الماء يحوي كميات منخفضة من الشوارد  ناقلية منخفضة:  

  Total organic carobon( :TOC منخفض حيث تكون هذه المكونات غير مرغوبة لسببين فقد تكون )

 سمية أو تكون مصدرا تتغذى عليه العضويات الدقيقة الحية بما فيها األبواغ 

  Low endotoxin levelغراض الحقنية حيث يشتير االندوتوكسين إلى المكونات : متطلب فقط في اال

العضوية التي تعطي تأثيرات ضارة عند حقنها في دم حيوانات المخبر وتكون عبارة عن ليبو بولي سكاريد 

 وتنتج من التكاثر الجرثومي أو تحطم الجراثيم

 الماء في دساتير األدوية 2

 (purified waterالماء المنقى ) 2.1

  الصالح للشربيحضر من الماء 

 يستخدم لتحضير األشكال الصيدلية غير العقيمة 

 صاف ال لون له, بدون طعم أو رائحة 

  ) جرثومة / مل  100يجب أال يتجاوز عدد الجراثيم الحية )غير الممرضة 

  4,3 >الناقلية الكهربائية : أقل من µS/cm  

  يحضر إما بالتقطير أو بمبادل الشوارد أو أي طريقة مناسبة 

 WATER FOR INJECTIONSاء ألغراض حقنية الم 2.2

  يستخدم كمحل للمستحضرات الحقنية 

 يحضر من ماء الشرب أو الماء المنقى, ليس له طعم أو رائحة  أو لون 

  يحضر بالتقطير فقط 

  1,1الناقلية الكهربائية : أقل من  µS/cm  

  )مل  100جرثومة / 10يجب أال يتجاوز عدد الجراثيم الحية )غير الممرضة 

  وحدة دولية/ مل 0.25المحتوى من االندوتوكسين : أقل من 
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 : Sterilised water for injectionsالماء المعقم ألغراض حقنية )  

 هو ماء معد ألغراض حقنية تم تعقيمة بالحرارة 

  25الناقلية الكهربائية : أقل من  µS/cm  10لحجوم تساوي أو  أقل من ml  5أو  µS/cm 

 مل( 15لحجوم أكبر من 

  وحدة دولية/ مل  0.25المحتوى من االندوتوكسين : أقل من 

 مطابق الختبارات العقامة 

 (highly purified waterالماء العالي النقاوة ) 2.3

يشبه بالمواصفات الماء ألغراض حقنية ولكن يسمح بتحضيره بأي طريقة مناسبة للوصول إلى هذه 

 المواصفات

 

 (DACالماء المعد لتحضير وصفات في الصيدلية )  2.4

  يحضر من ماء منزوع الشوارد 

  دقائق ) يمكن الترشيح باستخدام المراشح المناسبة(  5يغلى الماء لمدة 

  يبرد ثم يحفظ في مكان مغلق باحكام 

  ساعة لالستخدام 24صالح مدة 

 ق الحصول على الماء المنقىائبعض طر 3

 مبادلة الشوارد 3.1

: قدرة بعض الراتنجات الصنعية على االدمصاص المنتقى للشرجبيات أو الشرسبيات وتحرير المبدأ  

 شوارد أخرى .

 ...(الراتنجات : بوليمرات عالية الوزن الجزيئي ) فينول, ستيرول,   

  H3SO ,COOHمبادالت شرجبية : تحتوي زمر سلفونية   

 مبادالت شرسبية : تحتوي أمالح األمونيوم   

حيث يكون دوره الرئيسي  water softnerمبادالت الشوارد استعماال هو مطري الماء  أكثر أنواع   

 نزع شوارد الكالسيوم والمغنزيوم من الماء القاسي.

لموجودة في وعاء أما الماء المطلوب نزع كل الشوارد فيه فيمرر من خالل سرير حبيبات الراتنج ا  

 +Hعمودي يحوي مبادالت شرجبية فيحدث التبادل بين الشوارد الموجبة الموجودة في الماء وشوارد 

جودة فيحدث التبادل بين الشوارد السالبة الموثم يمرر على الحبيبات الحاوية على المبادالت الشرسبية  

 . -OHفي الماء وشوارد 
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رير الراتنج بالشوارد الجديدة يحتاج الراتنج إلى تنشيط بتمرير عندما تُمأل كل المواقع النشطة في س  

( وتتم مثال باستخدام حمض كلور الماء Regnerationوتسمى هذه العملية ) محاليل كيميائية مناسبة

لتنشيط مبادالت الشوارد الشرجبية وباستخدام ماءات الصوديوم لتنشيط مبادالت   )%5-3بتراكيز )

 الشوارد الشرشبية.

 سلبيات الطريقة

 الحاجة إلى مواد كيميائية لتجديد الراتنجات  •

 ال تستطيع عزل الجراثيم أو المواد العضوية •

 قد تصبح الراتنجات وسطا مالئما لنمو الجراثيم والعضويات الدقيقة •

 رائحة الراتنجات التي تشبه رائحة السمك  •

 اقتصادية : إيجابيات

 حديثا: تم االستعانة بتيار كهربائي للتجديد المستمر للراتنجات بشكل متواز مع عملية معالجة المياه 
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 نزع الشوارد التقليدي: مخطط

يمرر الماء الطري على عمود مبادل الشوارد االيجابية في البداية للتخلص من الشوارد الموجبة الذي 

 يُفع ل الحقا باستعمال حمض كلور الماء

ثم يمرر على مبادل الشوارد السلبية للتخلص من الشوارد السلبية الذي يعاد تفعيله باستعمال ماءات 

 الصوديوم. 

ميكرون للتخلص من بعض البكتريا العالقة أو من  1ميكرون ثم  5يمرر على مراشح ميكرونية بقطر 

شعة أللتعود ألعمدة بعد أن يتم تعريضها حبيبات الراتنج المتبقية. ثم يعاد تدويره من خالل نظام موزع 

UV ( بهدف التطهيرDisinfection. ) 

 التحال العكوس  3.2

يفصل بين فرعيه غشاء نصف نفوذ )  Uلي من خالل انبوب على شكل حرف يُشرح الضغط الحلوالمبدأ: 

...( حيث يوجد في أحدى الجهتين الماء الحاوي على الجسيمات وفي Celluloseacetat, Polyamidمثل 

الجهة الثانية من الغشاء يوجد الماء لوحده. يفترض وفقا لقوانين الترموديناميك أن تذهب الجسيمات من 

ز المرتفع إلى التركيز المنخفض وكونها ال تستطيع عبور الغشاء ينتقل الماء من القسم الممدد جهة التركي

Cationic column Anionic column 

     
 

 

 

 

 

                                     
 

 

  Ozone generator U  

 
 

 
HCl 

 
 

 

NaOH 

 

 

Eluates to 
neutralization 

plant 

 
 
Air break to sewer 
 

 Drain line  

from water softener 
 
 Water must be kept circulating 
Typical de-ionizer schematic 

 

 1  2  3  4   5   6         1  2  3  4   5   6                                                                                              

 

 

  

https://manara.edu.sy/



  

59 
 

إلى المركز حتى يتعادل الضغط بين الطرفين. في الضغط الحلولي العكوس نجبر الماء على العبور من 

لغاية عادة (. يستخدم لهذه اPsi 555-155) يصل إلى التركيز األعلى إلى األخفض بتطبيق ضغط عالي 

فيستطيع منع معظم المكونات العضوية والبكتريا وحوالي  انغستروم  15-1فلتر غشائي  بأبعاد فتحات بين  

)كما يوضح في  Cross flowمصممة بشكل التدفق العرضي  ROكل أنظمة من الشوارد.  05-00%

 الشكل( حيث تكون بشكل بكرات ضمن وعاء يتحمل للضغط العالي.

 

 إيجابيات: 

 اقتصادية )أقل استهالكا للطاقة من التقطير(  -

 المكونات العضوية والبكتريا والفيروسات  معظمتمنع هذه األغشية  -

 يمكن إجراء فحص السالمة -

 سلبيات: 

 تحتاج إلى عملية ضبط دقيقة -

 خطر النمو الجرثومي على األغشية -

 ال يوجد إمكانية للتعقيم بالبخار -

 أكثر استهالكا للماء من مبادالت الشوارد إذا لم تتم إعادة االستعمال -

 اليزيل الغازات الذوابة  -

 

 ultrafiltrationالفائق  الترشيح 3.3

 المبدأ: 

ميكرون ولكن الضغط المطلوب  1يقوم على مشابه للتحال العكوس باستخدام فالتر غشائية بسماكة حوالي 

وتستطيع هذه األغشية منع الجسيمات الصلبة أو المنحلة بأوزان جزيئية عالية ( Psi 50-10أقل )

 ( دالتون. 10000-100000)_

 : الميزات

 إمكانية إزالة الملوثات العضوية كاالندوتوكسينات  •

 درجة مئوية وإمكانية التعقيم بالبخار 80إمكانية العمل عند درجة حرارة  •

 :  السلبيات

 يجب أن يكون الماء الملقم من نوعية جيدة وخال من الملوثات التي تقصر عمر الفلتر
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 التقطير 3.4

لطريقة الوحيدة المسموحة في الدستور األوربي لتحضير اوهي  عملية تبخير الماء ومن ثم تكثيف البخار

عتبر تتسمح بنزع الشوائب العضوية والالعضوية والجراثيم واالندوتوكسين. ألنها   الماء الصالح للحقن

 غالية الثمن كونها مستهلكة للطاقة

 

 يمرر الماء على مراشح من الفحم الفعال الدمصاص الغازات 2COشوائب طيارة: مثل  -

 شوائب غير طيارة: كاألمالح المنحلة التي تنجرف مع بخار الماء نتيجة الغليان العنيف  -

شوائب مصدرها المبرد: غالبا شوائب معدنية )نحاس, زنك, رصاص( أو زجاجية )سيليكات,  -

 بورات,...( 

 شوائب ناتجة عن العضويات الدقيقة: تأتي بعد عملية التقطير مما يبين ضرورة الحفظ محكم -

 يز عدة أنماط من األجهزة المستخدمة مثلونم

  أجهزة تقطير بسيطة: باالعتماد على مسخن واحد: مكونة من مبخر ومكثف من الفوالذ , يتم تزويد

الطاقة الحرارية من خالل تمديدات ضمن المبخر يمر من خاللها بخار الماء المسخن جدا أو وشائع 

تمنع انجراف المواد غير المرغوب بها. تتمتع هذه  كهربائية. يوجد في الجزء العلوي للمبخر عارضة

 األجهزة بمردود عالي يصل إلى مئات اللترات في الساعة.

  أجهزة تقطير ثنائية: اي تتضمن مسخنين:  بهدف استرداد الحرارة المستخدمة في تسخين الماء. يتم

جداً. يوضع المسخن األول تسخين المبخر )المسخن( األول بواسطة حلزون يمر خالله بخار ماء ساخن 

درجة مئوية ليذهب بعد تكثيفه ضمن حلزون  115بار  مما يجعل الماء يغلي عند الدرجة  1,5تحت 

درجة مئوية.  155المبخر الثاني الذي يعمل عند الضغط الجوي الطبيعي فيتبخر الماء عند الدرجة 

عد ثف ليتخلى عن حريراته للماء المالبخار الناتج عن المكثف الثاني هو الذي يتكثف في حلزون المك

 للتغذية.

  التقطير تحت ضغط منخفض 

 نظم توزيع وتخزين المياه: 4

يلبي الماء الخارج من وحدات المعالجة المتطلبات الدستورية ويكون الهدف التالي الحفاظ على درجة النقاوة 

ربعة السابق ذكرها الحدود المسموحة التي تم الوصول إليها لمنع تجاوز أي واحدة من العوامل أو المعايير األ

 أثناء التخزين. فيجب تأمين:

  الذي قد يسبب ارتفاع الناقلية  و( ضمان حماية الماء من الملوثات العضوية والشارديةTOC) 

 ضمان حماية النظام من الدخول الفيزيائي للجسيمات الغريبة والعضويات الدقيقة 

 منع النمو الجرثومي أو تخفيضه ألدنى حد.  

نمط من األنظمة التقليدية التي تتضمن مخزن أفقي, مضخة تدوير, مبادل حراري  4يوضح الشكل 

( موضوعة بأقل Point of useللتطهير, أنابيب مصممة بشكل عروة كاملة مع صمام, نقطة للتوزيع )

بعد ممكن عن العروة. تدور المضخة الماء باستمرار من المخزن عبر أنابيب التوزيع ثم بالعودة. تضبط 

درجة مئوية للتحكم بالمراقبة الجرثومية فكل عضوية وجدت طريقها إلى  85-65درجة الحرارة بين 
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يستعمل المبادل الحراري لتعويض النظام سوف تُقتل أو على األقل تمنع من التكاثر عند هذه الدرجة. 

 Sprayخسارة الحرارة الحادثة أثناء العبور باألنابيب. يكون دخول الماء في المخزن من خالل مرذ 

Ball  وبالتالي تزويد مستمر وغزير لقمة رأس المخزن والجدران العلوية. كما يزود المخزن بفلتر

ظام يزود بغاز النتروجين حيث يفيد هذا في خلق ميكرون وأحيانا مع ن0,22 تهوية كاره للماء بأبعاد 

جو خامل خال من األوكسجين في الفراغ العلوي من حوض التخزين )أفضل لمنع تكاثر العضويات 

 والحماية من الصدأ(. 

ال يتم اختيار معدل دوران حلقة الماء باالعتماد على معدل استخدام الماء المتوقع لوحده ,وإنما أيضا 

( خالل دورة عدم m/second 1,5المتطلبات للحفاظ على السرعة  على األقل حوالي  باالعتماد على

االستعمال. تأتي متطلبات السرعة من االعتقاد أن هذا الحد ضروري لخلق تدفق عشوائي يمنع تجمع 

 الجراثيم بشكل فيلم مالصق لألدوات واألنابيب, 

ية قد يكون غير مقبوال بالنسبة للمستخدمين من سيئات هذه الطريقة تزويد الماء بدرجات حرارة عال

ومن ناحية أخرى تزداد إمكانية التآكل للمواد. يوجد تصاميم مختلفة لتزويد الماء بدرحة حرارة الغرفة 

 ( بوساطة مبرد محلي.Point of useكما يظهر الشكل حيث يتم تبريد الماء مباشرة عند نقاط التوزيع )

 

 

 
 

 

 الجيدةالممارسات التصنيعية 

Good Manufacturing Practices (GMP) 

 : مقدمة
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 155حيث تسببت بأكثر من  )1038نتيجة تعاقب المآسي الدوائية كالحاصلة مع مادة السلفانيالميد )عام 

طفل  7555)التي تسببت بوالدة أكثر من  1057عام Thalidomide حادثة وفاة وحادثة مادة الثاليدوميد 

مشوه( وغيرهما من الحوادث جاءت الحاجة لوضع قواعد ناظمة وصارمة لضمان الجودة والتأكيد أن 

المنتجات الصيدالنية يتم إنتاجها بشكل متناسق ويتم ضبطها وفق معايير الجودة المناسبة للغرض المحدد 

 قبل سلطة التسويق. من استخدامها وكما هو مطلوب من 

مسودة المتطلبات للممارسات التصنيعية الجيدة  1068في عام  WHOوضعت منظمة الصحة العالمية 

)سميت  .G.M.Pظهرت الطبعة األولى لتعليمات الـ 1075ومراقبة نوعية المحضرات الدوائية. وفي عام 

أصدرت  1005. في بدايات عام 1083م والثالثة عا 1077بالدليل البرتقالي( ثم ظهرت الطبعة الثانية عام 

في تالفي أخطاء  GMPالخاصة بها. يكمن الهدف من تطبيق الـ  GMPالدول األوروبية قواعد الـ 

والتي قد تطلب   G.M.Pالمصنعين السابقين, الحصول على دواء عالي الجودة والحصول على شهادة الـ

ومكاتب تسجيل الدواء في المؤسسات الصحية  .F.D.Aمن قبل المنظمات المعنية بتسجيل الدواء مثل الـ 

 المسؤولة عن الدواء ورعايته.

 إلى: GMPتتطرق قواعد الـ 

 المباني  .1

 المستودعات  .2

 مناطق اإلنتاج  .3

 اآلالت والمعدات .4

 مخابر مراقبة الجودة  .5

 األفراد  .6

 المواد والمستحضرات  .7

المتطلبات األساسية الخاصة بالشكل الصيدالني المصنع أو المنتج )الذي يحقق 

 المواصفات المطلوبة(: 

 أثناء الحفظ للسماح بتسويقه؛ stabilityالثبات الكيميائي والفيزيائي  -1

)عالجي، وقائي،  Efficacyأن يعطي الفعالية العالجية المنتظرة  -2

 تشخيصي(؛

 ؛Safetyله أمان في االستعمال  -3

 ؛Microorganismخلوه من التلوث باألحياء الدقيقة  - 4

  Uniformityوانتظام جرعة الدواء Homogeneityأن يحقق تجانس في توزع  -5

أو المواد الفعالة الداخلة في  liberation of active ingredientأن تتحرر المادة الفعالة  -6

في المكان المطلوب وبالسرعة المطلوبة:  dosage formالصيدالني تركيبه، من شكلها 

Immediate Release, Delayed release, Extended R., Sustained R., Prolonged 

action. 

 الدواء من المريض )طعم، لون، رائحة...( ومن الطبيب والصيدلي. Acceptabilityأن يقبل  -7

، Labeling، والعنونة Packagingمن حيث التغليف أن يتمتع باألناقة الصيدالنية  -8

 . Leakingوالتسرب
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 الركنان األساسيان لقواعد الممارسات التصنيعية الجيدة هما:

  أنت 

 .إجراءات العمل المعيارية 

 

 تعني:  أنتكلمة 

 Personal Protection(PPEاستخدام وسائل الحماية الشخصية )

Equipment  

 (؟MASKلم تستعمل الكمامة )

 إن استخدام وسائل الحماية الشخصية ضرورة حتمية وليست أمراً اختيارياً.

مثالً: يمنع ارتداء الحلي والمجوهرات واستعمال مستحضرات التجميل 

 (.QA SOP M-8)حسب وثيقة تحديد متطلبات الصحة العامة للعاملين 

 الشخصية.....التهاون في المخالفات المتعلقة بوسائل الحماية  ال يمكن

 

اسم الوثيقة: تحديد متطلبات الصحة العامة 

 للعاملين

رقم االصدار: 

1 

رقم التوزيع: 

2 

 1من  1صفحة: 

/ 11/ 11تاريخ اإلصدار:  QA SOP M-8 رقم الوثيقة:

2414 

  االعتماد:

 الهدف: --2

تحدد هذه الوثيقة الطريقة المتبعة في الشركة لتحديد متطلبات الصحة العامة للعاملين   -1-1

الذين تتطلب طبيعة عملهم االحتكاك المباشر مع المستحضرات الدوائية )مواد أولية، 

 مواد نصف مصنعة، مواد التغليف ومواد تامة الصنع(.

 المجال: -2

مناطق اإلنتاج، المخابر، التعبئة، التغليف، الصيانة، تطبق هذه الوثيقة على جميع العاملين في 

 والمستودعات.

 تقع مسؤولية تطبيق هذه الوثيقة على:المسؤولية:  -3

 مدير اإلنتاج. -1

 مدير مخابر مراقبة الجودة. -2

 مدير الموارد البشرية. -3

 اسم المرجع: -4

https://manara.edu.sy/



  

64 
 

 (؛Quality Assurance Compliance page 273دائرة ضمان الجودة ) -1

 ؛33قواعد الممارسات التصنيعية الجيدة في صناعة الدواء، الصفحة رقم  -2

 النظام الداخلي للشركة الدوائية. -3

 اإلجراءات: -5

يجب على جميع العمال إبالغ رؤوساء األقسام عن األمراض والمشاكل الصحية التي  -1

 يعانون منها والتي من الممكن أن تؤثر على نوعية المستحضر الدوائي. 

يقوم رؤوساء األقسام بإبعاد األشخاص ذوي المرض الواضح أو اآلفات المفتوحة عن  -2

التغليف، والمستحضرات في جميع مراحل التماس المباشر مع المواد األولية، ومواد 

 التصنيع حتى الشفاء الكامل. 

يجب أن يحافظ العاملون على مستوى عال من النظافة الشخصية، وذلك باتباع الطرق  -3

الصحية المناسبة )استحمام، غسيل القدمين، تنظيف الحذاء الخاص بالمعمل منعاً إلنتشار 

 الروائح(. 

 أو استبدلها بين العاملين حرصاً على الصحة العامة. تمنع استعارة األلبسة  -4

يجب غسل اليدين جيداً بعد الدخول لدورات المياه وبعد الطعام، واستخدام معقم اليدين عند  -5

 الدخول للمعمل. 

 يمنع استخدام مستحضرات التجميل عند العمل بتماس مباشر مع المنتج ويشمل ذلك:  -6

 رموش العين الصناعية؛ 

 ة؛الكحل 

 أحمر الشفاه؛ 

 .طالء األظافر 

 تمنع إطالة األظافر وذلك منعاً لتلوث المستحضر الدوائي. -5-7

 يحظر تناول الطعام والشراب والتدخين في مناطق اإلنتاج، المخبر، التعبئة، والشحن. -5-8

يقوم مدير الموارد البشرية، مدير مخابر مراقبة الجودة، ومدير االنتاج: بإبالغ العاملين  -5-1

عند توظيفهم بمتطلبات الصحة العامة المتبعة في الشركة، ويتأكدون من اتباع العمال لهذه 

 التعليمات عن طريق المتابعة اليومية.
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 قواعد يجب التقيد بها:

لم يحدث. ويجب توثيق كل ما تقوم به )ما ال يكتب ال القاعدة األولى: ما لم يُكتب 

 يمكن تذكره(.

 القاعدة الثانية: ال تنس أبداً القاعدة األولى.    

 

 تشمل اإلجراءات المكتوبة في شركات التصنيع:

تتضمن اسم المستحضر وعياره ورمزه : Batch Recordسجل تحضيرة  -1

وقع من وتاريخ التصنيع واالنتهاء )ت ورقم التحضيرة وعدد قطع البليستر في العلبة

باستخدام  قب رئيس القسم ,مدير االنتاج, مدير ضمان الجودة(. يوجد تعليمات

 سجل التحضيرة وإمالئه:

a)  يمنع الحك أو المحي أو استخدم الطالء )كوريكتر( في حال الخطأ ويتم التصحيح بشطب الرقم أو

 بها الصحيح مع التوقيعالعبارة بحيث ال تختفي معالمها ويكتب إلى جان

b) .يتم تأطير المساحات الفارغة 

c) .يمنع نسخ أو تصوير أي معلومات من سجل التحضيرة تحت طائلة المسؤولية 

d)  في حال تلف أي ورقة من أوراق السجل يجب تسليمها إلى رئيس القسم ليقوم بإتالفها وطباعة

 ورقة جديدة.

e) رئيس القسم الذي سيعمل على تسليمك ورقة  في حال انتهاء الورقة قبل انتهاء المرحلة، يبلغ

 جديدة.

f) .في حال حدوث أي طارئ يبلغ رئيس القسم، ويسجل الحادث في صفحة المالحظات 

g) .ترفق جميع اللصاقات الخاصة بمخابر مراقبة الجودة واالنتاج مع سجل التحضيرة 

h) يرفق النموذج الموقع لجميع مواد التعبئة والتغليف مع سجل التحضيرة 

 جالت التنظيف: س -2

 : تتضمن دليل التعليمات, معايير األداء, أدوات التدريب , المراجعتعليمات العمل المعيارية -3

 سجالت العمل المختلفة: -4

 يجب توثيق خطوات العمل تباعاً دون تأخير 

ً   في متناول اليد,  يجب أن تكون الوثائق: معتمدة ,   مقروءة جيدا

 وسحبها من مكان العمل. يجب إلغاء الوثائق القديمة

 اإلجراءات الستة األساسية: 

 مراقبة الوثائق .1

 مراقبة السجالت .2

 حصر منتج غير مطابق .3

 المراجعة الداخلية .4

 اإلجراءات التصحيحية .5

  اإلجراءات الوقائية .6

 أسباب التوثيق
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 مراقبة التغييرات على العمل من خالل طلب تعديل وثيقة. -1

 .Traceabilityتقفي األثر   -2

  تاريخ حياة التحضيرة أو الوثيقة. مراجعة  -3

 تعاريف عامة تتعلق بالصناعة الصيدالنية:  5

مادة أومركب مخصص   Active pharmaceutical ingredient المادة الصيدالنية الفعالة:

 لالستخدام في صناعة المنتج الصيدالني كمركب فعال دوائياً.

األولية، مادة التعبئة، أوالمنتج الصيدالني الذي تمت كمية محددة من المادة :  Batchالطبخة أو التشغيلة 

معالجته بعملية واحدة أو عبر سلسلة من العمليات والتي يتوقع لذلك أن تكون متجانسة. وفي حال التصنيع 

المستمر، فإن الوجبة يجب أن تطابق جزء محدد من اإلنتاج، والذي يتصف بالتجانس المطلوب. وقد 

 ً أن تقسم الوجبة إلى  عدد من الوجبات الفرعية، والتي تجمع فيما بعد معاً  يكون من الضروري أحيانا

 لتشكل وجبة متجانسة نهائية.

رقم الوجبة: عبارة عن تركيبة رقمية و/أو حرفية  والتي تحدد بشكل خاص الوجبة على اللصاقات، 

 .سجالت الوجبة، شهادات التحليل

أي دواء مخصص لالستخدام البشري أوالبيطري، : Pharmaceutical Productالمنتج الصيدالني: 

والذي يقدم بشكله الصيدالني النهائي، والذي يخضع للمراقبة من قبل التشريع الصيدالني في الدولة 

 المصدرة والمستوردة.

 الشركة التي تنفذ على األقل خطوة واحدة من عملية التصنيع.: Manufacturerالمصنّع: 

ل كل العمليات الداخلة في تركيب الدواء ابتداء من استالم المواد األولية يشم: Productionاالنتاج 

 مرورا بسلسلة من الخطوات التصنيعية والتعبئة والتغليف والتي تنتهي بالمنتج النهائي.

وتمثل تلك المساحة التي يتم التحكم ببيئتها بنظم تسيطر على التلوث : Clean areaالمنطقة النظيفة: 

 رثومي حيث يتم إعدادها بطريقة تحد من دخول أو نمو أو بقاء الملوثاتالجزيئي والج

يشير إلى تلوث المادة األولية أو المستحضر الوسطي أو  Cross continmationالتلوث التقاطعي:

 .المنتج النهائي بمادة أولية أخرى أو منتج آخر أثناء علمية التصنيع

: هو الحيز المحصور بين بابين أو أكثر ليفصل Air Lockمناطق العزل الهوائية:  أو الهوائيالمغلق 

حجرتين أو أكثر مختلفتان في التصنيف المصنعي للنظافة وذلك للسيطرة على التيار الهوائي مابين المكانين 

 عند دخول أو خروج العمال أو المستحضرات.

لمنظمة لسلطة المختصة اوثيقة قانونية تصدرها اترخيص التسويق ) ترخيص المنتج، شهادة التسجيل(: 

للدواء والتي تثبت التركيب المفصل وصيغة المنتج الصيدالني، والمواصفات الدستورية أومواصفات محددة 

 أخرى لمكوناته وللمنتج الصيدالني النهائي نفسه، وتشمل تفاصيل التعبئة، العنونة، والعمر على الرف.

  Laminar air flow (LAFالحجيرة العقيمة )

مكان محدد يشبه الخيمة، بداخله بيئة عقيمة، تُحقق بتعقيم الهواء الداخل بوساطة مراشح عالية الكفاءة، 

 .UVقادرة على حجز األجزاء والعضويات الدقيقة الحية على حد سواء، وتحوي منبع أشعة فوق البنفسجي 

لية، أو آلة، أو مادة، أو هو إجراء موثق يثبت أن طريقة، أو عم:  Validationالتحقق من الصالحية  

 نشاط، أو نظام، يؤدي إلى النتائج المتوقعة.

: هي وثيقة تصف بالتفصيل المتطلبات التي يجب أن تكون المواد األولية أو Specificationsالمواصفات 

المستحضرات الناتجة من عملية التصنيع مطابقة لها )مواصفات دستورية، متطلبات تصنيعية.....( وتتخذ 

https://manara.edu.sy/



  

67 
 

المواصفات كأسس لتقييم الجودة )سرعة تحرر المضغوطات، قساوتها، هشاشتها..( مادة فعالة أو  هذه

 سواغ: نقاوتها، رطوبتها، نسبتها...

مستحضرات تامة التصنيع أعيدت للمصنع من : 'Returned productالمستحضرات المرتجعة 

ة قل. سحبها من قبل الشركة، أو من قبل وزارالصيدليات أو المستودعات النتهاء فعاليتها أو تلفها أثناء الن

الصحة لسبب ما، او لعدم مطابقتها للمواصفات، سحبها من األسواق بتوجيهات من قبل منظمة الصحة 

 . ...WHOالعالمية 

: إعادة تصنيع التحضيرة أو جزء من التحضيرة عندما تكون مواصفاتها Reprocessingإعادة التصنيع 

محددة من مراحل اإلنتاج، وذلك بإجراء عمليات تصنيع إضافية لتصبح مواصفاتها غير مقبولة في مرحلة 

مطابقة للمواصفات الخاصة بها، أو ألسباب أخرى )ضبط مواصفات المنتج على آلة التصنيع، أو آلة 

 المضغوطات، ....(.

من  تحضيرةجميع الوثائق المرتبطة بتصنيع )اضبارة تحضير(:  Batch Record'sسجالت التحضيرة 

 مستحضر صيدالني تام الصنع أو غير تام الصنع.

وتشتمل هذه السجالت على قصة حياة كل تحضيرة وجميع الظروف المؤثرة في جودة المستحضر، أو التي 

 لها عالقة بجودة المستحضر. 

 يتضمن سجل تحضير المضغوطات: مرحلة الوزن، النخل، المزج، التحثير، التجفيف، الضغط، التعبئة،

 والتغليف.

 GMP)المباني ( حسب مفهوم الـ  6

تشترط قواعد التصنيع الدوائي الجيد ان تكون األبنية مناسبة للعمليات التي تحصل بداخلها من حيث 

التشييد( بشكل يسهل تنظيفها وصيانتها وإجراء العمليات الصناعية المطلوبة  –الحجم –التصميم –)الموقع

 بها بشكل سليم

 تيار الموقع يجب االخذ بنظر االعتبار النقاط التالية: عند اخ  :الموقع 

حظائر حيوانية او أي مصدر من  –أن يكون بعيداً عن مصادر التلوث ) مصانع المواد الكيمياوية  -1

 مصادر التلوث البيئية المعروفة( مما يتطلب االنتباه لنوع نشاطات المباني المجاورة 

الالزمة كالماء والكهرباء وغيرها ويسهل االنتقال إليه ،وان يكون أن يكون الموقع مجهزا بالخدمات  -2

 بعيداً عن المناطق السكنية.

 أن يكون بمساحة كافية تسمح ألي خطة للتوسيع أو إلضافة خطوط إنتاجية. -3

سهولة حركة األفراد وحركة المواد,  تجنب التلوث والخلط بين  :التصميم  يجب ان يراعى في التصميم : 

 المواد,  سهولة وتسلسل العمليات اإلنتاجية. 

 ويتم ذلك من خالل:  

 ان يكون مدخل العاملين ومكان التبديل معزول عن مكان دخول وخروج المواد.   -

 سهلة وانسيابية العملية االنتاجيةترتيب اآلالت بحيث يفسح مجاالً للحركة ال -

 اجراءات الصيانة والتبديل دون التأثير على اإلنتاج  -

 ترتيب المخازن بشكل جيد بحيث تخرج المواد من المخزن الى الوزن ثم إلى اإلنتاج.  -
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 مالحظات هندسية مساعدة  7

من المالحظات الهندسية التي قد تساعد في التنفيذ ، وبالتأكيد هي قابلة للتحديث حسب ضوابط 

 . GMPالـ 

 : لمناطق الواجب توفرها في المصنعا

 يجب ان يتضمن المصنع الدوائي المناطق التالية : 

ل حجم كقاعة استتتقبال المواد االولية ومواد التعبئة وغيرها : وهذه يجب ان تكون منفصتتلة حستتب  .1

صنف ، وهي الستقبال المواد وجردها والتأكد من سالمة العبوات والبراميل قبل ادخالها المخازن 

 وقبل تأكيد استالمها.

فهي التقتصتتر على المواد الفعالة وإنما تشتتمل مخزن المواد االولية: يجب ان يكون بمستتاحة جيدة  .2

 . جميع المواد كالسوغات ومواد التغليف والطباعة

 الوزن: )ألجل صرف المواد االولية الى االنتاج ، ويجب ان تكون منفصلة .غرفة  .3

 قاعة االنتاج او التحضير  .4

 قاعة التعبئة  .5

 قاعة التغليف بالكرتون : وهي قريبة من االنتاج ولكن يجب ان تكون مفصولة عنه . .6

 ( )تقع داخل االنتاج او قريبة منه(IPCغرفة المراقبة النوعية اثناء االنتاج ) .7

: وتتضتتتتتتمن : المختبر الكيميائي Q.Cقستتتتتتم المراقبة النوعية للمحضتتتتتترات المنتجة )المختبرات( .8

 مختبر الميكروببولوجي الذي –ومختبر دراستتتتات الثبات ومتابعة المستتتتتحضتتتترات  –والفيزيائي 

 يجب ان يكون معزوال

 مخزن لحفظ نماذج من الوجبات المنتجة طيلة عمر المستحضر  .0

 لجاهزة للتسويق مخزن المواد المنتجة ا .15

 مخزن مواد التعبئة والتغليف  .11

 مخزن الحجر ) وهي للمنتج تحت الفحص بانتظار اطالق صرفه( .12

 مواد تعبئة(–مواد اولية -مخزن المواد المرفوضة )سواء منتج نهائي .13

فعند وصول شحنة من المواد األولية سواء كانت مساحيق أو كراتين توضع في مستودع للحجر ريثما 

ريثما تجري عليها الفحوصات المطلوبة كالذاتية والمحتوى من المواد السمية كالرصاص  يتم فحصها

مثال عند مطابقتها ترستتتتتل إلى مستتتتتتودع المواد المحررة أما إذا لم تحقق الشتتتتتروط )مثال عدم تجانس 

قل تمحتوى المنتج النهائي تنتقل إلى مستودع المواد المرفوضة , كذلك المستحضرات المنتهية المدة تن

لمستتتتودع المرفوض وتعتبر مرتجعة. لكل مخزن من المخازن المذكورة درجة حرارة تناستتتب المواد 

 فيها

 اإلدارة وملحقاتها و يجب ان تكون معزولة عن األقسام اإلنتاجية للمصنع  .14

 غرفة استراحة العمال :تكون بعيدة عن قاعات االنتاج  .15

اب المزدوج اي قبل الدخول لمنطقة االنتاج غرفة تبديل مالبس العمال :ويجب ان تكون قبل الب .16

 وتتوفر فيها المستلزمات الالزمة.

 *(  Air Lockالغالق الهوائي ) .17
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 غرفة خاصة بمنظومة الماء الخالي من االمالح  .18

 مخزن المواد القابلة لالشتعال  .10

 مخزن للمواد السامة جدا والمخدرة والخطرة ) ان وجدت(  .25

 فيها الشروط  الصحية وبعيدة عن قاعات اإلنتاج  تهيئة حمامات ومرافق صحية تتوفر .21

في حال قاعة انتاج الستتتتوائل: يجب توفير غرفة لغستتتتل الزجاجات وتكون قريبة من قاعة االنتاج  .22

 وبينهما شباك مزدوج ذو بابين لتبادل الزجاجات. 

 غرفة الصيانة وتكون خارج اماكن االنتاج. .23

 مكان خاص لغسل بدالت العمل. .24

 مخلفات السائلة للمصنع والتي تكون على مسافة من بناء المصنع .وحدة معالجة ال .25

من الضتتتروري أن يتوفر في موقع المصتتتنع مستتتاحات خضتتتراء ومكان لدخول وخروج ستتتيارات  .26

 الشحن 

 

 مخطط مراحل حركة المواد األولية من المورد حتى الوصول للمنتج النهائي
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 مالحظة: 

في حال وجود خط إلنتاج المضادات الحيوية )نوع بنسلينات( فيشترط أن يكون في بناء خارجي  .1

مفصول بمسافة معينة عن بناء باقي الخطوط  ومعزول تماما من ناحية دخول وخروج كل من 

 والعاملين، باإلضافة الى عزل خدماتها كنظام التهوية وغيره.المواد 

بخصوص خطوط إنتاج األدوية السرطانية والهرمونات فيجب أن تكون معزولة من ناحية دخول  .2

 وخروج المواد والعاملين ومفصولة بكافة خدماتها كنظام التهوية وغيره.

 

 المالحظات الهندسية المساعدة: 

 :الكهربائيةاالنارة والمالحظات  (1

 منظومة االنارة:  -1

يجب ان تكون تراكيب االنارة في كافة أقستتتتام المصتتتتنع  موافقة لمتطلبات تلك األقستتتتام موفرة أفضتتتتل 

انارة مع تحقيقها لدرجة عالية من االمان والنظافة )انارة عادية في االقستتتتتتام االدارية والمخازن, نارة 

 عال(  مؤمنة ضد االحتراق اواالنفجار كما في مخازن المواد المتطايرة القابلة لالشت

 منظومة مآخذ القدرة   -2

هاز مأخذ بج يفضتتتتل تقليص عدد مآخذ القدرة في قاعات االنتاج الى اقل عدد ممكن بحيث يختص كل 

معين ويجب أن تكون جميع صناديق التوزيع اذا اريد لها ان تثبت داخل قاعات االنتاج من نوع ستنلس 

 ستيل.

 مالحظات كهربائية عامة:  -3 

 قفال كهربائية والتي تعمل بنظام البطاقة الممغنطة وذلك في الممرات التي يراد يفضتتتل استتتتخدام ا

 الشخاص معينين فقط لتجازوها وللحفاظ على خصوصية المنطقة.

  يفضتتتتتتل مراقبة قاعات االنتاج من خالل كاميرات مراقبة كونها مخصتتتتتتصتتتتتتة  للدخول من قبل

 اشخاص معينين .

  المصنع منظومة انذار واطفاء الحريق .يجب ان تتوفر في اجزاء كثيرة من 

 : المالحظات المدنية - (2

 ( االنهاءاتFinishing : ) 

االرضتتتتتتيات والجدران والستتتتتتقوف الكاذبة )اي الثانوية( وغير الكاذبة جميعها تكون ذات طالء   -1

. في حال وجود نوع آخر من المواد  مستخدمة (  Epoxy Anti-Bacterialايبوكسي ضد البكتريا )

 عالمياً كبديل لاليبوكسي فيجب استحصال موافقة وزارة الصحة عليها .

 إعطاء تقوس وتدوير كافة الزوايا بين الجدران واألرضيات والسقوف واألركان كافة. -2

   :االبواب والشبابيك والقواطع 
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تكون االبواب والشتتتتبابيك والقواطع من االلمنيوم ذو المقاطع الملستتتتاء وستتتتهلة التنظيف وذات مقاطع   -

(double glass .منعا للتلوث ) . 

 ( وغير قابلة للفتح مانعة دخول الغبار بشكل تام. Sealdجميع الشبابيك من النوع المحكم ) -

 

   HVACمواصفات التكييف اونظام التهوية  (3

 Humidity ventilation Air conditionكل من الرطوبة, التهوية وتعديل الهواء يعتبر تأثير  

هاماً في تزويد المحضرات الصيدلية بالمواصفات المطلوبة من جهة وراحة المصنع من جهة أخرى. 

 في حماية الجهاز البشري, حماية المنتج وحماية المحيط . HVACيلخص الشكل دور الـ 

 

 أن يعمل: HVACماذا يستطيع الـ 

ضبط ومراقبة الجسيمات الدقيقة والغبار من خالل ترشيح الهواء باستخدام فالتر عالية  -

 HEPA  (high efficiency particulate air  )الفعالية 

ضبط ضغط الحجرة فالحجر التي تتطلب البقاء نظيفة تكون بضغط إيجابي )أعلى من  -

 المحيط( 

 سبية حيث يتحكم بها الهواء المبرد إلى درجة الندى أو باستخدام مجففاتضبط الرطوبة الن -

 ضبط درجة حرارة الحجر حيث تؤثر الحرارة بشكل مباشر أو غير مباشر على نمو الجراثيم -

 

 تحقيقه: HVACما الذي ال تستطيع الـ 

 ال يستطيع تنظيف األسطح الملوثة والحجر والمعدات

 الذين ال يتبعون اإلجراءات ال يستطيع أن يعوض عن العمال

مع هندسة البناء وتعتمد فعاليته على االعتبارات الجيدة  HVACيجب أن يتناسق نظام الـ 

للعوامل التالية: البناء وتصميمه, نموذج تتدفق الهواء, ترشيح الهواء, معدل تبديل الهواء, ضغط 

 , الرطوبة. الغرف وتدرجه, اسلوب دخول المواد واألشخاص والمعدات, الحرارة

ظروف المصنع 
GMPوفق الـ 

حماية المنتج

-منتج)تلوث 
(أشخاص

ث الحماية من التلو
المتصالب

درجة حرارة 
ورطوبة مناسبين

األشخاص حماية

منع التماس مع 
الغبار

منع التماس مع 
الدخان

ظروف عمل 
مريحة

حماية الجو 
المحيط

تجنب خروج 
الغبار

تجنب خروج 
الغبار

تجنب 

https://manara.edu.sy/



  

73 
 

 سنتحدث عن كل عامل لوحده بعد التعرف على الغرف النظيفة وتصنيفها.

 

 Clean Roomالغرف النظيفة:  7.1

على عدد  CRهي حجر تكون فيها تراكيز الجسيمات الملوثة مضبوطة. ويعتمد تصنيف 

 ميكرون أو أكبر والتي 5ميكرون أو أكبر والتي تكون بحجم  0,5الجسيمات التي تكون بحجم 

من عينة الهواء. يبين الجدول التصانيف وفقاً للمعايير الفدرالية في الواليات  3ftتلوث قدم مكعب 

 المتحدة :

 

 

تتم العمليات الصيدالنيىة في واحدة من هذه الغرف وكتقريب عام تتم عمليات الضغط في 

أما السوائل الفموية والموضعية فتتم في الغرف من  class 100 000الغرف من الصنف 

 .100. أما المحضرات الحقنية فتحضر في حجر من الصنف class 10 000الصنف 

 

 أما االتحاد األوروبي فهو أكثر صرامة ويصنف الغرف وفق الجدول أدناه:

 أثناء الراحة أثناء العمل

 

 الدرجة

العدد األقصى 

المسمموح به من 

≤ الـ  3mالجسيمات في 

5µm 

العدد األقصى 

المسمموح به من 

 3mالجسيمات في 

 µm0,5≤ الـ 

العدد األقصى 

المسمموح به من 

 3mالجسيمات في 

 5µm≤ الـ 

العدد األقصى 

المسمموح به من 

الـ  3mالجسيمات في 

 ≥µm0,5 

0 3500 0 3500 A 

(laminal ) 

2000 350 000 0 35 000 B 
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20000 3500 000 2 000 350 000 C 

 D 000 3500 000 20 غير محدد غير محدد

 هو األشد حيث نحتاج الهواء الذي يكون على تماس مع المواد أثناء العمليات العقيمة.  Aنالحظ أن صنف 

 كما يوضح الجدول أن التصنيف يتم وفق ظرفين مختلفين هما :

 تشير إلى حالة الغرفة بعد وضع آالت وتشغيلها ولكن بدون وجود أي شخص أثناء الراحة:

 تشير إلى حالة الغرفة بعد وضع آالت وتشغيلها ولكن مع وجود العدد المحدد من العمال. أثناء العمل:

 

 

 كما تصنف الغرف النظيفة حسب نمط انتشار الهواء فنميز بين:

 االتجاه تدفق الهواء غير المتوحد Unidirectional airflow -Non يوجد قسم جيد من الحركة :

ويمكن استخدامه في الحجر حيث يتوقع أن يكون معظم التلوث من مصادر  Turbulentالفوضوية 

خارجية. تعزز هذه الحركة الفوضوية امتزاج التراكيز المرتفعة بالمنخفضة مشكلة تراكيز متجانسة 

لمتوحد مراقبة وضبط جيدين لمستويات النظافة من الصنف مناسبة للعملية. يُزود نمط الهواء غير ا

class 1000 -100 000  

  تدفق الهواء متوحد االتجاهUnidirectional airflow  (UDAF وهو تدفق باتجاه واحد من :)

 laminarأشعة متوازية كما تدعى أيضا 
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 ونميز بين: class100يستخدم هذا النمط عندما يكون مستوى التلوث المقبول منخفضا من الصنف 

تدفق عمودي نحو األسفل /صفائحي/: يتجه الهواء النظيف من السقف ويخرج من األرضية أو أسفل  -

 الجدران

 الحائطتدفق أفقي /صفائحي/ يستخدم نمط مشابه لما سبق ولكن المزود من جهة واحدة ويعود من  -

 المقابل.

 HEPAيعطي المنط العمودي نتائج أفضل وتطبيقها أسهل, يكون عادة من أسقف ركب عليها فالتر 

 C100كلما احتل الفلتر جزءا أكبر من السقف حتى الوصول إلى مستوى  CRوكلما انخفضت درجة الـ 

 حيث يحتاج كامل السقف إلى تزويده بالفلتر.

وأخذ العينات لتأمين الحماية لألشخاص والمنتج ومنع التلوث في كبائن الوزن  UDAFينصح بـ 

 بالغبار.

مثال: الشكل الموضح حيث يسحب الغبار المتشكل مباشرة من سطح العمل المثقب وبالتالي يحمي 

العامل من استنشاق الغبار وبنفس الوقت يحمي المنتج من التلوث بواسطة تيار الهواء المتدفق 

 العمودي
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تدفق بشكل اليؤثر على حساسية الميزان وعند الضرورة يمكن تخفيض ن تكون سرعة الـلكن يجب أ

-0,36سرعة تتروح بين  class Aالتقليدي في الدرجة  UDFAالسرعة لتجنب أخطاء الوزن. يمتلك 

0,54 m/s وقد يتم استخدام سرعات أقل في كبائن الوزن 

 تحرر الغبار للتأكد من أن العامل ال يقف  يجب أن يحدد مكان وقوف العامل بدقة بالنسبة لمصدر

 في طريق الهواء المتدفق. كما في الشكل:

   
يجب أال تحجب عبوة الوزن عودة الهواء حيث يسبب هذا صعود الهواء عموديا مما ينتج عنه 

وضعية خطيرة للعامل. ويجب أال يسبب  سطح العمل الصلب انعكاس لتدفق الهواء العمودي وقد 

 بين الحائط وخلفية الطاولة ليستخلص منها الهواء.  100mmوجود فتحة  يكون الحل
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 فلترة الهواء:  7.2

 

تلعب الدرجة التي يُفلتر إليها الهواء دورا كبيرا في تجنب التلوث والتلوث المتصالب. يعتمد نوع الفلتر 

الجدول مستويات الفلترة المستخدم على نوعية الهواء المحيط والراجع وعلى معدل تبدل الهواء. يوضح 

 المطلوبة مع كل مستوى من مستويات الحماية.

 

 الفلترة المنصوح بها مستوى الحماية

 1مستوى 
 فقط فالتر رئيسية )أولية( مثل

EN 779 G4 filters 

 2مستوى 
 فالتر أولية وثانوية مثل

EN 779 G4 plus F8 or F9 filter 

 3مستوى 

 مثلفالتر أولية وثانوية وثالثية 

EN 779 G4 plus F8 plus EN 1822 H13 

filter 

 

مالحظة: تتعلق األرقام بالفحوص المعيارية للفالتر لالشارة إلى فعاليتها الحقيقية فال يسمح باالشارة إلى 

ألنه قد يقود إلى خطأ في استخدام الفلتر المناسب حيث أن طرق فحص  5µmأو  %85الفلتر بتعبير 

 مختلفة قد تعطي نتائج مختلفة لنفس الفلتر.

 اختالف الضغط: 7.3

يجب أن يكون تدفق الهواء فقط باتجاه واحد من النظيف إلى األقل نظافة وهذا يتحقق فقط بوجود تدرج 

ئما من الضغط المرتفع إلى المنخفض وذلك بمساعدة بالضغط بين الغرف المتجاورة حيث يتدفق الهواء دا

تصميم البناء الجيدة ووجود األبواب المحكمة اإلغالق. يجب أن يكون فرق الضغط كافياً لمنع انعكاس 

 جهة التدفق ولكن ال يكون كبيرا بشكل يؤدي إلى توليد نوع من الهيجان واالضطراب. 
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 يمكن أن تستخدم. Pa 20-5ولكن فروقا أخرى  15paيستخدم عادة الفرق بالضغط بقيمة 

 

هامة لضبط والحفاظ على  Air Lockيعتبر وجود ما يسمى بالمغلق الهوائي أو مناطق العزل الهوائية: 

 تدرج الضغط وأيضا لتخفيف التلوث المتصالب.

 يوجد أنماط مختلفة من آلية عمل المغلق الهوائي مثل: 

ومنخفض من  Air Lock (: ضغط عال من إحدى جهات المغلق Cascadeالمغلق الهوائي المتدرج )

 الجهة األخرى

ومرتفع في الجهتين  Air Lock(: ضغط منخفض داخل المغلق sinkالمغلق الهوائي المنخفض )

 الخارجيتين

 (: ضغط مرتفع داخل المغلق ومنخفض في الجهتين الخارجيتين. (bubbleالمغلق الهوائي 

 : Air changeتغير الهواء  7.4

هو معدل أو مقياس يعبر عن سرعة تغيير الهواء في حيز ما. فإذا كانت كمية الهواء الداخل والخارجة في 

فيقال أن الحيز يخضع إلى تبدل واحد للهواء في  CRساعة واحدة مساوية للحجم الكلي للـغرفة النظيفة 

 العقيمة:الساعة. يوضح الجدول معدالت التغيير المقبولة للمناطق العقيمة وغير 

 التدفق والتغيير حسب االتحاد األوروبي العملية

 تغيير/ساعة 20أكثر من  غير عقيم

 عقيم

Grad A( تدفق صفائحي :laminar عمودي : بسرعة تدفق أكبر من( )

0,3 m/s  :0,45, أفقي m/s) 

Grad B تغيير/ساعة 20: أكثر من 

 منظمة المواصفات القياسية الدولية

 International Standardization Organization 

 Introductionمقدمة 
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دولة،  148هي شتتبكة من المعاهد الدولية للتوصتتيف، تضتتم : ISOمنظمة المواصفففات القياسففية الدولية 

تعمل بالمشتتتتتتتاركة مع المنظمات الدولية والحكومية والصتتتتتتناعية والهيئات االقتصتتتتتتتادية، وممثلين عن 

ين(، وهي تمثل جستتتتتر بين القطاعين العام والخاص، واكثر من المستتتتتتهلكين )منظمات حماية المستتتتتتهلك

 .Societies، وشركات Government، حكومية Businessمواصفة دولية اقتصادية  14555

 األساس الذي تنشده هذه المنظمة ينطلق من أنه:

ر الحيجب أن يتمتع المنتج أو الخدمة بالجودة ألنها األسفففففففاس المتين الذي سففففففيبنى عليه التناف  

 إلرضاء الزبون طالب المنتج أو الخدمه، وتحقيق رغباته واحتياجاته بشكل مستمر ودائم.

 عملت منظمة المواصتتفات القياستتية )المعيارية( الدوليةISO   9000على وضتتع المواصتتفات العالمية 

 كمعيار موحد لتأكيد الجودة وضمانها وأصدرتها في ثالث مواصفات هي:  1987عام 

"1987 "ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003  

  كما أصدرت بالعام نفسه المواصفة ISO 9004.واعتبرتها مرجع قياسي لنظام إدارة الجودة 

  ثم قامت المنظمة الدولية للمواصتتتتتفات الدولية بإجراء بعض التعديالت على المواصتتتتتفات وأصتتتتتدرتها

 .1004بالهيكلية النهائية نفسها بعد التعديل عام 

ISO 9001:1994   ISO 9002:1994    ISO 9003:1994 

 

 ISO 9000  ،ISO 14000المواصفات التالية:  sourceاأليزو هي مصدر 

ISO 9000 : أي بمعنى آخر تعزيز ما تقوم به المنظمة بإدارة الجودةتهتم هذه المواصفة بشكل أساسي ،

خدمة المطلوبة، وذلك أو المؤسسة من إجراءات يمكن من خاللها تحقيق رضا المستهلك بالمستحضر أو ال

 بتنفيذ المتطلبات التنظيمية القابلة للتطبيق وتطوير إنتاجها في هذا السياق بشكل مستمر. 

ISO 14000 األرض، الهواء، الماء، األشخاص  بإدارة البيئة: تهتم هذه المواصفة بشكل أساسي(

ئة تقليل من العوامل الضارة بالبيوالحيوانات(، وهذا يعني تحقيق كل ما تسعى إليه المنظمة أو المؤسسة لل

 والناجمة عن نشاطها، واستمرار تطوير إنجازاتها لتحسين البيئة المحيطة بها.

 

دولة، ومن  45شركة عالمية تعود إلى  1125بعد تطبيق المواصفات القياسية الدولية للجودة من قبل 

لنظام المواصفات القياسية الدولية، مختلف األنشطة اإلنتاجية. طلب عدد كبير من هذه الشركات المطبقة 

( globalizationإدخال تعديالت عليها وتطويرها لمواجهة متطلبات العصر المستجدة )العولمة 

بدراسات معمقة إلجابة هذه المنظمات واألخذ بمالحظاتها، ثم  ISOومالحظاتها، فقامت المنظمة الدولية 

وتبنتها واعتبرتها أسلوب أنموذجة  15/12/2555بتاريخ  9001:2000أصدرت المواصفة الدولية 

 وأساس لنظام إدارة الجودة. Process Modelللعمليات 
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لتكون دليالً إرشادياً  9004:2000وأصدرتها بإصدارها الجديد  9004كما قامت بتطوير المواصفة 

 .Total Quality Managementللتوصل إلى أحدث اتجاه في إدارة الجودة الشاملة 

  Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة 

 9001:2000أي  consistent pairبتطبيق هذا الثنائي المتوافق  T.Q.Mعملت اإلدارة الشاملة للجودة 

، وذلك من أجل تحقيق الجودة المستهدفة، ولرفع مستوى كفاءة األداء بجانب األداء 9004:2000مع 

 Continuousبين اإلدارة واإلنتاج، وللتحسين المستمر  األفضل من خالل التوافق التام

improvement:كنهج عمل ثابت مقروناً بالجودة ، 

 )إن تبني نظام إدارة الجودة ينبغي أن يكون قراراً استراتيجياً للمنظمة(

حيث يتأثر تصتتتتتتميم نظام جودة المنظمة وتنفيذه، بحاجاتها المتغيرة، واألهداف الخاصتتتتتتتة للشتتتتتتركة أو 

ستتستتة، وشتتروط تحقيق منتجاتها، والعمليات المستتتخدمة وكذلك حجم المنظمة وهيكلها. وينبغي االنتباه المؤ

إلى أن الغرض من التطبيق الثنائي المتوافق للمواصتتتتفة الدولية والذي يقتضتتتتي توحيد هيكلية أنظمة إدارة 

 الجودة وتوحيد الوثائق.

ارجية وداخلية بما في ذلك الجهات المانحة يمكن استتتتتتتخدام هذه المواصتتتتتتفة الدولية من قبل أطراف خ

للشهادات، لتقييم قابلية المنظمة لإليفاء بمتطلبات الزبون، ومتطلبات النظام الداخلي للشركة او المؤسسة، 

 .ISOومتطلبات منظمة الـ 

ش رقابة مستمرة بين العمليات الذاتية داخل نظام العملياتمن فوائد نظام إدارة الجودة: توفير  ركات في ال

سلوب ). بينهاالربط والتفاعل عالوة على  ، Do، اعمل Plan( )أي: خطط PDCAعالوة على ذلك فإن أ

على  PDCA( يمكن أن يطبق على كل العمليات. ويمكن أن يوصتتتتتتف أستتتتتتلوب Act، نفذ Checkتأكد 

 الشكل اآلتي:

Plan  :طبقاً الحتياجات الزبون أي ضتتتتتع األهداف والعمليات الضتتتتترورية للحصتتتتتول على النتائج خطط

 وسياسة المنظمة.

Do  :أي طبق العمليات.أعمل 

Check  :أي يجب توثيق نتائج المراقبة والقياس للعمليات والمنتوج مقابل الستتتتتتياستتتتتتات واألهداف تأكد

 والمتطلبات للمنتوج، على شكل تقرير.

Act  :أي اتخذ مواقف باستمرار التحسينات ألداء العملية.نفذ 

 ISO 9004 مع األيزو ISO 9001 يزو عالقة األ

  على أستتاس الثنائي المتوافق لمعايير نظام  9004واأليزو  9001تم تطوير اإلصتتدارات الحالية لأليزو

 .مكملة لبعضها البعضإدارة الجودة والتي صممت على أنها 

   لكن من الممكن أن تستتتخدم المواصتتفة ISO 9001فتين بصتتورة مستتتقلة. على الرغم من أن المواصتت

الدوليتين تختلفان من حيث المجاالت ولكنهما تحتويان على هيكلية متشتتتتتتابهة ألجل تستتتتتتهيل تطبيقهما 

 كثنائي متوافق.

https://manara.edu.sy/



  

81 
 

  متطلبات إدارة الجودة والتي تسففففففتخدم للتطبيقات الداخلية من قبل المنظمات أو  9001تحدد األيزو

ى فاعلية نظام إدارة الجودة في اإليفاء أي أنها تركز عل الجهات المانحة للشهادة ولألغراض التعاقدية.

 بمتطلبات الزبون.

  خاصتتة ما 9001فتقدم إرشتتادات واستتعة ألهداف نظام إدارة الجودة مقارنة باأليزو  9004أما األيزو ،

إرشتتاداً  9004. ويقترح أن تكون األيزو وفاعليتها يتعلق بإرشففادات التطوير المسففتمر ألداء المنظمة

كثر أ التي ترغب إدارتها العليا المضي نحو المزيد من التطوير والتطبيق للتحسيناتودليالً للمنظمات 

بات األيزو  هذه  اسففففففتمرارية التحسففففففينبهدف  9001من توفير متطل في األداء. على الرغم من أن 

 المواصفة ال تُعتمد ألغراض التسجيل أو لألغراض التعاقدية.
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