
www.farmacja.e-bmp.pl

maszyny i urządzenia

40    Przemysł Farmaceutyczny 1/2010

Wraz z rozwojem tabletkarki Comprima w 1994 roku oraz kapsułkarki Imatic w 2000 roku IMA 
stała się pierwszym dostawcą maszyn dla form suchych z możliwością użycia systemu CIP [1].
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Produkcja form  
suchych w izolacji
Strategie i rozwiązania techniczne

Automatyczne systemy mycia zostały 

stworzone w celu zredukowania niepro-

dukcyjnego czasu poświęconego na mycie, 

jednocześnie od samego początku systemy 

CIP były stosowane przede wszystkim 

w produkcji izolowanej.                      

Podstawową cechą charakterystyczną 

systemu CIP jest całkowita izolacja od ob-

szaru procesowego, przez co ani proszek, 

ani środki myjące (woda i/lub detergen-

ty) nie mogą przedostać się do obszaru 

mechanicznego. Zmniejszenie ilości 

zanieczyszczonych części, możliwość 

zwilżenia wszystkich części przed ich de-

montażem oraz całkowita automatyzacja 

i możliwość walidacji systemu CIP dla 

obszaru procesowego – oto cechy cha-

rakterystyczne przetwarzania produktów 

o silnym działaniu.

Wzrost ilości bardzo aktywnych sub-

stancji (ok. 50% nowych czynnych składni-

ków farmaceutycznych API) oraz bardziej 

surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

operatora oraz środowiska, doprowadziły 

do zwiększenia zapotrzebowania na urzą-

dzenia izolowane na całym świecie. 

Od czasu wyprodukowania pierwszej 

maszyny Comprima dla produktu IV kate-

gorii [2] w 1998 roku, IMA dostarczyła po-

nad 45 różnych maszyn do przetwarzania, 

tabletkowania i kapsułkowania produktów 

III, IV i V kategorii – zarówno na potrzeby 

masowej produkcji jak i dla potrzeb dzia-

łów R&D. W minionych latach rozwinięto 

wiele strategii i różne systemy oraz rozwią- Rys 1. Uszczelka i uszczelnienie typu V-RING w tabletkarce model Synthesis
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zania techniczne systemów w izolatorach, 

pozwalających na produkcję form suchych 

bez konieczności korzystania przez opera-

tora z wyposażenia ochrony osobistej.

Strategie w urządzeniach 
w izolatorach

Systemy izolacji są zaprojektowane 

z myślą o całym przepływie materiałowym, 

a nie tylko o samym procesie produkcyj-

nym. Podawanie, rozładunek produktu, 

próbkowanie oraz mycie też muszą być 

wzięte pod uwagę. 

Izolacja w procesie produkcyjnym 

zazwyczaj obejmuje:

• użycie izolatorów do czynności wyma-

gających bliskiego kontaktu operatora 

z substancją czynną (np. dystrybucja), 

lub do dodatkowych czynności produk-

cyjnych (kontrola w trakcie procesu, 

odpylanie kapsułek/tabletek oraz 

sprawdzanie obecności metalu, pobie-

ranie próbki itd). W takim przypadku 

izolator jest używany do oddzielenia 

elementów zwilżanych oraz oprzyrzą-

dowana peryferyjnego

• użycie izolowanych obszarów proceso-

wych wewnątrz maszyny: zastosowany 

jest szereg rozwiązań technicznych, 

włączając uszczelki, uszczelnienia typu 

V-RING, uszczelki nadmuchiwane 

oraz podciśnienie w obszarze pro-

dukcyjnym, co zapewnia ograniczenie 

rozprzestrzeniania się produktu, tak 

że obszar roboczy maszyny staje się 

izolatorem.                                                  

Bezpieczny dostęp do izolowanego 

obszaru podczas produkcji może być uzy-

skany przy użyciu portów rękawiczkowych, 

portów szybkiego transferu (RTP) i/lub 

rozwiązań typu BAG-IN BAG-OUT, po-

zwalając operatorowi na pracę w obszarze 

chronionym, bez naruszenia izolacji. Ilość 

oraz umiejscowienie portów rękawico-

wych, RTP lub pierścieni dla BAG-ów 

może być ustalone zależnie od wymogów 

operacyjnych. 

Chociaż systemy te zapewniają bez-

pieczny dostęp do obszaru procesowego 

i pobór próbek, coraz częściej korzysta się 

z innych metod kontroli procesów pro-

dukcyjnych w izolacji poprzez metody po-

średnie, ograniczając w ten sposób, a nawet 

eliminując ilość i wielkość próbek do pobra-

nia. Metody te obejmują sprawdzenie 100% 

ciężaru netto poprzez siłę nacisku (technika 

ta dostępna od wielu lat w tabletkarkach 

została wykorzystana przez IMA również 

w kapsułkarkach), system NIR lub inne tech-

niki PAT tj. analiza obrazu dla oceny punktu 

końcowego granulacji/suszenia, sprawdzenie 

jednorodności wymieszania, jednorodności 

zawartości itp.  Oczywiście można zastosować 

również systemy 100% kontroli wagi używa-

jąc maszyn Prcisa 12/16.

Wszystkie wewnętrzne zanieczyszczo-

ne części w strefie izolowanej (wewnątrz 

samego izolatora lub wewnątrz roboczej 

strefy izolowanej maszyny) powinny być 

nawilżone, aby ograniczyć pył – przed 

dotarciem operatora do obszaru w celu 

zmiany formatu i/lub mycia. Poza funk-

cjami nawilżania coraz większa ilość 

maszyn produkcyjnych jest wyposażona 

w kompletny automatyczny system mycia, 

dostosowywany do produktów o różnych 

charakterystykach i obejmujących fazę 

suszenia: w tym przypadku, aby osiągnąć 

założone efekty mycia oprzyrządowania 

nie jest konieczna interwencja manualna, 

a sam proces mycia może być zwalido-

wany. 

Metody izolacji 
w uzdatnianiu powietrza

W przypadku przetwarzania bardzo ak-

tywnych substancji, konieczne są specjalne 

rozwiązania techniczne w celu uzdatnienia 

powietrza wydmuchiwanego z obszaru 

procesowego, celem osuszenia (granulacja 

i powlekanie) i/lub usunięcia pyłu (granu-

lacja, tabletkowanie, kapsułkowanie lub 

powlekanie). 

Te metody izolacji mogą być ograniczo-

ne do zastosowania jednostek odpylających 

dostępnych na rynku i zaprojektowanych 

specjalnie z myślą o instalacjach izolowa-

nych, tj. odpylacz bąbelkowy, w którym filtr 

wodny powietrza automatycznie nawilża 

aktywny produkt lub odpylacze ze stan-

dardowymi filtrami i systemami BAG-IN 

BAG-OUT w celu bezpiecznej wymiany. 

Dostępne są również inne nowatorskie 

rozwiązania techniczne tj. innowacyjne 

filtry metaliczne zaprojektowane i opa-

tentowane przez IMA do zastosowania 

zarówno w mieszalnikach szybkoobro-

towych jak i w urządzeniach fluidalnych. 

Ryc 2. Jednostka IPC t znajduje się wewnątrz izolatora: porty rękawicowe i  PST pozwalają na 

bezpieczny dostęp i pobór próbek w izolatorze
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Charakteryzują się one opatentowanym 

systemem odblokowywania i czyszczenia, 

reprezentowanym przez urządzenie ob-

rotowe w połączeniu z dolnym zaworem 

odpływowym. Dolny zawór aktywowany 

pneumatycznie może być otwarty w celu od-

pływu wody lub części nierozpuszczalnych 

produktów podczas cyklu mycia.

Kompletny proces Clean In Place 

całej maszyny może być wykonany bez 

demontażu filtrów. 

Metody izolacji w transferze
produktu

Poza maszynami i dodatkowym wypo-

sażeniem, jedną z najistotniejszych kwestii 

przy przetwarzaniu bardzo aktywnych 

substancji jest połączenie pomiędzy róż-

nymi częściami wyposażenia oraz transfer 

produktu z jednego poziomu procesowego 

do drugiego.

Użycie IBC jest preferowaną metodą 

transportu produktu, jako że standardowy 

BIN może być z łatwością przymocowany 

do zaworów izolacyjnych w celu zagwaran-

towania załadunku/rozładunku produktu 

w izolacji. Mieszanie produktu jest general-

nie wykonywane na mieszalniku BIN-ów 

tak, że nie ma konieczności podawania 

i rozładunku produktu. 

W przypadku, gdy proces musi być 

dokonany w linii składającej się z różnych 

maszyn. (np. wysokoobrotowy mieszalnik 

w połączeniu z suszarnią fluidalną dla gra-

nulacji), przy transferze produktu stosuje się 

wysoką automatyzację i zamknięte systemy. 

Użycie zaworów izolacyjnych jest szcze-

gólnie ważne w celu uzyskania połączenia 

izolowanego oraz transferu produktu włą-

czając pyłoszczelne systemy dokujące dla 

załadunku i rozładunku maszyny: najnowsze 

instalacje pasują do zaworu ZANCHETTA 

TwinValve, innowacyjnego zaworu, który 

zrewolucjonizował obecny rynek systemów 

połączeń izolowanych (split-valves).

System TwinValve składa się z biernego 

zaworu (standardowego sanitarnego zaworu 

motylkowego) oraz zaworu aktywnego, gdzie 

standardowy sanitarny zawór motylkowy jest 

w pełni zintegrowany z cylindrycznym mi-

nizbiornikiem, który może być umyty przed 

i po rozładunku produktu. 

Teleskopowa rotacyjna głowica natry-

skowa jest używana do mycia zbiornika 

wraz ze sprężonym powietrzem i/lub wodą 

i/lub innymi płynami. W przypadku użycia 

wody i/lub innych płynów wykonuje się 

również fazę suszenia. System obejmuje 

też wejście aspiracyjne dla utrzymania 

podciśnienia w zbiorniku podczas każdej 

fazy cyklu. 

W maju 2004 roku przeprowadzono 

eksperymentalne testy, uwzględniając 

wytyczne SMEPAC [3], w celu określenia 

limitów ekspozycji operatora przy systemie 

ZANCHETTA TwinValve. Wyniki testów 

pokazują, że zawór może osiągnąć OEL < 

200 ng/m3 przy czyszczeniu ze sprężonym 

powietrzem oraz < 150 ng/m3 przy myciu 

wodą.

Porównując system z różnymi innymi 

zaworami izolacyjnymi, które są obecne na 

rynku, struktura TwinValve zapewnia zacho-

wanie izolacji bez konieczności doskonałego 

pozycjonowania i ciągłego monitorowania 

procesu. Dodatkowo,ponieważ bierny zawór 

jest standardowym zaworem motylkowym, 

TwinValve może być z łatwością zamonto-

wany na obecnej instalacji. 

Zamiast podsumowania
Jako jedni z pierwszych producentów 

urządzeń dla Form Suchych mających do 

czynienia z przetwarzaniem farmaceutycz-

nych składników o wysokiej aktywności, 

IMA wykształciła przez lata wiarygodną 

wiedzę w tym zakresie. To doświadcze-

nie doprowadziło do powstania szeregu 

technicznych innowacji oraz konkretnych 

rozwiązań, które mogą być zastosowane 

w nowych urządzeniach. IMA jest również 

świadoma, że do izolacji należy podejść jak 

do sprawy globalnej, gdzie rozwiązanie spe-

cyficznych problemów tkwi w całościowym 

systemie produkcyjnym, włączając produkty 

klienta, istniejące struktury, potrzeby pro-

dukcyjne oraz procedury.
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Rys. 3.  Nowy metaliczny $ltr IMA, 

zainstalowany w mieszalniku %uidalnym 

model Ghibli

Rys. 4. Schemat zaworu TwinValve 
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