
املحاضرة الثانية 

السنة الرابعة 



السواغات
لبات يجب أن تتوفر في مزيج املساحيق املعد لصناعة املضغوطات جملة من املتط

 ألجران تعبئة متماثلة في اوجريان مناسب للمزيج املعد للضغط في قمع التوزيع.

 مقاومة وقابلية تماسك كافية بين الجزيئات لتشكل مضغوطة قوية.

 ضغط األجران في أثناء الوتشحيم جيد بحيث ال تلتصق املضغوطات باملكابس.

 جرعة متماثلة من املادة الفعالة في كل مضغوطة.

 تحرر مناسب للمادة الفعالة من املضغوطة بعد تناولها.

 بأقل تكلفةوتوافر اإلمكانات لصنعها بمعدات ذات سرعة إنتاجية عالية.



السواغات
ر ليس لها تأثي, خاملة تجاه املادة الفعالة , املضغوطات يجب أن تكون غير سامة سواغات

.خاص فيزيولوجي

:أهمها 

وديوم , الصكلور الصوديوم , فحماتالالكتوز , النشاء, كربونات الكالسيوم , ثاني : املمدات 
............

مائيجيالتيني, محلول الكثيراء, لعابية صمغ %( 30-10)لعابية الصمغ العربي :  املواد الرابطة 
 MC ,PVP,CMC ,PEG 4000, %( 20-5) النشاء هالمة, %( 5-15)

PEG6000.............

, حمض الشمع ,اآليروزيل, النشاء, التالك. الجافة الحثيراتمن وزن % 2–0,5:املزلقات
.......الزنك شمعاتالكالسيوم , شمعاتو املغنزيومشمعات



%(  10-2): املواد املفككة 

.مواد ذات ذوبان في املاء أسرع من ذوبان املادة الفعالة -

السيليس, مسحوق CMCالنشاء الجاف , : عند تماسها مع املاء  مثل تنتبجمواد -
( ....االيروزيل)

مزيج فوار -

.عوامل فعالة على السطح : عوامل مبللة 

........وم ليمونات الصودي, الكالسيوم امالحلحماية املعدة  مثل اولحماية املادة الفعالة :وقاءات

: ملونات 



طرق حتضري املضغوطات 
الرطب التحثير الجاف التحثير املباشر الضغط

مزج كل مكونات الصيغة -1

للمزيج ضغط مباشر-2

مزج املكونات -1

تللحصول على مضغوطااوليضغط -2
كبيرة

تكسير ها -3

ابعادهاو مجانسة الحثيراتنخل -4

مع الطور الخارجي الحثيراتمزج -5

الضغط النهائي -6

مزج الطور الداخلي -1

الترطيب باملحلول الرابط -2

العجينة تحثير-3

الناتجة الحثيراتتجفيف-4

االبعادمجانسة ونخل -5

املفكك, ) الطور الخارجي اضافة-6
(املزلق

ضغط نهائي -7



مزج املساحيق اجلافة 
الوزن ثم النخل  والطحن وأحيانا تسبق بالتجفيف 

.جرعات من املادة الفعالة موزعة بدقة في املضغوطات النهائية = مزيج متجانس 

:بمايلييتعلق التجانس 

الشحنات الكهربائية  الساكنة-

شكل األجزاء -

.  كثافتها وأبعاد األجزاء -



أكثر املازجات استعماال 
 مازج املكعب الدوار
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 السبعياملازج
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 املازج املخروطي
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الضغط املباشر
 ر ثباتا مضغوطات أكث= الحرارة وقليل الكلفة  , تجنب استعمال املاء وسريع : ميزاته

 هشاشةوضعف مقاومة = صعوبة في الضغط , القدرة الرابطة الضعيفة : عيوبه
.رابطة جافة غالية سواغاتاضافةال بد من = املضغوطات املحضرة 



التحثريالضغط بعد 
 تحسين االنسيابية

 خفض نسبة احتوائه على الهواء

:له نوعان 

جاف تحثير

رطب تحثير



اجلاف التحثري
وانتين تجبر املساحيق املمزوجة على املرور بين اسط

.ع تدوران باتجاهين مختلفين بواسطة لولب داف

 تكسر الصفائح الحاصلة.

 تجانس أبعادها.

 تضغط

لكنها  مكلفة , صعبة التحكم ,عالية مردودية

سطحوتعطي مساحيق ناعمة , زمن التفكك طويل 

. ملاعال وغير متجانس املضوطة
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الرطبالتحثري
 الرطوبةومكلف , تخرب املواد الحساسة للحرارة.

ل املادة املجانسة يضاف بالتدريج محلو وبعد التحضير , الوزن ,املزج : ترطيب املساحيق 
.الرابطة 

.  كمية كافية محددة بدقة تجريبيا التحثيرسائل 

ها لضغط تجبر العجينة على املرور خالل سطح مثقب من خالل تعريض: الكتلة الرطبة تحثير
.ميكانيكي 

و يجبرها على ةالعجينيتتكون من لولب يدفع أمامه عند دورانه الكتلة : القرصية الدوارة املحثرة
مودي بشكل عمتوضعةهي واملرور من خالل صفيحة مثقبة , أبعاد عيونها محددة بدقة , 

.على محور اللولب 



ة على املرور إيابا مما يجبر العجينوعوارض معدنية متوازية تتحرك ذهابا : الهزازة املحثرة
خالل منخل نصف اسطواني ذو أبعاد فتحات مختلفة  



التجفيف
 التخلص من املاء أو أي مذيب آخر بالتبخير

 مضغوطات = صعبة الضغط ومتحجرة وقاسية حثيرات%  = 1الرطوبة اقل من
.ضعيفة 

 مضغوطات تلتصق باملكابس وضعيفة حثيرات= رطوبة عالية  .

 10تصل في أحيان نادرة إلى و% 6-1: الرطوبة الفضلى%



من الهواء بشكل طبقة رقيقة يمر فوقها تيارالحثيراتذات رفوف تفرش عليها افران
(.°60-40) الساخن 
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استعمال جمفف السرير اهلوائي 
زمن التجفيف قصير  , رطوبة املنتج

متجانسة 
لكن 

ينتج الكثير من املساحيق  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quarco.com/main/en/catalog.html?page=shop.browse&category_id=56&ei=LS4NVZ2HLsj-Up7Yg-AE&psig=AFQjCNH_G9mGOGSs9vlSavC6OTQwBmRBCw&ust=1427013375274637


استعمال مصابيح األشعة حتت احلمراء 
 نفقية افرانبشكل طبقات رقيقة ضمن الحثيراتتفرش.

استعمال مادة جاذبة للرطوبة 



اجملانسة
 املناخل الدستورية

 20ملم باملنخل رقم 4-3املضغوطات التي يتراوح قطرها بين حثيراتتنخل.

 16ملم باملنخل رقم 9-4املضغوطات التي يتراوح قطرها بين حثيراتتنخل.

 12ملم باملنخل رقم 25-9املضغوطات التي يتراوح قطرها بين حثيراتتنخل  .

غط تنفصل ضمن قمع التغذية أثناء دوران آلة الض= غير متجانسة األبعاد الحثيرات
.نتيجة لالهتزاز الحاصل أثناء دوران اآللة 



الضغط
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آالت الضغط الدوارة 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tableting


الضغط املتناوباالت
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