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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0220 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses  

MODÜLÜN ADI Tablet Üretimi 

MODÜLÜN TANIMI 

Ġyi üretim uygulamaları (GMP) standartlarına uygun olarak 

tablet üreterek gerekli kontrolleri yapabilme becerisinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

Ġyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Ġlaç Üretiminde 

Sterilizasyon (Yarı Katı ve Katı Ġlaçlar) modüllerini baĢarmıĢ 

olmak 

YETERLĠK 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında katı  ilaç karıĢımları 

hazırlamak ve tablet basmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında standartlara uygun 

olarak tablet üretecek ve gerekli kontrolleri yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tablet bileĢimi hazırlayabileceksiniz. 

2. YaĢ granülasyon yapabileceksiniz. 

3. Kuru granülasyon yapabileceksiniz. 

4. Tablet ve kaplı tablet yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 

Sınıf, atölye, laboratuvar, steril laboratuvar (temiz oda), 

iĢletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı (internet) vb. 

kendi kendinize veya grupla çalıĢabileceğiniz tüm ortamlar  

Donanım: 

Elek seti, çalkalayıcı, dansite tayin cihazı, kronometre, plastik 

mezür, hassas terazi, porselen kapsül,  huni, spor, kristalizuar, 

tapping cihazı, kübik karıĢtırıcı, etüv, tablet basma makinesi, 

fenasetin, V tipi karıĢtırıcı, sodyum bikarbonat, sitrik asit, 

sodyum dihidrojen fosfat, kafein, laktoz, aerosil, granül 

örneği, parasetamol, manmitol, mikro kristal selüloz, talk, 

guar zamkı, nane aroması, magnezyum stearat, PEG  yağ 

asidi, boyar pigment, karıĢtırma kazanı, sakaroz, jelatin, Arap 

zamkı, titanyum dioksit, draje kazanı, koloidal silika, 

damıtık su  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġlaç sektörü, her geçen gün büyümektedir ve bu sektörde çok sayıda kalifiye elemana 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu modülde tablet üretiminde kullanılan toz ham maddenin özelliklerini ve 

standartlarını, bunların kullanım alanlarını, yaĢ ve kuru granülasyon yöntemlerini, tablet 

basma ve tabletlerin kaplanmasında dikkat edilmesi gereken hususları ve tabletlerde yapılan 

kontrolleri öğreneceksiniz.  

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak tablet bileĢimi 

hazırlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Elimizde elma, ceviz, fındık ve leblebiler var. Bu maddelerden homojen bir 

karıĢım nasıl elde edilir? ArkadaĢlarınızla tartıĢınız.  

 Tozlar ilaç sanayinde nerelerde kullanılır? AraĢtırınız. 

 

1. TABLET BĠLEġĠMĠ 
 

Tablet ve tablet bileĢimine geçmeden önce ilaç terimini açıklamak gerekir. Ġlaç 

denilince canlılarda hastalıkların tanısı, önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan, vücut 

iĢlevlerini koruyan, değiĢtiren ya da düzelten kimyasal madde anlaĢılır. Ġlaç, doğal 

kaynaklardan veya sentez yoluyla elde edilir.  
 

Ġlaçlar vücuda çeĢitli yollarla verilebilir. Sindirim kanalı ya da solunum yoluyla 

verilen ilaçlar olduğu gibi damardan deri altına ve kas içine Ģırınga edilen ilaçlar da vardır. 

Ġlaçlar vücuda nasıl verilirse verilsin, etkilerini hücre düzeyindeki alıcılara bağlanarak 

gösterir. Bu etkileĢim sonucunda hücrede ortaya çıkan biyokimyasal ve fiziksel değiĢiklikler, 

ilacın etkisini göstermesini sağlar. 

 

Resim 1.1: ÇeĢitli boyutlarda üretilmiĢ tabletler 

Ġlaçlar, kullanımını kolaylaĢtırmak ve dozunu ayarlayabilmek için çeĢitli biçimlerde 

kullanıma sunulur. Bu biçimlerden biri olan tablet, günümüzde en yaygın kullanıma sahiptir. 
 

Tabletler, etken madde ve çeĢitli yardımcı maddelerden meydana gelen homojen toz 

karıĢımlarına özel bir makine yardımı ile basınç uygulanması sonucu elde edilir. Tabletler, 

silindir, disk ya da mercimek Ģeklinde hazırlanan katı hazır ilaçlardır. Mide ya da bağırsak 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

ARAġTIRMA 
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kanalında su alıp ĢiĢer ve dağılır. Köpüren (efervesan) tablet ve çiğneme tableti gibi Ģekilleri 

de vardır.  
 

Tablet bileĢiminde kullanılan etken madde dıĢında dört temel madde vardır.  
 

 Dolgu maddeleri: Tableti belli bir ağırlığa getirmek için kullanılır. Dolgu 

maddesi olarak en çok niĢasta ve sakaroz kullanılır. Tabletlerin yaklaĢık 2/3’ü 

dolgu maddeleridir. 

 Dağıtıcı maddeler: Tabletin mide ortamında parçalanıp dağılmasını sağlayan 

maddelerdir. Dağıtıcı madde olarak çoğunlukla aljinatlar kullanılır.  

 Bağlayıcı maddeler: Toz partiküllerinin birbirine bağlanarak onların granül 

oluĢturmasını sağlar. Bağlayıcı madde olarak jelatin, niĢasta müsilası, glikoz ve 

Arap zamkı kullanılmaktadır. 

 Kaydırıcı maddeler: Tablet basımı sırasında tabletlerin mühreye yapıĢmasını 

gidermek için kullanılır. Çoğunlukla kullanılan kaydırıcılardan biri magnezyum 

stearat’tır. 
 

1.1. Tozlar 

 

Resim 1.2: Toz ve tabletler 

Katı ilaç Ģekillerinin baĢlangıç maddesi tozlardır. Tablet olarak basılan tozlar aynı 

zamanda paket, kaĢe, pilül ve kapsüllere doldurularak da kullanılır. Tozlar ilaç sanayisinde 

etken, dolgu, kaydırıcı ve kayganlaĢtırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Kullanım sırasında 

tozlar birbirleri ile gereken oranda karıĢtırılır. Bu karıĢtırmalar sonrasında tozların 

homojenliğinin sağlanması beklenir fakat karıĢtırılan farklı partikül büyüklüğüne sahip 

tozlarda homojenliğin sağlanabilmesi imkânsızdır. Bunun için tozlar çeĢitli fiziksel iĢlemlere 

tabi tutulur. Bu fiziksel iĢlemlerden biri karıĢtırma, diğeri ise öğütmedir.  
 

Toza ya da toz karıĢımlarına uygulanacak iĢlemler, tozlardan beklenen özelliklere göre 

değiĢir. Toza ve toz karıĢımlarına karıĢtırma, öğütme ya da her iki yöntem sırasıyla 

uygulanabilir. Tablet üretiminde kullanılacak olan toz karıĢımlarını homojen Ģekilde 

karıĢtırmak çok önemlidir. Etken madde toz karıĢımının içinde öyle bir dağılmalıdır ki 
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basılan her bir tabletin içinde eĢit miktarda olmalıdır. Etken ve diğer yardımcı tozların 

geliĢigüzel karıĢımlarının homojen olması beklenemez. Toz karıĢımların bu özelliklerinden 

ileri gelebilecek sakıncaları ortadan kaldırmak ve homojen karıĢımlar elde etmek için toz 

karıĢımlarının öğütülmesi ve karıĢtırılması gereklidir. Bu amaçla çeĢitli karıĢtırıcı ve 

öğütücüler kullanılmaktadır.  
 

Herhangi bir tablet üretiminde, karıĢtırılacak etken maddeler, toz maddeler ve 

solüsyonlar, üretilecek o tablet için valide (tekrarlanabilir özellikte olmak) edilmiĢ olmalıdır. 

Aksi takdirde tabletlerin içeriğindeki etken madde miktarı kontrol edilemez. Ġlaç üretiminde 

toz karıĢımların homojenliği ve basılabilme kıvamı çok önemlidir.  
 

AĢağıdaki resimde geliĢigüzel karıĢtırılmıĢ tozların 500 kez büyütülmüĢ gevĢek pelet 

hâli (1), 5 dakika karıĢtırma (2), 10 dakika karıĢtırma (3), 15 dakika karıĢtırma (4) 

sonrasındaki görüntüleri yer almaktadır.  

 

Resim 1.3: Tozların karıĢtırma öncesi ve sonrası 500 kez büyütülmüĢ görüntüleri 

Tozların karıĢtırılmasında bazı olumsuzluklarla karĢılaĢılır. Bunun nedenleri;  
 

 Tozların partikül büyüklüklerinin farklı olması, 

 Partikül Ģekillerinin farklı olması, 

 Partiküllerin topaklanması, 

 Ortamdaki karıĢtırılacak maddelerin bağıl oranlarının farklı olmasıdır. 
 

Tozların yukarıda saydığımız olumsuzluklarının önüne geçmek ve homojenliği 

istenilen seviyede tutmak ilaç sanayisinde çok önemlidir. Bunun için toz ve toz karıĢımları 

fiziksel iĢlemlere tabi tutulur. KarıĢtırma yeterliliği, karıĢımın değiĢik bölgelerinden alınan 

örneklerdeki her bir bileĢenin miktarı tayin edilerek yapılır. Ġyi bir karıĢımda bağıl sapma % 

6’dan küçük olmalıdır.  
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Endüstride kullanılan karıĢtırıcılardan bazıları Ģunlardır: 
 

 Tozları alt üst ederek karıĢtıran karıĢtırıcılar: Bu karıĢtırıcılar genellikle 

tablet basılmadan önce granül kütlesi ile kaydırıcı toz kütlesinin karıĢımını 

sağlamak için kullanılır. Bunlar V, silindir ya da çift konik Ģeklindeki karıĢtırıcı 

kaplardır. V tipi karıĢtırıcının her bir turunda toz karıĢım ikiye bölünür ve 

birleĢir. Çift konik (tumbling) karıĢtırıcıda ise toz karıĢımı eğimli yüzeyden 

kayma prensibine göre karıĢır. Bu tip karıĢtırıcılarda dönme hızı çok önemlidir. 

KarıĢtırıcı çok yavaĢ döndüğü zaman yeterli karıĢma sağlanamaz ve 

karıĢtırıcının belli bölgelerinde tozlar ayrı ayrı birikebilir. Tersine, eğer 

karıĢtırıcı çok hızlı dönerse santrifüj kuvvetine bağlı olarak tozlar karıĢtırıcının 

cidarlarına yapıĢarak karıĢtırmanın etkinliğini azaltır. Optimum dönme hızı 

karıĢtırıcının tipine, büyüklüğüne ve karıĢtırılacak materyalin cinsine bağlı 

olarak değiĢir. Ġyi bir karıĢma için dikkat edilecek diğer bir husus karıĢtırıcı 

içindeki toz miktarıdır. KarıĢtırıcıdaki toz miktarı arttıkça karıĢtırma süresi de 

uzayacaktır. 

 

Resim 1.4: Alt üst ederek karıĢtıran             Resim 1.5: V tipi karıĢtırıcı 

 Hava akımı ile karıĢtıran karıĢtırıcılar: Bunlar dikey pozisyonda 

olduklarından fazla yer tutmaz. Bu karıĢtırıcılara alttan basınçlı hava verilerek 

tozların karıĢması sağlanır. 

 

ġekil 1.1: Hava akımıyla karıĢtıran karıĢtırıcıların çalıĢma prensibi 
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 Sigma tipi karıĢtırıcılar: Bu karıĢtırma aleti sıvılarla tozların, tozlar ile tozların 

ve merhemlerin  karıĢtırılmasında  kullanılmaktadır. Bu aletteki karıĢtırma 

bıçağı aynı anda öğütme ve homojenleĢtirme iĢlemlerini yapmaktadır. Temel 

prensip yatay bir kabın ortasındaki bir milin etrafında dönen S ya da Z 

Ģeklindeki bıçaklardan oluĢur. Silindir kendi ekseni etrafında dönerken aynı 

zamanda bıçaklar da döner. Bu karıĢtırıcılarda viskoz sıvıların karıĢtırılması 

mümkündür.  

 

Resim 1.6: Sigma tipi karıĢtırıcının bıçakları 

Tozların homojenize edilmesinde kullanılan diğer bir alet ise öğütücüdür. Öğütme, 

katıların parçacık büyüklüklerinin mekanik olarak küçültülmesi iĢlemidir. Partikül Ģekilleri 

düzgün olmayan ham maddelerin (tozların) öğütme ile Ģekilleri ve buna bağlı olarak da akıĢ 

özellikleri düzeltilebilir. Böylece tablet basımı sırasında tıkanmalar önlenebilir. Kuru 

granülasyon iĢleminde, toz karıĢımların uygun partikül büyüklüğünde olması basımda daha 

iyi bir akıĢ sağlar. Aynı zamanda hem etken maddenin hem de ortamdaki diğer tozların 

ayrıĢması da minimuma indirilir. YaĢ granülasyon iĢleminden sonra yaĢ kütlenin öğütülmesi, 

yaĢ kütlenin daha kolay kurutulmasını sağlar. Partiküller içindeki nem yüzeyden daha kolay 

buharlaĢır. 
 

Ġlaç sanayinde görülen öğütücüler üç temel prensibe göre çalıĢır.  
 

 Sürtünerek aĢındıran öğütücüler: Ġki yüzeyin birbirine sürtünmesi sırasında 

aradaki partikülleri aĢındırarak öğütür.  

 Sürtünme ile toz eden öğütücüler: Tozları dönen silindirler arasında sıkıĢtırıp 

ezerek öğütür. 

 Çarpma ve vurma ile toz eden öğütücüler: Öğütücü içindeki çekiç ve 

çubuklar aracılığıyla yüksek hızlarda tozların çeperlere  çarpması sonucu tozları 

öğütür. 
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Resim 1.7: Bıçaklı öğütücü ve bıçak ünitesi 

1.1.1. Tanımı  
 

Tozlar, ilaç sanayisinde etken ve yardımcı maddelerle karıĢtırılarak dahilen veya 

haricen kullanılan homojen karıĢımlar olarak tanımlanmaktadır. Tozların en önde gelen 

bireysel özellikleri partikül büyüklüğü ve dağılımlarıdır. Ġlaç sanayisinde kullanılan tozların 

partikül biçimleri küresellikten ne kadar uzaklaĢırsa yapılan analizlerin tekrarlanabilirliği de 

o oranda azalmaktadır. Ham madde olarak fabrikaya gelen tozlarda öncelikle gözle kontrol 

yapılır. Daha sonra dansite tayini, akma hızı tayini, statik ve dinamik yığın açısı tayini, 

kurutma kaybı ve nem tayinleri yapılmaktadır.   
 

1.1.2. Yoğunluk (Dansite) 
 

Ġlaçların üretiminde dozlama, hacim ölçümü dikkate alınarak yapılır. Katı ilaç 

Ģekillerinin baĢlangıç maddesi olan toz ve toz karıĢımlarının  hacim ve ağırlığı arasındaki 

iliĢki belirlenmelidir. Tozların ağırlık / hacim iliĢkisi ne kadar değiĢmez ve kararlı olursa 

tablet üretimi eĢit ya da izin verilen sınırlar içerisinde kalabilir. 
 

Toz kümesine silkme hareketi yapıldığı zaman, partiküller arası boĢluklar azalır ve 

hacmi küçülür. Toz kümesinin hacmi silkme sayısı ve partiküller arasındaki boĢluk 

miktarıyla  orantılı olarak azalmaktadır. Toz maddeye uygulanan silkme sonrasındaki  

ağırlık / hacim oranına, sıkıĢtırılmıĢ yoğunluk (dansite) denir. Tozun olduğu gibi 

doldurulması sonrasında ölçülen  yoğunluğa da olduğu gibi yoğunluk denir.  
 

SıkıĢtırılmıĢ yoğunluk = Tozun ağırlığı (g) / Tozun sıkıĢtırılmıĢ hacmi (ml) 

Olduğu gibi yoğunluk = Tozun ağırlığı (g) / Tozun sıkıĢtırılmadan önceki hacmi (ml) 
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ġekil 1.2: Dansite tayin cihazı çalıĢma         Resim 1.8: SıkıĢtırılmıĢ dansite tayin 

prensibi      cihazı 

1.1.3. Akma Özellikleri 
 

Ġlaçlar üretilirken her aĢamada tozların akıĢkanlık, akma hızı ve yığın açısı özellikleri 

saptanmalıdır.  

 

Toz kütlesinin akıĢkanlığı, huni yöntemi denen basit bir deneyle yapılabilir. Belli 

ağırlıkta toz alınır, bir huniden akıtılır ve tozun akıĢ hızı saptanır. Bu deneme için tozların ve 

granüllerin akıĢ hızı tayin cihazı da kullanılmaktadır. Otomatik olarak yapılan akıĢ hızı tayini 

her bir örnek için en az 10 kez tekrarlanmalı ve bunların ortalaması tozun akıĢ hızı olarak 

alınmalıdır. Kesintisiz olarak akan toz iyi akma özelliğine sahiptir.  

 

Resim 1.9: Toz ve granül akıĢ hızı tayin cihazı 

 Yığın açısı tayini: Tozların akıĢ hızını dinamik ve statik yığın açıları 

etkilemektedir. Düz bir zemin üzerine oturtulmuĢ toz yığınının yan yüzeyi ile 

oturtulduğu  zemin arasındaki açı, yığın açısı olarak tanımlanır. Bu açının 

değeri tozun akma özelliği hakkında fikir verir. Yığın açısı dinamik, statik ve 

döner ĢiĢe Ģeklinde test edilir. Genelde aynı cinsten partiküllerden oluĢan bir 

tozun statik yığın açısı, dinamik yığın açısından daha büyük çıkmaktadır. Tablet 

basımında mühre boĢluğunun doldurulması, dinamik bir biçimde 
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gerçekleĢtirilmektedir. Bu nedenle granüllerde yığın açısı tayininde özellikle 

dinamik yığın açısının ölçülmesi gereklidir.  
 

Yığın açısı 60
o
 ye eĢit ya da büyük ise toz akıĢ göstermez. Yığın açısı 40

o
 ye eĢit ya da 

büyük ise toz zor akar. Yığın açısı 30
o
 den küçük ise toz serbestçe akar. 

 

ġekil 1.3: a- Dinamik yığın açısı b- Statik yığın açısı  c- Döner ĢiĢe yöntemi 

1.1.4. Özellikleri  
 

Tozların ilaç sanayisindeki önemi, onların bireysel özelliklerinin bilinmesini 

gerektirmektedir. Bu özelliklerin belirlenmesi için bugün çok çeĢitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 
 

 Elek analizi  

 Mikroskop analizi 

 Çökelme (sedimantasyon) analizi 

 Gaz geçirgenliği yöntemi 

 Coulter sayıcısı 

 Dar açılı lazer kırınım testi 
 

Ġlaç sanayisinde, tozların partikül büyüklüğü ve dağılımlarının belirlenmesinde 

kullanılan yukarıdaki yöntem ve analizlerde yalnızca dar açılı lazer kırınım testinin 

tekrarlanabilirliği mümkündür. Bilgisayar bağlantılı bu testte, partikül üzerine düĢürülen 

lazer ıĢığının yansımasından yararlanılarak tozların özellikleri büyük bir doğrulukla tespit 

edilmektedir.  
 

1.1.5. Özelliklerin Saptanması Ġçin Yöntemler 
 

Tozların özelliklerinin saptanmasında kullanılan örneklerin nasıl ve ne kadar alınması 

gerektiği çok önemlidir. Tayini yapılacak toz örneğin küme örneğini tam olarak temsil 

etmesi gerekir. Eğer küme örneği 10 kg  ise alınması gereken  büyük örnek - kg 

mertebesinde, büyük örnekten alınan laboratuvar örneği g mertebesinde olmalıdır. Örnek 

alma iĢlemi, tozların kümelenmesini en aza indirecek Ģekilde tasarlanmalıdır.   
 

1.1.5.1. Elek Analizi 
 

Elek analizi toz örneklerin partikül büyüklüklerinin belirlenmesinde, granüllerin 

sınıflandırılmasında, öğütücülerin yeterliğinin saptanmasında kullanılan kolay hızlı ve 

güvenilir bir yöntemdir. Elekler 1 inch (inç)teki (yaklaĢık 2,5 cm) delik açıklık sayısına göre 
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adlandırılır. Bu delik açıklık sayısına mesh denir. Tellerin kalınlıklarından dolayı gerçek 

delik açıklıkları mesh sayılarında belirtilenden daha küçüktür. 

  

Resim 1.10: Elek, elenecek toz ve elek seti 

Elek analizi, öğütülen tozların partikül dağılımını bulmak için kullanılan bir 

yöntemdir. ÇeĢitli büyüklüklerde ve yoğunluklarda tanecikler içeren karıĢım, her biri sabit 

yoğunlukta ve yaklaĢık olarak sabit büyüklükte tanecikler içeren kesimlere ayrılır. 

KarıĢımları yalnızca boyutlarına göre ayırmak için en kolay ve en yaygın yöntem, eleme 

yöntemidir. Yöntem, aynı yoğunluk ve Ģekilde, yaklaĢık olarak 7,6 cm (76000 mikron) – 

0,0038 cm (38 mikron) arasındaki büyüklüklerdeki taneciklere uygulanabilir. Deney elekleri, 

delik ve boyutları dikkatlice standartlaĢtırılmıĢ, dokunmuĢ tel kafeslerden yapılır. 
 

Elek analizinde amaç, örnek içerisinde partiküllerin büyüklükleri ve yüzdelerini 

hesaplamaktır. Uygulamada standart eleklerin bir dizisi, en küçük delikli elek en altta ve en 

büyük delikli elek en üstte olmak üzere üst üste yerleĢtirilir. Seçilen eleklerin delik 

açıklıkları daima bir önceki bir sonrakinin  iki katı Ģeklinde olmalıdır. Analiz, örneği en üst 

eleğe konularak üst kapak kapatılır. Elek seti  belirli bir süre mekanik olarak titreĢtirilerek  

eleme gerçekleĢtirilir. 
 

Elek analizinde  istenen sonucu elde etmeyi etkileyen faktörler: 
 

 Eleme zamanı 

 Elek yükü 

 Partikül Ģekli  

 Partikülün fiziksel özellikleri  

 Partikülün çalkalanma yöntemi   
 

Bu faktörler dikkate alınarak yapılan her eleme sonrasında eleklerde kalan partiküller 

alınır, tartılır ve her bir elekte ayrı ayrı kalan kütleler, toplam örneğin kütlesine bölünerek toz 

partiküllerin % çapları hesaplanır. Hesaplamada elek analizi yüzde sonuç tablosu 

kullanılabilir (Tablo 1.1). 
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Elek Nu. Elek Çapı 

Elek üstünde 

 kalan  (gram) 

Elekten geçen 

gram           % 

20 850 µm    

30 600 µm    

40 425 µm    

50 300 µm    

60 250 µm    

70 212 µm    

80 180 µm    

100 150 µm    

120 125 µm       

200 75 µm       

230 63 µm       

270 53 µm       

325 45 µm       

400 38 µm       

Alt kapta toplanan      

Elek üstü toplamı      

Toplam      

Tablo 1.1: Elek analizi yüzde sonuç tablosu 

1.1.5.2. Mikroskop Analizi 
 

Partiküllerin tek tek gözlenip ölçüldüğü yöntemdir. Optik ve elektron mikroskopları 

kullanılabilir. Bu yöntemde, 1,0 – 150 µm arasındaki partiküller sayılır. Partikül çapı, 

mikroskop okülerine yerleĢtirilen kalibre edilmiĢ gratikül ile ölçülür.  

 

Resim 1.11: Mikroskop 
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1.1.5.3. Sedimantasyon 
 

Sıvı içinde çöken partiküller yer çekimi kuvveti, kaldırma kuvveti ve sürükleme 

kuvvetinin etkisindedir. Bu yöntemde, tek bir kürenin yer çekimi etkisi altındaki çökme hızı 

ölçülür. Kullanılan süspansiyonların deriĢimi % 0,5’i geçmemelidir. Bu yöntemde kullanılan 

sıvının toz partiküllerini çözmemesi gerekir. Yer çekimi ile çökmede kullanılan aygıt 

Andreasen pipetidir. Toz, kendisini çözmeyen sıvının içerisinde homojen olarak dağıtılır ve 

belli zaman aralıklarında aynı derinlikten örnek alınarak deriĢim ölçülür. Bu yöntemle 

çökme hızı tespit edilir. Çökme hızı küçük olan tozlar ilaç üretiminde önemlidir. 

 

Resim 1.12: Andreasen pipeti 

 Geçirgenlik yöntemi: Toz yatağının gaz akımı geçiĢine karĢı gösterdiği direnç 

tozların yüzey ölçümlerinde kullanılır. 

 Coulter sayıcısı: Elektrolit çözeltisinde iletkenlik değiĢikliği partikülün 

hacminin hesaplanmasında kullanılır. Bir elektrolit çözeltisi içinde analizi 

yapılacak partikül veya damlaların seyreltik dispersiyonu hazırlanır. Ġki elektrot 

arasındaki açıklıktan geçen partiküller elektrik akımında değiĢikliğe neden olur. 

Voltaj değiĢikliğinin büyüklüğü partikül büyüklüğü ile orantılıdır. 

 Lazer ıĢık saçılımı yöntemi: Sabit dalga boyunda kuvvetli lazer ıĢınları ile 

yapılır. IĢınının saçılım açısı partikül boyutu ile ters orantılıdır.  
 

1.2. Granüller 
 

Tablet basımı için ön hazırlık aĢamasında yapılan granüller, toz partiküllerin çeĢitli 

bağlayıcı solüsyonlar ile birbirlerine yapıĢarak büyümesi ile oluĢur. 
 

1.2.1. Tanımı 
 

Granül oluĢturulması her zaman tablet basma amacıyla değil, aynı zamanda kapsül 

doldurmada  veya final ürün olarak da kullanılır. 
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1.2.2. Granül OluĢturmanın Amacı 
 

Toz karıĢımını granül hâle getirmenin çeĢitli amaçları vardır. Bunlardan bazıları;  
 

 Toz karıĢımını serbest akabilir hâle getirmek, 

 Homojen bir karıĢım oluĢturmak, 

 Toz kütlesinin basılabilme özelliğini arttırmak, 

 Etken maddenin salım hızını kontrol edebilmek, 

 Kütlenin homojen dağılmasını ve birim doz doğruluğunu sağlamak, 

 Tozlanmanın önüne geçmek, 

 Tozlara istenmeyen yabancı ve kirletici maddelerin bulaĢmasını önlemektir.   
 

1.2.3. Granülasyonda Kullanılan ĠĢlemler 
 

Ġlaç üretim teknolojisinde kullanılan granülasyonda üç yöntem kullanılmaktadır.  
 

 YaĢ granülasyon: YaĢ granülasyon yönteminde, yüksek hızlı akıĢkan yatak 

granülasyon, püskürterek kurutma ve ekstrüsyon pelletleme yöntemleri 

kullanılmaktadır. YaĢ granülasyonda, etken madde ve bağlayıcı madde 

(solüsyon) belirli sürede karıĢtırılır, yaĢ olarak elenir ve akıĢkan yataklı 

kurutucuda kurutulur. Kurutulan bu karıĢım diğer dolgu maddeleri ile birlikte 

belirli bir homojenliğe gelinceye kadar karıĢtırılır. KarıĢımın son 3-5 

dakikasında kaydırıcı eklenir. Elde edilen final karıĢımdan örnekler alınır ve 

laboratuvara gönderilir. Laboratuvar sonucuna göre tablet basımına geçilebilir. 

 Kuru granülasyon: Kuru granülasyon yönteminde, ön kompresyon ve 

silindirler arası sıkıĢtırma yöntemleri kullanılmaktadır. Kuru granülasyonda 

genellikle formüldeki kaydırıcının 1/3’ü diğer toz karıĢımlarına karıĢtırılır. 

Böylece tozların silindirlere yapıĢması engellenir. Kaydırıcının  geri kalanı kuru 

granülasyondan sonra karıĢıma eklenir ve 3-5 dakika karıĢtırılır. KarıĢım 

sonrasında oluĢan final karıĢımdan örnekler alınır ve çeĢitli testler için 

laboratuvara gönderilir. Laboratuvar sonucuna göre tablet basımına geçilebilir.  

 Doğrudan basım: Doğrudan basım yönteminde, etken ve yardımcı maddeler 

karıĢtırıcıda karıĢtırılır ve tablet basımına gönderilir. En basit ve hızlı 

yöntemdir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tablet bileĢimi hazırlayınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Laboratuvar, temiz oda, elek seti, çalkalayıcı, dansite 

tayin cihazı, hassas terazi, toz örnek, huni, spor, kronometre, tapping cihazı, plastik mezür, 

toz örnek 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Tablet bileĢimi ham madde kontrolü için 

 Toz örnek alınız. 

 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Deneyi tamamen kuru örnekler üzerinde 

yapınız. 

 Örnekleri toz yığınının etek ve tepe 

kısmından almamaya dikkat ediniz. 

 Yığının orta seviyesinden alınan 

örnekler en iyi Ģekilde tozun 

özelliklerini temsil ettiğini hatırlayınız. 

 Toz örnek tartınız. 

 

 Alınan örnekleri karıĢtırarak 

harmanlayınız. 

 Örnek nemli ise etüvde kurutulduktan 

sonra deneye tabi tutunuz. 

 Elek setini hazırlayınız. 

 

 Elek sıralaması yukarıdaki gibi büyük 

açıklıktan (4 numaralı), küçük açıklığa 

doğru sıralayınız.  

Elek Nu 
Ġnce Seri 

(inc) 
mm 

4 0.187 4.76 

8 0.083 2.38 

16 0.0469 1.19 

30 00232 0.59 

40 0.0165 0.42 

60 .0098 0.20 

100 0.0059 0.149 

200 0.0029 0.074 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Elekleri büyük açıklıktan küçük açıklığa 

doğru sıralayınız. 

 

 Elek setini hazırlarken eleklerin 

birbirleri üzerine tam oturmasını 

sağlayınız. 

 En üste bir kapak ve en altta toplama 

kabı bulundurunuz. 

 

 Kapak ve toplama kabını yerleĢtirdikten 

sonra elek setini yerine yerleĢtirmeyi 

unutmayınız. 

 Elek setinin sıkıĢtırma cıvataları 

dikkatle sıkıĢtırınız.  

 Toz örneği bir seri elekten geçiriniz. 

 

 Toz örneğin 2 dakika boyunca 

vibrasyon verilerek eleneceğini 

unutmayınız.  

 Eleme sonrasında 2 dakika boyunca 

beklemeyi unutmayınız. 

 Her elek üzerinde kalan toz miktarını 

gözle inceleyiniz. Eleklerdeki ve 

toplama kabındaki tozları ayrı ayrı  

tartınız. 

 Kullandığınız malzemeleri dikkatlice 

temizleyiniz. 
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  Elek analizi sonrasında elde edilen toz 

partikül çapını belirleyiniz. 

 

 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu iĢlem sırasına göre yazınız. 

 Örneğin elek üstü yüzdesini 

hesaplayınız. 

 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 

gösteriniz. 

 Toz örneğin çapını standartlarla 

karĢılaĢtırınız. 
 Hesapları kontrol ediniz. 

Vurma sonucu tozların hacimlerinin küçülmesi yöntemi 

 15 ml’lik plastik mezür alınız. 

 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Mezürün darasını alınız.  Tartımı dikkatli yapınız. 
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  Toz örnekten mezüre 14 ml çizgisine 

kadar doldurunuz ve kaydediniz. 

 

 Doldurma sırasında tozun 

sıkıĢmamasına dikkat ediniz. 

 Tozun yüzeyinin düz olması için mezürü 

yere birkaç kere yavaĢça vurunuz.  

 Deney sırasında kütle kaybına meydan 

vermeden çalıĢınız.  

 Darası alınmıĢ mezürde toz örneği 

tartınız. 

 

 Tartımda net toz miktarını bulabilmeniz 

için mezürün darasını önceden 

belirleyiniz. 

 Mezürü dansite tayin cihazına 

yerleĢtiriniz. 

 

 Cihaza yerleĢtirmeyi kuralına uygun 

yapmaya dikkat ediniz. 

 Mezürün tam olarak sıkıĢtığından emin 

olmadan cihazı çalıĢtırmayınız. 

 Cihazı çalıĢtırınız. 
 Cihazı çalıĢtırmadan önce fiĢinin takılı 

olduğundan emin olunuz. 
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 Cihaza yerleĢtirilen mezüre 5 dakika 

süreyle silkme uygulayınız. 

 

 Vurma sayısına ulaĢıncaya kadar cihazın 

vurma sayısını dikkatli bir Ģekilde 

sayınız ve hemen arkasından cihazı 

kapatınız. 

 Silkme hareketi sonrasında mezürdeki 

tozun hacmini ölçünüz. 

 

 SıkıĢmıĢ tozun yüksekliğini ölçerken 

tozun üst kısmının göz hizanızda 

olmasına dikkat ediniz. 

 Cihazı yeniden çalıĢtırınız.  

 Cihaza yerleĢtirilen mezüre 10 dakika  

daha silkme uygulayınız. 

 

 Vurma sayısına ulaĢıncaya kadar cihazın 

vurma sayısını dikkatli bir Ģekilde 

sayınız ve hemen arkasından cihazı 

kapatınız. 

 Süre sonunda küçülmesini ölçünüz. 

 SıkıĢmıĢ tozun yüksekliğini ölçerken 

tozun üst kısmının göz hizanızda 

olmasına dikkat ediniz. 

 SıkıĢtırılmıĢ dansiteyi hesaplayınız. 

 Hesaplamayı her bir örnek için, 

denemeyi  4 kez yineledikten sonra  

ortalama dansiteyi  hesaplayınız.  
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 Sonucu standartlarla kıyaslayınız. 

 Sonuçları karĢılaĢtırarak tozun 

dansitesinin  kullanım için uygunluğuna 

karar veriniz.  

Toz katı maddede akma hızı tayini için 

 100 g toz örneği tartınız. 

 

 Tartımınızı dikkatli alınız. 

 Huniyi spor halkasına yerleĢtiriniz. 

 (Toz akıĢ hızı tayin cihazını 

hazırlayınız.) 

 

 Toz ve granül akıĢ hızı tayin cihazı 

laboratuvarınızda mevcut ise denemeyi 

cihazda yapınız. Eğer tayin cihazınız 

mevcut değilse iĢlem sırasını takip 

ediniz.  

 Tartılan toz örneğini huniden belli 

yükseklikten kristalizuvara akıtınız. 

 

 Yüksekliğin her deneme için aynı 

olması gerektiğini unutmayınız. 
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 Akma süresini kronometre ile ölçünüz. 

 

 Süreyi deney sonuna kadar aynı kiĢinin 

ölçmesi gerektiğini unutmayınız. 

 Aynı uygulamayı 10 kez yineleyiniz. 

 Toz maddenin dökülmesine ve 

kaybolmasına fırsat vermeyiniz. 

 Akma süresi olarak ortalama değeri 

alınız. 

 Malzemeleri temizleyiniz.  Dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 Sonuçları rapor hâline getiriniz. 

 

 Deney sırasında aldığınız notlardan 

faydalanınız. 

 Raporu iĢlem sıranıza göre yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Tozun doldurulacağı mezürün darasını aldınız mı?   

4. Mezüre doldurulmuĢ tozun yüksekliğini ölçtünüz mü?   

5. Cihazı 5 dakika çalıĢtırarak silkme hareketi yaptırdınız mı ?   

6. 5 dakika  sonrasında tozun yüksekliğini ölçtünüz mü?   

7. Cihazı 10 dakika yeniden çalıĢtırarak silkme hareketini  yapmasını 

sağladınız mı?   

8. 10 dakika sonrasında tozun yüksekliğini belirlediniz mi?   

9. Toz örnek için denemeyi 4 kez yinelediniz mi?   

10. Ortalama dansiteyi hesapladınız mı?   

11. 150–200 g örnek tartarak elektrikli elek düzeneğinin üst eleğine 

koydunuz mu? 
  

12. Eleklerin titreĢim frekanslarını 15 dakikada eleyecek Ģekilde 

ayarladınız  mı? 
  

13. Eleme iĢlemi bitince elekler üstünde kalan örnek miktarlarını 

tarttınız mı? 
  

14. Örneğin elek üstü yüzdesini hesapladınız mı?   

15. 100 g toz örneği tarttınız mı?   

16. Huniyi spor halkasına yerleĢtirdiniz mi? 

17. (Toz akıĢ hızı tayin cihazını hazırladınız mı?)   

18. Tartılan toz örneğini huniden belli yükseklikten kristalizuvara 

akıttınız mı? 
  

19. Akma süresini kronometre ile ölçtünüz mü?   

20. Aynı uygulamayı 10 kez yinelediniz mi?   

21. Kullandığınız  malzemeleri temizlediniz mi?   

22. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Mezüre toz örneği doldururken partiküller arasındaki hava boĢluklarını yok etmek 

için mezür yavaĢça birkaç kez yere vurulur.  

2. (   ) Elek analizi yapılırken  üsteki eleğin çapı diğerlerine göre daha büyük olmalı, 

alttaki eleğin çapı ise en küçük olacak Ģekilde  yerleĢtirilmelidir. 

3. (   ) Elek analizi yapılacak toz örnekte nem bulunmalıdır.   

4. (   ) Tozlar sıkıĢtırıldıkları zaman hacimleri küçülür fakat dansitesi  büyür.  

5. (   ) Akma hızı tüm toz örnekler için belirleyici bir gösterge değildir.    

6. (   ) Tozların yığın açıları büyüdükçe akabilme özellikleri artar.   

7. (   ) Tozların akabilme özelliklerinin yığın açısı ile ilgisi yoktur.   

8. (   ) Tozların sıkıĢtırılmıĢ yoğunlukları ne kadar değiĢmez ve kararlı olursa her 

defasında aynı miktarda madde kullanımı garantilenmiĢ olur.   

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

9. Elek analizi, öğütülen tozların………………………..….................... belirlemek için 

kullanılan bir yöntemdir. 

10. Sıvı içinde çöken partiküller ……………….…………..kuvveti, ………..………. 

kuvveti ve …………………….……. kuvvetinin etkisindedir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak yaĢ granülasyon yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan ilaç fabrikalarını gezerek yaĢ granülasyon yönteminin nasıl 

yapıldığını araĢtırınız. 

 YaĢ granülasyon yöntemi tablet basımının hangi aĢamasında gerçekleĢtirilir? 

AraĢtırınız. 

 

2. YAġ GRANÜLASYON 

  

Resim 2.1:YaĢ granülasyon sonrası toz maddeden oluĢan granül 

2.1. Tanımı ve Önemi 
 

Katı ilaç Ģekillerinin üretim aĢaması birçok iĢlem basamağını kapsar. Bunlardan ilk 

basamağı oluĢturan yaĢ granülasyon iĢleminde, bağlayıcı özellikteki maddeler, toz 

karıĢımlarına katılarak toz partiküllerinin kümeleĢmesi (agregasyon) sağlanır.  
 

YaĢ granülasyon iĢlemi Ģu sırayı izlemektedir:  
 

 Etken maddenin (gerekli görülür ise) öğütülmesi 

 Toz maddelerle karıĢtırılması 

 Bağlayıcı ilavesiyle toz karıĢımın partiküllerinin kümeleĢmesinin sağlanması  

(Bu iĢleme granülasyon denir.) 

 KümeleĢmiĢ partiküllerin yaĢ olarak elenmesi 

 ElenmiĢ toz karıĢımının kurutulması (Kurutma iĢleminde yaygın alarak akıĢkan 

yataklı kurutucular kullanılır.) (Resim 2.5)  

 Kurutma iĢleminden sonra kuru öğütme yapılması 

 Çift konik ya da V tipi karıĢtırıcılarda homojenize edilmesi 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 



 

 25 

 OluĢan bu karıĢıma kaydırıcı ilave edilerek 5 dakika daha karıĢtırılması (Bu 

karıĢıma final ürün denir.) 

 Tablet basımına geçilmesi 

 

Tablet basımına uygun hâle gelen karıĢıma final ürün  denir. Toz karıĢımın final ürün 

hâline gelmesi sürecinde toz karıĢımının nasıl ıslatıldığı ve nasıl kurutulduğu önemlidir. 

Islatma iĢleminde bağlayıcının cinsi, deriĢimi ve birim toz karıĢımına ilave edilmesi gerekli  

miktarı çok iyi ayarlanmalıdır.  Bağlayıcının toz karıĢımına püskürtme hızı ve akıĢkan 

yataklı kurutucularda granüllerin kurutulma sıcaklığı ve süresi çok iyi  valide edilmiĢ 

olmalıdır.  

 

ġekil 2.1: YaĢ granül oluĢumunun temsilî çizimi 

2.2. YaĢ Granülasyon Yöntemleri 
 

Mikser tipi yaĢ granülasyon tankının çalıĢma yöntemi:  
 

Etken madde, bağlayıcı maddelerle karıĢtırılarak belirli irilikte yaĢ granüllerin 

oluĢturulması yaĢ granülasyon tankında gerçekleĢtirilir. YaĢ granülasyon tankında bir ana 

pervane bir de parçalayıcı pervane vardır. Bu pervanelerin dönüĢ hızları ayarlanabilmektedir. 

Solüsyon püskürtme musluğu yaĢ granülasyon tankının önemli bir parçasıdır. Hazırlanan 

bağlayıcı solüsyon ya da karıĢımın özelliğine göre saf su, toz karıĢımının üzerine kontrollü 
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bir Ģekilde püskürtülür. BelirlenmiĢ süre ve hızda karıĢtırılan toz karıĢımı istenilen 

topaklanmayı sağlamalıdır.  
 

YaĢ granülasyon iĢleminin tüm aĢamalarının tek tek valide edilmiĢ olması gereklidir. 

Aksi takdirde istenen topaklanma sağlanamayabilir. Örneğin; solüsyonun ilave edilecek 

miktarı valide edilenden fazla verildiğinde toz karıĢımı çamurlaĢır. Ya da solüsyonun ilave 

edilecek miktarı valide edilenden az verildiğinde topaklaĢma gerçekleĢmez.  

 

ġekil 2.2: YaĢ granülasyon tankı çalıĢma mekanizması 

               

Resim 2.2: Mikser tipi yaĢ granülasyon tankı        Resim 2.3: Çekiçli öğütücü 
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2.2.1. AkıĢkan Yatak Yöntemi 
 

Nem oranları farklı olan granüller akıĢkanlık kazandırılmıĢ yatak sistemlerinde 

(fluidized bed) kurutulur. YaĢ granülün konulduğu sıcak hava dağılım tablasının alt kısmı 

deliklidir. Deliklerin gözenek çapı, genellikle 60 – 325 mesh aralığındadır. Sıcak hava, hava 

dağılım tablası deliklerinin alt kısmından basınçla gönderilir. Ġçindeki granüle kütlesini 

yukarı doğru hareketlendirir. Sıcak hava dağılım tablası üst kısmında bulunan filtre torbaları 

vasıtasıyla kuruma yüzeyi geniĢler. Kuruyan çok ince tozların dıĢarı kaçması hava emiĢi 

sayesinde önlenir. Günümüzde bu kurutucularda bir defada 250 kg ağırlığına kadar  granüle 

1 saat içinde kurutulabilir.  
 

Granülün kurutulmasında iki tip suyun uzaklaĢtırılması amaçlanmaktadır. Bunlardan 

birincisi, granülün yüzeyine tutunmuĢ (absorbe) su, diğeri ise granülün içine hapsolmuĢ 

sudur. AkıĢkan yataklı kurutma yönteminde yüzeye tutunmuĢ su tamamen uzaklaĢtırılır. Bu 

nedenden dolayı granül, içinde belirli miktarda nem kalacak Ģekilde kurutulmalıdır. Eğer bu 

suyun tamamı kurutulur ise bu durumda toz karıĢımı aĢırı kırılgan ve tablet olarak basılma 

özelliğini kaybetmiĢ olur. Bundan dolayı granül, içinde belirli miktarda nem kalacak Ģekilde 

kurutulmalıdır. 

 

ġekil 2.3: YaĢ granülasyon ve akıĢkan yataklı kurutucu yerleĢimi planı 
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Resim 2.4: Valide edilmemiĢ karıĢımdan üretilmiĢ dayanımsız tabletler 

 

YaĢ yöntemle granül üretimi için çeĢitli tipte granülatörler kullanılmaktadır. Bunlar 

mikser, paletli ve sigma karıĢtırıcılardır. Bunların granülasyon oluĢturma hızları düĢük veya 

yüksek olabilir.  

                

Resim 2.5: AkıĢkan yataklı kurutucu  ġekil 2.4: AkıĢkan yataklı kurutucu iç görünüĢü 

 

ġekil 2.5: AkıĢkan yataklı kurutucu dıĢ bağlantıları 
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2.2.2. Püskürterek Kurutma Yöntemi 
 

Kurutulacak madde solüsyon, emülsiyon ya da süspansiyon hâline getirilip sıcak hava 

ile istenilen sıcaklığa getirilmiĢ kurutma sisteminin alt ya da üst kısmından püskürtülür. 

Sıcak hava ile karıĢan çok küçük partiküller kuruyarak sistemin alt kısmında toplanır. 
 

2.2.3. Ekstrüsyon Pelletleme 

 

ġekil 2.6: Farklı tipte ekstrüderler 

Bu yöntem aynı veya birbirine yakın büyüklükte küresel granüller elde etmek için 

farklı aĢamalardan geçirilerek oluĢturulan mekanik bir yöntemdir. Toz maddeler önce kuru 

karıĢtırılır. Islatılarak granülasyon yapılır. Sonra belirli çaptaki deliklerden hamur hâlindeki 

kütlenin sıkıĢtırılarak geçirilmesiyle küresel eĢ partikül büyüklüğüne sahip granüller elde 

edilir. Bu yöntem, granülün yaĢ yöntemle hazırlanmasıdır. Basınçla sıkıĢtırarak (ekstrüsyon) 

belli formda partiküllerin daha sonra küresel hâle getirilmesidir. 

 

Resim 2.6: Ekstrüsyon sonrasında oluĢan pelletler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 YaĢ granülasyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Laboratuvar, temiz oda, kübik karıĢtırıcı, elek seti, etüv, 

elek, sodyum bikarbonat, sitrik asit, porselen kapsül, sodyum dihidrojen fosfat ,örnek madde, 

kroze, terazi, desikatör, spatül 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Efervesan granül hazırlamak 

 5 g sodyum bikarbonat tartınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 

giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik 

kurallarına uygun çalıĢınız.  

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 4 g sodyum dihidrojen fosfat tartınız. 
  Madde tartımı sırasında tartım 

kurallarına uyunuz. 

 1 g sitrik asit (10 H2O)tartınız.  
 Madde tartımı sırasında tartım 

kurallarına uyunuz. 

 Kübik ya da V karıĢtırıcıyı hazırlayınız. 

 

 Emniyet tedbirlerini almadan V 

karıĢtırıcıyı çalıĢtırmayınız.  

 Tartımları V  karıĢtırıcıya aktarınız. 
 Emniyet tedbirlerini almadan V 

karıĢtırıcıyı çalıĢtırmayınız. 

 Tozları kübik karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırınız. 
 Emniyet tedbirlerini almadan V 

karıĢtırıcıyı çalıĢtırmayınız. 

 Homojen karıĢımı porselen kapsüle aktarınız. 

 

 Aktarırken dıĢarı dökmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Etüvü 105 °C’ ye ayarlayınız. 

 

 Etüv sıcaklığını dikkatli 

ayarlayınız. 

 Porselen kapsülü etüvde 105 °C’ de  1- 2 dakika 

bekletiniz. 

 

 Serbest hâle geçen sitrik asidin 

kristal suyunun, toz karıĢımını 

ıslatıp  tozların kenetlenmesini 

sağladığını hatırlayınız. 

 Etüvü 50 °C’ ye ayarlayınız. 
 Sıcaklık ayarını etüv 

soğuduktan sonra yapınız. 

 OluĢan karıĢımı  50 °C’lik etüvde kurutunuz. 
 Etüvün sıcaklığını önceden 

ayarlayınız. 

 Elek seti hazırlayınız. 

 

 Elekleri sırasına göre diziniz. 

 Kuru kütleyi 4 numaralı elekten geçiriniz. 

 

 Eleme sırasında kütle kaybına 

neden olmayınız. 

 ElenmiĢ kütleyi tartınız. 
 Sabit tartıma gelmesini 

bekleyiniz. 

 % Verim hesabını yapınız.  Hesapları kontrol ediniz. 

 Malzemeleri temizleyiniz. 
 Dikkatli ve özenli çalıĢınız. 
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 Sonuçları rapor hâline getiriniz. 

 

 Deney sırasında aldığınız 

notlardan faydalanınız. 

 Raporu iĢlem sıranıza göre 

yazınız. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 4 g sodyum dihidrojen fosfat tarttınız mı?   

2. 1 g sitrik asit (10 H2O) tarttınız mı?   

3. Kübik ya da  V  karıĢtırıcıyı hazırladınız mı?   

4. Tartımları V  karıĢtırıcıya aktardınız mı?   

5. Tozları kübik karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırdınız mı?   

6. Homojen karıĢımı porselen kapsüle aktardınız mı?   

7. Etüvü 105 °C’ye ayarladınız mı?   

8. Porselen kapsülü etüvde 105 °C’de 1- 2 dakika beklettiniz mi?   

9. Etüvü 50 °C’ ye ayarladınız mı?   

10. OluĢan karıĢımı  50 °C’lik etüvde kuruttunuz mu?   

11. Elek seti hazırladınız mı?   

12. Kuru kütleyi 4 numaralı elekten geçirdiniz mi?   

13. ElenmiĢ kütleyi tarttınız mı?   

14. % Verim hesabı yaptınız mı?   

15. Malzemeleri temizlediniz mi?   

16. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Küçük toz partiküllerinin, büyük partiküller üzerine elektro statik kuvvetlerle  

toplanmasına agregasyon denir. 

2. (   ) YaĢ granülasyondan gelen karıĢım tablet basımına gönderilir.  

3. (   ) Ġlaç üretiminde kullanılan araç gereçlerin kalibrasyonlarının yapılmasına gerek 

yoktur.  

4. (   ) Ġlaç üretiminin tüm aĢamalarının tekrarlanabiliyor (valide edilmiĢ) olması 

gereklidir. 

5. (   ) YaĢ granülasyonda bağlayıcı madde katı ise ıslatıcı solüsyon saf sudur.   

6. (   ) Tablet basma aĢamasına gelmiĢ toz karıĢımlara final karıĢım denir. 

7. (   ) Final ürünün homojenliğinin kontrol edilmesi için her durumda örnek almaya 

gerek yoktur.  

8. (   ) Ġlaç sanayisinde, üretilen ilaçların laboratuvar kontrollerini yapma ve yapılan 

kontrolleri kayıt altına alma zorunluluğu yoktur. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. YaĢ granülasyon iĢlemi bittikten sonra toz karıĢımı elenerek ……………… 

…………………………… kurutucuya gönderilir.  

 

10. Toz karıĢımların homojenliğini sağlamak için değiĢik tiplerdeki karıĢtırıcılarda belirli 

bir ………………. ve belirli bir …………….. karıĢtırılır.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak kuru granülasyon 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Kuru granülasyonun yaĢ granülasyondan üstünlükleri nelerdir? AraĢtırınız.  

 

3. KURU GRANÜLASYON 
 

 

Resim 3.1: Kuru granülasyon sonrası granüller 

 

3.1. Tanımı ve Önemi 
 

Bağlayıcı maddenin çözücüsünden etken maddenin etkilenmemesi ve etken maddenin 

stabilitesini güvence altına alabilmek için kuru granülasyon yöntemi tercih edilir. Çözücü 

kullanmadan uygulanan bu yönteme çözücüsüz granülasyon yöntemi de denilmektedir. 

Yöntemin esası, toz maddelerin doğrudan basım iĢlemine tabi tutulması, elde edilen bu 

kütlelerin kırılıp belirli partikül büyüklüğüne getirilmesi ve daha sonra da tablet basımına 

geçilmesidir. 

 

3.2. Kuru Granülasyon Yöntemleri 
 

Kuru granülasyon iki farklı yöntemle gerçekleĢtirilmektedir. Bunlar ön kompresyon 

(slugging yöntemi)  ve silindirler arası sıkıĢtırma (roller compaction) yöntemidir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ġlaç ve yardımcı maddeler ıslatma ya da kurutma olmadan granül hâline getirilir. Isıya 

hassas ilaçlar için tercih edilen bir yöntemdir. Granülasyon mekanik sıkıĢtırma yolu ile 

basılır. Briket tablet basımı ve kırılması ya da tozların yüksek basınçta döner çelik 

silindirlerden  geçirilmesi yolu ile sıkıĢtırma sağlanır.  

 

Bu iĢlemin adımları Ģunlardır: 

 

 Ön karıĢtırma (Ġlaç ve yardımcı maddeler) 

 Tozların sıkıĢtırılması (Briket basım / döner çelik silindirler) 

 Kırma-öğütme / eleme 

 Kaydırıcı eklenmesi ve kısa bir karıĢtırma 

 Tablet basımı 

 

Bu yöntemde daha az temel iĢlem vardır. Özel imalat cihazları gerektirir, yüksek dozlu 

ilaçlar için yüksek yoğunluklu granül imalatını mümkün kılar. 

 

3.2.1. Ön Kompresyon Yöntemi 
 

Yüksek basınç uygulanabilen, rotari tablet makinelerinde, toz maddelerin bir kısmı ya 

da tamamı kuru bir karıĢımdan sonra dozaj ayarı yapılmaksızın ön baskı ile büyük tabletler 

hâline getirilir. Bu tabletler daha sonra uygun bir kırıcı ile kırılarak belli açıklıktaki 

eleklerden elenir, istenilen partikül büyüklüğüne getirilir. Bu yöntem ile farklı kazanlarda 

granüle edilmiĢ toz preparatlar arasındaki değiĢkenlik oldukça düĢüktür. ĠĢlem devam 

ederken ve iĢlem bittikten sonra kontrol parametreleri azdır. Zamana göre verim yüksektir. 

Ekipman değiĢkenliği azdır ve enerji sarfiyatı düĢüktür.  

 

ġekil 3.1: Öğütücünün çalıĢma prensibini gösteren Ģekil 
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ġekil 3.2: Kuru granülasyon Ģeması Resim 3.2: Kuru granülasyon makinesi 

3.2.2. Silindirler Arası SıkıĢtırma Yöntemi 
 

Birbirine karĢı ters yönde dönen iki silindir arasından ayarlanarak açık bırakılan aralık 

içinden, önceden kuru karıĢtırılmıĢ toz ya da toz karıĢımlarının sıkıĢıp geçmesiyle uygulanan 

bir kuru granülasyon yöntemidir. Elde edilen bu sıkıĢtırılmıĢ kütle elekten geçirilerek 

istenilen partikül büyüklüğüne getirilir. Bu yöntemle: 

 

 Varyasyonu düĢük olan granüller elde edilir. 

 Ġçerik tek düzeliği yüksek granüller elde edilir. 

 Basit ve enerji sarfiyatı az olan bir yöntemdir. 

 Final ürünün stabil bir küme dansitesi olduğundan tabletin değiĢken olması 

engellenir. 

 Partiküller ayrıĢmaya uğramaz. 

 

Bu yöntemin değiĢkenleri silindirlerin sıkıĢtırma basıncı, dönme hızı ve toz besleme 

debisinin ayarlarıdır. Bu değiĢkenlerin kontrol altına alınması ürünün homojenliğine katkıda 

bulunur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Kuru granülasyon yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Laboratuvar, temiz oda, tablet basma makinesi, hassas 

terazi, fenasetin, V tipi karıĢtırıcı, kafein, laktoz, aerosil, asetil salisilik asit, granül örneği 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Tablet üretimi için 

 Asetil salisilik asitten hassas terazide 7 g 

tartınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Fenasetinden 2 g hassas terazide tartınız ve V 

tipi karıĢtırıcıya ekleyiniz. 

 

  Madde tartımı sırasında tartım 

kurallarına uyunuz. 

 Kafeinden 1 g hassas terazide tartmak ve V tipi 

karıĢtırıcıya ekleyiniz. 

 V tipi karıĢtırıcının çevresinde 

gerekli emniyet tedbirlerini 

alınız. 

 4 numaralı elekten laktoz granülesini geçiriniz. 

 

 Elerken dikkatli olunuz. 

 Üretim miktarının  % 10’u oranında laktoz 

granülesi ekleyiniz. 
 Tartım kurallarına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üretim miktarının  % 5’ i oranında aerosil 

ekleyiniz. 

 

 %  oranı dikkatle hesaplayınız. 

 V tipi karıĢtırıcının çevresinde gerekli emniyet 

tedbirlerini alınız. 

 V tipi karıĢtırıcının çevresinde 

gerekli emniyet tedbirlerini 

alınız. 

 Kumanda panosundaki karıĢtırıcının çalıĢtırma 

düğmesine basınız. 
 ÇalıĢma talimatına dikkat ediniz. 

 Ġnproses laboratuvarına kontrol örneğini almak 

için kumanda panosundaki kapama düğmesine 

basınız. 

 

 Örnek karıĢımın belirlenmiĢ 

noktalarından belirtilen miktarda 

alınız. 

 Emniyetli alana girerek karıĢtırıcıdan kontrol 

örneği alınız. 

 

 Örnekleri dikkatli alınız. 

 Homojenliği, nemi ve granüle büyüklüğünü 

inceleyiniz. 
 Gözle kontrol ediniz. 

 Tablet basma makinesine aktarınız.  KarıĢımı dikkatli taĢıyınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra 

tablet basınız. 
 Sağlığınız için önlem alınız. 

 Tabletleri fiziksel kontrolü için laboratuvara 

gönderiniz. 

 Üretim sırasında otokontrol için 

laboratuvara örnek gönderiniz. 

Granüllerin partikül büyüklüğü ve dağılımı tayini için 

 1 g granül örneği tartınız. 
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Tartımı kurallarına uygun alınız. 

 Metal küvete granülleri koyunuz.  
 Madde tartımı sırasında tartım 

kurallarına uyunuz. 
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 Granül örneğindeki partikülleri sayınız.   Dikkatli ve sabırlı olunuz.  

 Ġstatistiksel olarak değerlendiriniz.  Hesaplamayı dikkatli yapınız.  

 Partikülleri sınıflara ayırmak ve her bir sınıfın 

ortalamasını alınız. 

 Partikülleri sınıflara ayırırken  

dikkatli olunuz.  

 Her bir sınıftan kaç partikül olduğunu 

saptayınız.  
 Sayarken dikkatli olunuz. 

 Daha sonra partikül yüzdesi ve yığılmalı yüzdesi 

tablosunu hesaplayınız. 
 Hesaplamaları dikkatli yapınız. 

 Malzemeleri temizleyiniz.  Dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 Sonuçları rapor hâline getiriniz. 

 

 Deney sırasında aldığınız 

notlardan faydalanınız. 

 Raporu iĢlem sıranıza göre 

yazınız. 

 Raporlarınızı kuralına uygun ve 

okunaklı olarak yazmaya özen 

gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Asetil salisilik asitten hassas terazide 7 g tarttınız mı?   

2. Fenasetinden 2 g hassas terazide tartmak ve V tipi karıĢtırıcıya 

eklediniz mi? 
  

3. Kafeinden  1 g hassas terazide tartmak ve V tipi karıĢtırıcıya 

eklediniz mi? 
  

4. 4 numaralı elekten laktoz granülesini geçirdiniz mi?   

5. Üretim miktarının  % 10’u oranında laktoz granülesi eklediniz 

mi? 
  

6. Üretim miktarının  % 5’i oranında aerosil eklediniz mi?   

7. V tipi karıĢtırıcının çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini 

aldınız mı? 
  

8. Kumanda panosundaki karıĢtırıcının çalıĢtırma düğmesine 

bastınız mı? 
  

9. Ġnproses laboratuvarına kontrol örneğini almak için kumanda 

panosundaki kapama düğmesine bastınız mı? 
  

10. Emniyetli alana girerek karıĢtırıcıdan kontrol örneği aldınız mı?   

11. Homojenliği, nemi ve granüle büyüklüğünü incelediniz mi?   

12. Tablet basma makinesine aktardınız mı?   

13. Gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra tablet bastınız mı?   

14. Tabletleri fiziksel kontrolü için laboratuvara gönderdiniz mi?   

15. 1 g granül örneği tarttınız mı?   

16. Metal küvete granülleri koydunuz mu?   

17. Granül örneğindeki  partikülleri saydınız mı?   

18. Ġstatistiksel olarak değerlendirdiniz mi?   

19. Partikülleri sınıflara ayırıp her bir sınıfın ortalamasını aldınız 

mı? 
  

20. Her bir sınıftan kaç partikül olduğunu saptadınız mı?   

21. Daha sonra partikül yüzdesi ve yığılmalı yüzdesi tablosunu 

hesapladınız mı? 
  

22. Malzemelerinizi  temizlediniz mi?   

23. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Bağlayıcı maddenin çözücüsünden etken maddenin etkilenmemesi için kuru 

granülasyon yöntemi uygulanır.  

2. (   ) Kuru granülasyonun diğer bir adı da çözücüsüz granülasyon yöntemidir.   

3. (   ) Kuru granülasyonda ön kompresyon ve silindirler arası sıkıĢtırma yöntemleri 

kullanılır. 

4. (   ) Silindirler arası sıkıĢtırma yöntemi, yaĢ granülasyondan gelen karıĢımlara 

uygulanır.  

5. (   ) Silindirler arası sıkıĢtırma yönteminde içerik tekdüzeliği yüksek granüller elde 

edilir.  

6. (   ) Öğütücüler toz partiküllerin boyutlarını aynılaĢtırmak için kullanılmaz.  
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Kuru granülasyon yöntemi yaĢ granülasyon yönteminden daha basit ve 

…………………………tir. 

8. Kaydırıcı eklenerek karıĢtırılmıĢ tablet basmaya uygun homojen karıĢımlara 

……………………… ………………… denir.  
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

9. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi kuru granülasyon adımlarından değildir? 

A) Ön karıĢtırma 

B) Kırma ve öğütme 

C) Kurutma 

D) Tozların sıkıĢtırılması 

 

10. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi silindirler arası sıkıĢtırma makinesinin 

mekanizmalarında biri değildir? 

A) SıkıĢtırıcı tekerlek 

B) Parçalayıcı 

C) DüĢey vida 

D) Püskürtme musluğu  
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak tablet ve kaplı tablet 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Kullandığınız tabletlerin nasıl üretildiğini araĢtırınız. 
 

4. TABLET VE KAPLI TABLET  
 

 

Resim 4.1: ÇeĢitli tabletler 

4.1. Tanımı 
 

Toz ya da granüllerin tablet basma makinelerinde basılan, kendine özgü Ģekli ve rengi 

olan ve ağız (oral) yoluyla kullanılan katı dozaj Ģekillerinin tümüne tablet denir. Bir 

hastalığın tedavisi amacıyla hastanın günde bir ya da birkaç kez bir bardak su ile alabileceği 

tablet en yaygın ve en fazla kabul gören ilaç Ģeklidir. Tablet, ilk defa 1843 yılında 

Ġngiltere’de W. Brockedon tarafından hazırlanmıĢtır. 
 

Günümüzde bir tabletten beklenen özellikler;  
 

 Dozaj Ģeklinin kolay olması ve kabul edilebilir maliyette üretilmesi, 

 Çözünme hızı, dağılma zamanı, stabilite gibi farmakope standartlarını yerine 

getirmesi, 

 Biyoyararlanım / biyoeĢdeğerlik Ģartlarına uyması, 

 Formül ve proses verimliliğini sağlamasıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kaplama, ilaç yapımında kullanılan en eski tekniklerdendir.  BaĢlangıçta kaplamalar 

tabletlerin kötü tadını maskelemek için kullanılmıĢ olsa bile sonraları tabletin görünüĢünün 

güzelleĢtirilmesi amacıyla da kullanılmıĢtır. Ancak günümüzde kaplamalar farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Bu amaçlar;  
 

 Etken maddenin ıĢık, hava ve neme karĢı korunması, 

 Üretim, ambalajlama ve taĢıma sırasında mekanik dayanıklılığın artırılması,  

 Etken maddenin sindirim salgılarına karĢı korunması, 

 Ġlacın tanınmasının kolaylaĢtırılması, 

 Kontrollü salım sağlanması, 

 Yalnızca tadının kapatılmasıdır.   
 

4.2. Tablet Üretmek 

 

Resim 4.2: ÇeĢitli tabletler 

4.2.1. Tablet Üretiminde Kullanılan Yardımcı Maddeler 
 

Tablet yardımcı maddeleri, fonksiyonları açısından aĢağıdaki Ģekilde sınıflanabilir: 
 

 Dolgu maddeleri: Dolgu maddeleri düĢük dozlardaki ilaçlardan makul bir 

tablet boyutuna ulaĢmak amacı ile kullanılır. Günümüzde modern dolgu 

maddeleri dolgu maddesi ve bağlayıcı gibi birden fazla fonksiyonu yerine 

getirebilir. Örneğin, Avicel (mikrokristal sellüloz) bunlardan biridir. Laktoz en 

bilinen dolgu maddesidir ve doğrudan basım için akıĢ özelliği iyi olan 

püskürtmeli kurutulmuĢ tipi tercih edilir. YaĢ granülasyon için a-

laktozmonohidrat kullanılır. Susuz laktoz basınç altında diğer laktozlarla 

karĢılaĢtırıldığında en sağlam tableti oluĢturur. 

 Bağlayıcılar: Bağlayıcılar tozlardan granül, granüllerden tablet oluĢumu için 

gerekli maddelerdir. Bağlayıcılar su veya alkol gibi bir çözücüde 

çözündürülerek eklenebileceği gibi  kuru karıĢıma doğrudan da eklenebilir. Bir 

tabletin sağlamlığı ve bütünlüğü bağlayıcılar sayesinde baĢarılır. En fazla tercih 

edilen bağlayıcı PVP (polivinilprolidin)'dir. PVP hem alkolde hem de suda 

çözünür, genellikle % 2,5 - 5'lik çözeltisi hazırlanır ve yaĢ granülasyonda 

kullanılır. 

 Dağıtıcılar: Dağıtıcılar, tablet veya kapsül içeriğinin mide ortamında hızla 

granüllere ve onu oluĢturan tozlara ayrıĢmasını sağlamaya ve dolayısı ile ilacın 

kana karıĢması ya da lokal etki göstermesi için salımına hizmet eden 



 

 44 

maddelerdir. Dağıtıcılar su ile temas ettiklerinde hızla genleĢerek tabletlerin 

parçalanmasına yol açan maddelerdir.  

 Kaydırıcılar (lubrikantlar): Kaydırıcılar (lubrikantlar), tablet preslerinde 

tabletlerin alt zımba tarafından kolaylıkla itilmeleri (ejeksiyon) için formüle 

katılan maddelerdir. Bu maddeler tablet presi ile tablet arasındaki sürtünmeyi 

azaltır. Bugüne kadar zımbalar ve mühreler üzerine kaplama yolu ile 

uygulanacak ve tablet imalatında sürtünmeyi azaltacak bir yol bulunamamıĢtır. 

Bu nedenle hâlen formüllere dıĢarıdan lubrikantlar katılmaktadır. En baĢarılı 

lubrikant magnezyum stearattır. 

 AkıĢ düzeltici, yapıĢmayı önleyiciler (glidantlar): AkıĢ düzeltici veya 

yapıĢmayı önleyici maddeler önemlidir. Zira tablet imalatı tozların ve 

granüllerin akıĢ özelliklerine çok bağlıdır. Bu akıĢ besleme hunilerinden 

mührelere, enjektörlere ve cihazların diğer bölümlerine olabilir. AkıĢ 

özelliklerinin kötü olması tablet ağırlıklarının sapmasına, alt ve üst limit dıĢına 

taĢmasına ve sonuçta üretimin aksamasına neden olur. 

 Asit-baz tamponlayıcılar: Bir ilacın stabilitesini sağlamak için formüllere asit 

ve alkali özellikte yardımcı maddeler eklenebilir. Bunlar sayesinde formüllerin 

pH değerleri istenen bir aralıkta tamponlanabilir.  

 Tatlandırıcılar: Tatlandırıcılar ve lezzet maddeleri efervesan ve çiğneme 

tabletleri için çok önemlidir. Yapay tatlandırıcılar, meyve aromaları bu amaçla 

çok sık kullanılır. 

 Islanmayı sağlayıcı maddeler: Etken maddenin sudaki çözünürlüğünün az 

olduğu durumlarda çözünme hızını artırmak için su ile temasını arttırıcı / ıslatıcı 

maddeler kullanmak gerekebilir. 

 Kaplama maddeleri: Kaplama maddeleri polimerlerdir. Bu polimerler arasında 

en yaygın olarak kullanılanlar hidroksipropilmetilselüloz (HPMC), 

hidroksipropilselüloz, ve akrilatlar (eudragit) dır. Bu maddeler kullanılarak 

tabletler suda çözünür, koruyucu film kaplanabilir ve bu filmler genellikle bir 

renk maddesi içerir. Tabletlerin renkli filmlerle kaplanması onların kolay 

tanımlanmalarına ve kolay yutulmalarına, tat maskelenmesi gibi amaçlara 

hizmet eder.  
 

4.2.2. Tablet Üretim Yöntemleri 
 

BaĢlıca tablet üretim yöntemlerinde yukarıda anlatılan yaĢ granülasyon ve kuru 

granülasyonun haricînde doğrudan basım yöntemi de kullanılır.  
 

YaĢ granülasyon yöntemi ile tablet karıĢımı hazırlanmasının iĢlem basamakları 

Ģunlardır:  
 

 Etken ve bağlayıcı maddeler yaĢ granülasyon tankına alınır. 

 Belirli bir süre toz etken madde üzerine bağlayıcı püskürtülerek etken madde 

daha iri boyutlu, daha akıĢkan ve basılabilir granüllere dönüĢtürülür.  

 Kütle yaĢ olarak  granülatör tankına bağlı olan elekten yaĢ olarak elenir. 

ElenmiĢ yaĢ granüller vakum yardımı ile akıĢkan yataklı kurutucuya gönderilir. 

 Belli sıcaklık ve süre içerisinde kurutulan granüller, çekiçli değirmenden kuru 

olarak elenir ve tüm granüller aynı boyutlara getirilir. 
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 Dolgu maddeleri ve yardımcı maddeler eklendikten sonra  tumbling ya da V 

karıĢtırıcılardan biri ile  belirli süre karıĢtırılır. 

 KarıĢtırmanın sonlanmasına yakın kütlenin içerisine kaydırıcı eklenir ve 

karıĢtırmaya 5 – 10 dakika daha devam edilir. 

 Homojen hâle gelmiĢ tablet basma karıĢımının belirli noktalarından örnekler 

alınır ve laboratuvara gönderilir. 

 Laboratuvarda homojenlik testi sonucu belli olduktan sonra karıĢım tablet 

basmaya gönderilir.  
 

Kuru granülasyon yöntemi ile tablet karıĢımı hazırlanmasının iĢlem basamakları 

Ģunlardır: 
 

 Etken madde, bağlayıcı ve dolgu  maddeleri  öğütülür.  

 Öğütülen toz karıĢımı silindirler arasında sıkıĢtırılarak briketlenir. 

 Briket hâlindeki toz karĢımı kırılır, öğütülür ve elenir. 

 Elenen toz karıĢımı kısa bir karıĢtırmaya tabi tutulur. 

 Belli granül boyutundaki karıĢıma kaydırıcı eklenir, kısa bir karıĢtırma yapılır. 

 Tablet basımına gönderilir. 
 

Doğrudan basım için bir örnek: 
 

Bu yöntemde ilaç ve yardımcı maddeler örneğin bir V tipi karıĢtırıcı kullanılarak 

karıĢtırılır ve bir tablet presinde tablet basılır. En basit ve hızlı yöntemdir ama bu yöntemin 

kullanılabilmesi için toz ya da granül kütlesinin akıĢkan ve basılabilir olması Ģarttır. 
 

ĠĢlem basamakları : 
 

 Ön karıĢtırma 

 Kaydırıcı eklenmesi ve kısa bir karıĢtırma 

 Tablet basımı 
 

Örnek Tablet Formülleri 

Parasetamol çiğneme tableti   mg 

parasetamol mikro kapsülleri (150μm)  360 

(Selüloz mumu ile kaplanmıĢ) 

Mannitol      250 

Mikro kristal selüloz     100 

Talk      10  

Sakarin      2 

Guar zamkı      20 

Nane aroması      10 

Magnezyum stearat    5 

Tablet ağırlığı:     757  

Üretim Yöntemi:     Doğrudan basım 
 

NOT: Bu formül yalnız bir tablet basımı için hazırlanmıĢtır.  
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Belirlenen miktarlarda maddelerden alınır. Önce bu maddelerden magnezyum stearat 

haricîndekiler V tipi karıĢtırıcıya yerleĢtirilir (Eğer karıĢtırıcı yoksa uygun büyüklükteki 

havana alınır.) . Yarım saat ön karıĢtırma yapılır. Sonra magnezyum stearat eklenerek 5 

dakika daha karıĢtırılır ve tablet basımına geçilir. Tablet karıĢımı mühreye dikkatlice 

yerleĢtirilir ve basınç uygulanır. Basılan tabletlerde gerekli kontroller yapılarak tabletlerin 

istenilen özellikte olup olmadığı belirlenir. 
 

4.2.3. Tabletleme Makineleri  
 

Tablet presleri laboratuvar tipi tek zımbalı (eksantrik) ve sanayi tipi çok zımbalı döner 

veya rotari (rotary) presler olarak sınıflanabilir. Bir üst zımba, bir alt zımba ve bir mühreden 

oluĢan sisteme istasyon denir. Tek zımbalı presler saatte 3600 adet tablet basabilir, 72 

istasyonlu ve 100 rpm (dakikadaki dönü hızı) hızla dönen sanayi tipi bir pres saatte 400.000 

adet tablet imal edebilir. Üst zımba alt zımba temas sürelerinin bu kadar kısa olması modem 

tablet formüllerinin sağlam bir tablet oluĢturabilmesi için çok dikkatle hazırlanmasını 

gerektirir. Formül geliĢtirmenin de eksantrik yerine küçük boy bir döner preste yapılması 

daha uygun olur. Mührelerin maksimum toz dolum yükseklikleri 16-18 mm civarındadır ve 

maksimum tablet çapı rotarilerde 11-13 mm, tek zımbalı preslerde 20 mm kadardır.  

                  

Resim 4.3: Tabletleme makinesinin taret değiĢimi                Resim 4.4: Taret 

Tablet zımba ve mühreleri çelikten yapılır. Mekanik aĢınmaya karĢı direnç, tozlarla 

etkileĢimde yapıĢmazlık, kayganlık özelliği ve korozyona karĢı direnç istenilen özelliklerdir. 

Bu özellikleri sağlamak amacı ile zımba ve mührelere sert krom kaplama, titanyum nitrür, 

krom nitrür, nikel ve teflon kaplama uygulanmaktadır.  
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ġekil 4.1: Tablet basımının Ģekilsel gösterimi 

        

Resim 4.5: Tablet basımı Resim                4.6: Tablet basım punchları 

Tablet basımında görülen olaylar: 
 

 YapıĢma olayı: Granüle tam olarak kurumadan nemli hâlde elekten geçirilirse 

veya eleme esnasında ısı meydana gelirse granüle kütlesini yumuĢatır (Bu olay 

makarnalaĢma adı ile bilinir.) ve yumuĢak kütleler eleğe sarılır. Bu durumdaki 

bir kütle fazla nemli olduğundan granülenin basımı zorlaĢır. Tablet basımı 

esnasında da nemli kütle zımbalara veya matrise yapıĢır. Kütlenin nemi ile 

birlikte higroskopik özelliği zımba ve mührenin ayarının bozulmuĢ olması, 

granülenin heterojen olması ve kütleye yeter miktar kaydırıcı ilave edilmemiĢ 

olması, kaydırıcının iyi karıĢmaması zımbalara yapıĢma olayının baĢlıca 

sebepleridir. 

 Kapak atma olayı: Tablet mühreden (makara, matris) ayrılırken üst kısmının 

muhtelif parçalar hâlinde kopup ayrılmasıdır. Bu olaya aĢağıdaki faktörler 

neden olur: 
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 Granüle kütlesinde çok ince partikül miktarının fazla olması  

 Bağlayıcı madde miktarının az olması 

 Fazla kurutma 

 Mühre ve zımbaların cilasının bozuk veya çapaklı olması 
 

 Tablet ağırlıklarının homojen olmaması: Granüllerin parçacık 

büyüklüklerinde görülen farklılık ve granülenin zımbaya serbest olarak ve 

kolayca akmaması sebebiyle tablet ağırlıklarında farklılık olur. Nemli granül 

elenirken kütlenin parçacık büyüklüğünde büyük farklılık görülür,  homojenlik 

kaybolur. 
 

 Kof tabletler: Granül büyüklüğü homojen olmadığı zaman makinede sertliği 

düĢük tabletler basılır. Bunlar kolayca dağılır, uç kısımları kopar ve ufalanır. 
 

4.3. Tablet ÇeĢitleri 
 

Tablet tasarımı, yardımcı maddeleri tanımak, onların kimyasal ve mekanik 

özelliklerini çok iyi bilmek üzerine kurulmuĢtur. Bir tabletten beklenilen özellikler Ģunlardır: 
 

 Kaplamaya uygun olması 

 Ambalajlamaya ve nakledilmeye uygun olması 

 Mekanik açıdan sağlam bir yapıda olması 

 ġekli, boyutu ve yüzey özellikleri sayesinde hasta tarafından tanınması 

 Yutulmasının kolay olması 

 Farmakopenin diğer koĢullarına uygun olması  
 

Tabletler kendi aralarında basit, kaplı, efervesan, bukkal ve dilaltı, çiğneme, çoklu 

basılmıĢ, vajinal  ve Ģeker kaplı tablet olarak 8 farklı yapıda üretilir.  
 

4.3.1. Basit Tablet 
 

Ġlaç etken ve yardımcı maddeler içermektedir. Yardımcı maddeler, tabletin istenilen 

boyutlarda olması, üretim cihazlarına yapıĢmadan üretilmesine yardım eder. Hasta tarafından 

kullanıldığında midede hızla dağılarak ilacın etki göstermesi beklenir. Basit tablet, etken ve 

yardımcı maddelerin karıĢtırılması ve tablet basma makinesinde basılmasıyla elde edilir. 
 

4.3.2. Kaplı Tablet 
 

Kaplı tablet  yutma kolaylığı sağlamak, ıĢıktan korumak, ilacı bir renk ile tanımlamak, 

ilacı mide asidinden korumak veya ilacı kontrollü bir Ģekilde serbestleĢtirmek amacı ile bir 

polimer filmi ile kaplanarak hasta kullanımına sunulmuĢ tabletlerdir. 
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Resim 4.7: Efervesan tablet 

4.3.3. Efervesan Tablet 
 

Efervesan tablet, sulu ortamda formülündeki asit ve bazın reaksiyonu sonucunda 

karbondioksit çıkıĢı ile hızla dağılan ve etken maddesini çözeltiye veren tabletlerdir. 

Efervesan tabletler yutulmaz, suda çözündürülür ve hasta tarafından çözelti Ģeklinde içilerek 

kullanılır. Efervesan tabletler boyut ve ağırlık olarak en büyük tabletleri oluĢturur, çapları 3 

cm ağırlıkları 4-5 g olabilir. Sitrik asit ve sodyum bikarbonat en sık kullanılan asit ve baz 

kaynaklarıdır. Üretimleri için düĢük nemli üretilmeleri ve geniĢ mührelere sahip özel tablet 

presleri gerekir. 

 

4.3.4. Bukkal ve Dilaltı Tableti 
 

Bukkal ve dilaltı tabletleri, yanak içi mukoza ya da dilaltı bölgesinden ilk geçiĢ 

etkisine (Bir ilaç yutulduğunda, sindirim sistemi tarafından emilir ve dolaĢım sisteminden ve 

dolayısıyla karaciğerlerden geçer.) uğramadan doğrudan kana karıĢarak hızlı fizyolojik etki 

için tasarlanmıĢ tabletlerdir. Özellikle kalp damarlarını geniĢletici nitratlar böyle formüle 

edilir. Bu tabletlerin çözünmesi gerekmektedir, yutulmaya neden olacağı için partiküller 

Ģeklinde dağılmaları istenmez. 

 

4.3.5. Çiğneme Tableti 
 

Çiğneme tableti, özellikle çocukların çoklu-vitamin tabletlerinde uygulama alanı 

bulur. Aspirin, 1 g C vitamini, A vitamini gibi ilaçların çiğneme tabletleri de hazırlanır. 

Çiğneme tableti yapmaktaki amaç, tablet olarak yutmak için büyük olan bir formülün ağızda 

çiğnenerek parçalanması, granüllerine ayrılmasıdır. Çiğneme tabletleri temel yardımcı 

madde olarak negatif çözünme ısısına sahip ve bu nedenle ağızda ferahlık hissi oluĢturan 

mannitol içerir. 

 

4.3.6. Çoklu BasılmıĢ Tablet 
 

Çoklu basılmıĢ tablet, tablet içinde tablet olarak da bilinir. Bu yönteme baskı ile 

kaplama yöntemi de denir. Önce çekirdek tablet imal edilir sonra özel bir tablet presi 

kullanılarak tablet etrafında 1-3 mm kalınlıkta bir duvar oluĢturmak üzere kaplama maddesi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0la%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karaci%C4%9Fer
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her bir tabletin etrafına baskı yolu ile uygulanır. Bu Ģekilde iki veya daha çok ilaç birbiri ile 

temas etmeden aynı tablette yer alabilir. 
 

4.3.7. Vajinal Tablet 
 

Vajinal tablet, vajinaya uygulanmak üzere imal edilmiĢ tablettir. Etken maddeleri 

ornidazol ve antifungal gibi ilaçlardır. Oral olarak kullanıldığı gibi lokal etki için vajinal 

olarak uygulanır. Bu tabletlerin vajina ortamında 20-30 dakika içinde yavaĢça çözünerek 

etken maddenin etkisini göstermesi beklenir. 
 

4.3.8. ġeker Kaplı Tablet 
 

ġeker kaplı tabletlere draje denir. Ġlaç içeren çekirdek tabletler üzerine kaplama 

kazanında uzun süren bir iĢlemle Ģurup ve talk kaplanır. Tabletler % 100-300 ağırlık artıĢı 

sonucu kalın bir Ģeker tabakası ile kaplanmıĢ olur.  

 

4.4. Tablet Kontrolleri 
 

Üretilen tabletlere kalite kontrol testleri uygulanır. Bu testlerin bazıları 

farmakopelerde belirtilmiĢ resmî testlerdir. Bu testlerin yapılması ve sonuçların farmakope 

limitleri içinde çıkması zorunludur. Bazı testler ise ilaç fabrikalarının kendi belirledikleri 

spesifıkasyonlar (Ürünün özelliğine göre fiziksel, kimyasal özelliklerini, etken madde 

miktarları ve yardımcı maddelerin miktarları gibi değerleri gösteren laboratuvar tahlil 

sonuçlarıdır.) temelinde yapılır. Farmakopeler, Amerikan Farmakopesi (USP) veya Avrupa 

Farmakopesi (Ph Eur.) genel testleri tanımladıkları gibi her ilacın kendine ait özel testlerini 

de tanımlar. AĢağıda tabletlere uygulanan testlerin bir listesi sunulmuĢtur. 

 

4.4.1. Ġçerik Düzgünlüğü Testi 
 

Bu test, üretilmiĢ bir seri tabletin örneğin 12 tabletin tek tek analiz edilmesi ile her 

tablette ne kadar ilaç etken maddesi bulunduğunun belirlenmesi testidir. Bu testler üretilen 

her ilaçta belirli aralıklarla ilacı üreten firmanın kimya laboratuvarlarında yapılır ve kayıt 

altına alınır. Bu test sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli denetlenir.  

 

4.4.2. Ağırlık Sapması Testi 
 

Bu test,  bir seri tablet üretimi yapılırken üretim sırasında  ve üretim  sonrasında en sık 

yapılan kontrollerdendir. Tabletler hassas teraziye tek tek konularak seri 10 tablet oluncaya 

kadar tartılır. Bu tartım sonuçlarından ağırlık ortalaması alınır. Bu süreç, tablet basım 

aĢamasında rutin olarak yapılır. Tablet ağırlığının ortalaması ve standart sapması belirlenir. 

Örneğin, tablet ağırlıklarında ±  %5 sapmaya izin verilebilir. 

 

4.4.3. Dağılma Testi 
 

Bu test, imal edilen tabletlerin suda, yapay mide, bağırsak ortamında 0,1 N HCl veya 

pH 6,8 tampon çözeltisi içinde ne kadar sürede granüllerine dağılacağını ölçmek amacı ile 

yapılır. KaplanmamıĢ basit tabletlerin en çok 15 dakikada dağılması beklenir. Suda çözünür 
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film kaplı tabletler ise en çok 30 dakikada dağılmalıdır. Test 37 °C' de dağılma cihazında 

yürütülür. 

 

Resim 4.8: Dağılma test cihazı 

4.4.4. Çözünme Hızı Testi 
 

Tabletlere uygulanan en önemli testlerden biridir. Testin amacı, bir ilacın belirli bir 

ortamda zamana karĢı çözeltiye geçme hızının belirlenmesidir. Bu çalıĢmada, 

farmakopelerde tipleri tanımlanmıĢ, çözünme ortamı olarak 37 ± 0,5 
o
C su ya da tampon 

çözelti kullanılır.  Zamana karĢı ilaç çözünme hızı profilleri bu çalıĢma sonucunda belirlenir.  

   

Resim 4.9: Disolüsyon cihazı             Resim 4.10: Disolüsyon cihazı ayrıntıları 
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4.4.5. Tablet Kırılma Kuvveti Testi 
 

Üretilen  tabletlerin kaplama, ambalajlama, taĢıma gibi iĢlemlere dayanabilmesi için 

belli bir sağlamlıkta olmaları gerekir. Kırılma kuvveti testi farmakopelerde resmî bir test 

olarak yer almaz. Farmasötik tabletler amacına göre 7 - 20 kg kuvvet değerlerinde basılabilir.  

 

Resim 4.11: Tablet kırma test cihazı 

4.4.6. Tablet Ufalama Testi 
 

Bu test, tabletlerin ambalajlama sırasında ya da  taĢınması sırasında özellikle 

kenarlarından ya da  yüzeylerinden ufalanma olup olmayacağını test etmek amacı ile yapılır. 

Kendi çapı etrafında dönen ve tabletleri hafifçe belli bir yükseklikten düĢürerek ufalanma 

potansiyellerini ölçen cihaza friabilatör denir. Genellikle 100 tablet 4 dakika boyunca test 

edilir. Amerikan Farmakopesi’ne göre kaplanmamıĢ tabletlerin % 1'den daha az bir ufalanma 

değeri göstermesi istenir.  

 

Resim 4.12: Tablet ufalanma test cihazı ( friabilatör) 
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4.4.7. Tablet Çap ve Kalınlık Testi 
 

Bu test, imal edilen tabletlerin çap ve kalınlıklarının bir mikrometre yardımı ile 

ölçülmesine dayanır. Ġmalat sırasında milimetrenin 1/10'u hassasiyetle ölçüm yapılmalıdır. 

Tablet kalınlığı imalat sırasında uygulanan basınçla iliĢkili olduğundan ve blister 

ambalajlarda tabletin yuvadan dıĢarı taĢmadan ambalajlanabilmesi için önemli bir ölçümdür. 
 

4.5. Kaplama Tipleri 

 

Resim 4.13: ÇeĢitli kaplanmıĢ tabletler 

4.5.1. Sakarozla Kaplama 
 

Temel olarak kazanda kaplama uygulanır. Kaplama sonrası ağırlık çekirdek tablet 

ağırlığının % 50’si oranında artabilir. 
 

ġeker kaplama tekniğinde baĢlıca sakaroz kullanılır. Çünkü higroskopik özelliği 

göreceli olarak az ama suda çözünürlüğü yüksektir. Alternatif olarak diğer Ģekerler ve Ģeker 

alkolleri, örneğin glikoz, laktoz, maltilol, manitol, izomalt, sorbitol, ksilitol da kullanılabilir. 
 

ġeker kaplamanın esası sıcak ve doymuĢ çözeltideki Ģekerin soğuma esnasında 

kristallenmesi ve tabaka oluĢturmasıdır. Sakaroz çözeltisi ile çalıĢırken inversiyon 

olmamasına dikkat etmek gerekir. Çünkü invert Ģeker kristallenmeyi geciktirir. Ġnversiyona 

yol açan faktörler yüksek sıcaklık, pH< 6,0 olması, 2 ve 3 değerli katyonların varlığı ve etki 

süresidir. 

  

Resim 4.14: ÇeĢitli  Ģeker kaplanmıĢ tabletler 
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 ġeker kaplamanın günümüzde hâlâ kullanılmasının nedenleri Ģunlardır: 
 

 Ham maddelerin ucuz ve kolay bulunabilir olması 

 Basit ve pahalı olmayan ekipman ile uygulanabilmesi 

 GörünüĢünün estetik olması ve hasta uyumunun iyi olması 

 Uygulamada az risk olması ve hatalı kaplamaların düzeltilebilmesi  
 

 ġeker kaplamanın zorlukları ise Ģunlardır: 
 

 KaplanmıĢ tabletlerin büyük ve ağır olması nedeniyle ambalaj ve taĢıma 

 maliyetinin yüksek olması 

 Kaplamanın kırılganlığı nedeniyle dikkat edilmezse hasar görebilmesi 

 Ġstenilen sonucu elde etmek için tecrübeli elemana gerek duyulması 

 Cila tabakası nedeniyle üzerine yazı vb. basılmasının güç olması 

 ĠĢlemlerin fazlalığı ve çeĢitliliği nedeniyle otomasyonun güç olması 
 

 ġeker kaplama tekniği: ġeker kaplama birbiri üstüne uygulanan tabakalardan 

oluĢur. Bunlar; koruyucu kaplama, alt kaplama, Ģurup kaplama (renk ve düzleme 

tabakası), son kaplama ve cila tabakalarıdır.  
 

4.5.2. Film Kaplama 
 

Ġnce membran Ģeklinde kaplamadır. Fazla ağırlık artıĢına neden olmaz, kazanda veya 

akıĢkan yatak sisteminde uygulanır. 
 

4.5.3. Basınçla Kaplama 
 

Bu yöntemde önceden Ģekil verilmiĢ çekirdeklerin etrafına özel bir tablet makinesinde 

kaplama tabakası basılır. 5-10 mm çapa sahip çekirdeklerin 1,5 mm kalınlığında bir tabaka 

ile kaplanması için % 150 - 70 ( a/a) oranında kaplama materyali gereklidir. 
 

4.6. Kaplama Teknikleri ve Kullanılan Aletler 

 

Resim 4.15: Kaplama solüsyonu püskürtme baĢlığı ve kaplanan tabletler 
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4.6.1. Kazanda Kaplama 
 

Kaplama sıcaklık, nem ve tozun kontrol edilebildiği bir sistemle yürütülmelidir. 

Üretimde paslanmaz çelikten büyük kazanlar kullanılır. Kazanlarda soğuk ve sıcak hava 

verme sistemi, nem ve iĢlem sırasında meydana gelen tozun uzaklaĢtırılması için çıkıĢ 

sistemi bulunur. Kaplamanın baĢarılı olmasında önemli parametreler, kazandaki çekirdek 

kütlesinin dönme hareketi, kaplama çözeltisi püskürtme koĢulları ve kurutma koĢullarıdır. 

 

Kazanın Ģekli, dönme ekseninin açısı ve dönme hızı iyi ayarlanmaz ise çekirdek 

tabletlerin hepsi harekete katılamaz, hiç hareket etmeyen veya çok az hareket eden ölü 

bölgedeki tabletler kaplanamaz. 

 

Kaplama çözeltisinin püskürtülmesi için hidrolik veya pnömatik püskürtücü baĢlıklar 

kullanılır. Püskürtme hızı ve baĢlığın çekirdek yüzeyine olan uzaklığı dikkatle 

ayarlanmalıdır. 

 

Kurutma için gerekli havanın giriĢ çıkıĢ hızı ve sıcaklığı da önemlidir. En basit 

yöntem, klasik kazanda çekirdek kütlesi yüzeyinden hava geçirmektir ancak bu konuda daha 

etkin sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemler Ģunlardır: 

 

 Klasik kaplama kazanı: Kazanlar değiĢik formlarda olabilir. Normal olarak 

eğimli bir eksen üzerine yerleĢtirilmiĢlerdir. Böylece dönme hareketi sırasında 

kütle üzerinde hem yer çekimi hem de merkezkaç kuvvetlerinin etkili olması, 

dolayısıyla çekirdeklerin iyice karıĢması mümkün olur. GeliĢmiĢ kurutma 

sistemli klasik kaplama kazanı ile kaplama süresini kısaltmak ve enerji tasarrufu 

sağlamak amacıyla kurutma sistemini daha etkin hâle getirecek değiĢik 

yaklaĢımlar tasarlanmıĢtır. 

 

ġekil 4.16: Daldırma kılıcı ve sökülmüĢ parçaları 

 Daldırma borulu sistem: Kurutmayı etkin hâle getirmenin en basit yoludur. 

Ucu hafifçe kıvrık bir boru çekirdek yatağı içine daldırılır ve hava bu borudan 

sevk edilir. Kaplama çözeltisi borunun alt ucundaki püskürtme baĢlığından yine 

kütle içine püskürtülür. Kaplama çözeltisi kaybı olmaması sistemin avantajıdır 
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ancak borunun kütle içindeki mekanik direnci ve buna çarpan tabletlerin hasara 

uğraması sakınca oluĢturur. 

 

Resim 4.17: Tabletlerin kazanda kaplanması 

 

 Daldırma kılıçlı sistem: ġekli daldırma borusuna göre daha uygundur, havanın 

giriĢ ve çıkıĢını sağlayan iki bölmeye ayrılmıĢtır. Büyük kazanlarda iki daldırma 

kılıcı kullanılır. Bu sistemde kaplama çözeltisi üstten çekirdek yatağı yüzeyine 

püskürtülür. 

   

Resim 4.18: Kaplanacak tabletlerin kazana doldurulması ve kaplanmıĢ tabletlerin kazandan 

boĢaltılması 

4.6.2. AkıĢkan Yataklı Sistemlerde Kaplama 
 

Partiküllerden oluĢmuĢ bir kütle içinden, giderek artan hızla hava akımı geçirildiğinde 

katı / hava karıĢımının sıvı akıĢ özelliği gösterdiği bir noktaya ulaĢılır. Bu özelliklerin 

kullanıldığı sistemlere akıĢkan yataklı sistem denir.  
 

Hareket esnasında çekirdeklerin üzerine üstten veya alttan kaplama çözeltisi 

püskürtülür ve çekirdekler sistemdeki basınçlı hava ile kurutulur. AkıĢkan yataklı kaplama 

sistemleri tabletlerden çok toz, granül ve pellet gibi küçük partiküller için daha uygundur.  
 

Bu sistem Ģeker kaplama için uygun değildir. 
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ġekil 4.2:  AkıĢkan yataklı sistemlerde kaplamanın temsilî çizimi 

Hava akımının, dolayısıyla çekirdek hareketinin daha homojen olması ve çekirdeğin 

hasar görmemesi için sistemde materyal akıĢını yönlendirecek tasarımlar geliĢtirilmiĢtir. 
 

ÇeĢitli akıĢkan yataklı sistemler vardır. Bunlar; 
 

 Wurster akıĢkan yataklı sistem, 

 Glatt-Zeller akıĢkan yataklı sistem, 

 Döner tabanlı akıĢkan yataklı sistemdir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Tablet ve kaplı tablet üretimi yapınız. 

 

Kullanılacak araç gereçler: Laboratuvar, temiz oda, parasetamol, manmitol, 

mikrokristal selüloz, talk, guar zamkı, nane aroması, magnezyum stearat, peg  yağ asidi, 

boyar pigment, karıĢtırma kazanı, sakaroz, jelatin, Arap zamkı, titanyum dioksit, draje 

kazanı, koloidal silika, damıtık su 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kazanda kaplı tablet üretimi için 

 KarıĢtırma kazanının nem, sıcaklık ve toz 

kontrollerini yapınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Kazanın çıkıĢ sisteminin temizliğini yapınız. 
 Malzemelerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Püskürtme valflarını ayarlayınız. 

 

 

 Valide edilmiĢ ayarları 

kullanınız. 

 Kazanın dönme hızını ayarlayınız. 
 Valide edilmiĢ ayarları 

kullanınız. 

 Kurutma sıcaklığını ve hızını ayarlayınız. 
 Valide edilmiĢ ayarları 

kullanınız. 

 Verilen reçeteye göre çekirdek kütle 

hazırlayınız. 

 Kimyasalların miktarını 

aĢmamaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Parasetamol çiğneme tableti için çekirdek kütle 

hazırlayınız. 

 Ġçerik                                    mg 

 Parasetamol                      360 

 Manmitol                          250 

 Mikrokristal selüloz         100 

 Talk                                    10 

  Guar zamkı                       20 

  Nane aroması                    10 

  Magnezyum stearat             5 

     -------------------------------------------- 

 Tablet ağırlığı                      755 

 Çekirdek kütleyi deney 

baĢlamadan önce hazırlayınız. 

 Tartımları hassas olarak dikkatli 

bir Ģekilde yapınız. 

 Çekirdek kütlesini kazana koyunuz.  Kazana dikkatli koyunuz. 

 Homojen oluncaya kadar karıĢtırınız. 

 

 Valide edilmiĢ ayarları 

kullanınız. 

 Homojen karıĢımı tablet baskı makine 

mühresine yerleĢtiriniz. 

 KarıĢımın homojen olmasına 

dikkat ediniz. 

 Makineye yerleĢtirme sırasında 

dikkat ediniz. 

 Tablet baskı makinesini çalıĢtırınız. 
 Makinenin çalıĢma kurallarına 

dikkat ediniz. 

 Tablet basınız.  Kuralına göre tablet basınız. 
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 Tablet baskı makinesinde basılan tabletlerde 

sertlik kontrolü yapınız. 

 

 Tablet makinesini kuralına göre 

kullanınız. 

 Sertlik kontrolünden geçen tabletleri bir araya 

toplayınız. 
 Toplama kabının temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tabletleri kaplama kazanına koyunuz.  Tabletleri dikkatli ve titiz 

koyunuz. 

 Verilen reçeteye göre kaplama çözeltisi 

hazırlayınız. 
 Çözeltileri reçetesine göre 

hazırlayınız. 

 ġeker kaplama çözeltisi için hazırlayınız. 
 

 Ġçerik                                              mg  

 Sakaroz                       % 58- 66 

 Jelatin ve Arap zamkı   % 0,5 – 1 

 PEG yağ asidi              % 1 – 3 

 Koloidal silika             % 0,5 –  1 

 Titanyum dioksit       % 0,05 – 0,1 

 Boyalar pigmentler   yeteri kadar    

 Su                              yeteri kadar      

 ġeker kaplama çözeltisini deney 

baĢlamadan önce hazırlayınız. 

 Tartımları hassas olarak dikkatli 

bir Ģekilde tartınız. 

 Kaplama çözeltisini püskürtme baĢlığı 

haznesine yerleĢtiriniz. 

 Püskürtme baĢlığını temiz ve 

kuralına göre kullanınız. 

 Kaplama iĢlemini baĢlatınız. 
 Kazanın sıcaklığını kontrol 

ediniz. 

 3 – 5 dakika sonra kaplama kazanını 

durdurunuz. 
 Zamanı iyi kullanınız. 

 Birkaç tablette Ģeker kalınlığı ölçünüz. 
 En az 10 adet tablette ölçüm 

yapınız. 

 Ġstenilen Ģeker kalınlığına gelene kadar iĢleme 

devam ediniz. 

 Valide edilmiĢ ayarları 

kullanınız. 

 Malzemeleri temizleyiniz.  Dikkatli ve özenli çalıĢınız. 

 Sonuçları rapor hâline getiriniz. 
 Deney sırasında aldığınız 

notlardan faydalanınız. 
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 Raporu iĢlem sıranıza göre 

yazınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 KarıĢtırma kazanının nem, sıcaklık ve toz kontrollerini yaptınız 

mı? 
  

 Kazanın çıkıĢ sisteminin temizliğini yaptınız mı?   

 Püskürtme valflarını ayarladınız mı?   

 Kazanın dönme hızını ayarladınız mı?   

 Kurutma sıcaklığını ve hızını ayarladınız mı?   

 Verilen reçeteye göre çekirdek kütle hazırladınız mı?   

 Parasetamol çiğneme tableti için çekirdek kütleyi hazırladınız mı? 

Ġçerik                             mg 

1. Parasetamol                      360 

2. Manmitol                          250 

3. Mikrokristal selüloz          100 

4. Talk                                     10 

5. Guar zamkı                        20 

6. Nane aroması                     10 

7. Magnezyum stearat              5 

8. -------------------------------------------- 

9. Tablet ağırlığı                      755 

  

 Çekirdek kütlesini kazana koydunuz mu?   

 Homojen oluncaya kadar karıĢtırdınız mı?   

 Homojen karıĢımı tablet baskı makine mühresine yerleĢtirdiniz 

mi? 
  

 Tablet baskı makinesini çalıĢtırdınız mı?   

 Tablet bastınız mı?   

 Tablet baskı makinesinde basılan tabletlerde sertlik kontrolü 

yaptınız mı? 
  

 Sertlik kontrolünden geçen tabletleri bir araya topladınız mı?   

 Tabletleri kaplama kazanına koydunuz mu?   

 Verilen reçeteye göre kaplama çözeltisi hazırladınız mı?   

 ġeker kaplama çözeltisi  hazırladınız mı? 

 Ġçerik                             mg  

  Sakaroz                          % 58- 66 

 Jelatin ve Arap zamkı      % 0,5 – 1 

 PEG yağ asidi                 % 1 – 3 

 Koloidal silika                 % 0,5 –  1 

 Titanyum dioksit            % 0,05 – 0,1 

 Boyalar pigmentler         yeteri kadar    

 Su                                    yeteri kadar      
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 Kaplama çözeltisini püskürtme baĢlığına yerleĢtirdiniz mi?   

 Kaplama iĢlemini baĢlattınız mı?   

 3 -5 dakika sonra kaplama kazanını durdurdunuz mu?   

 Birkaç tablette Ģeker kalınlığı ölçtünüz mü?   

 Ġstenilen Ģeker kalınlığına gelene kadar iĢleme devam ettiniz mi?   

 Malzemelerinizi  temizlediniz mi?   

 Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢınnda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tabletlerin kaplanması ilacın kötü tadını maskelemek için yapılır.  

2. (   ) Kaplamanın bir amacı da ilacın tanınması içindir.   

3. (   ) Dolgu maddeleri, düĢük dozajlardaki ilacın makul boyutlara getirilmesi amacı ile 

de kullanılır. 

4. (   ) Kaydırıcılar, tablet presleri ile tablet arasındaki sürtünmeyi azaltmak için 

kullanılır.   

5. (   ) AkıĢ özelliklerinin iyi ya da kötü olması tablet ağırlıklarını etkilemez.   
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Ġlk geçiĢ  etkisine sahip ilacın adı …………………………………..dır. 

7. Tablet ufalama testi…………………………………………cihazında yapılır.  

8. Tablet içinde tablet olarak bilinen tabletin adı…………………………….tablettir. 

9. Ağırlık sapma testinde tablet ağırlıklarının  %................................sapmasına izin 

verilir. 

10. Tablet çap ve kalınlık testi uygulamak için kullanılan mikrometrenin hassasiyeti 

…………………………………………….. olmalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi granül oluĢturmanın amaçlarından değildir?  

A) Homojen bir karıĢım oluĢturmak 

B) Etken maddenin salım hızını kontrol etmek  

C) Tozlanmayı artırmak  

D) Toz kütlesinin basılabilme özelliğini artırmak 

 

2. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi granülasyon yöntemlerinden değildir?  

A) AkıĢkan yataklı kurutucu 

B) YaĢ granülasyon 

C) Kuru granülasyon 

D) Doğrudan basım 

 

3. AĢağıdakilerden  hangisi eleklerin delik açıklık sayısına verilen isimdir? 

A) Çap 

B) Ġnch 

C) Mesh 

D) Kare sayısı 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi elek analizini etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Eleme zamanı  

B) Elek yükü 

C) Partikül Ģekli 

D) Partikülün kimyasal özelliği 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi tablet üretiminde yardımcı maddelerden değildir? 

A) Dolgu maddeleri  

B) Etken madde 

C) Bağlayıcılar 

D) Dağıtıcılar 

 

6. Bir ilacın belli bir  ortamda  zamana karĢı çözeltiye geçme hızının belirlendiği 

denemenin adı aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?  

A) Çözünme hızı testi 

B) Dağılma testi 

C) Kırılma kuvveti testi 

D) Ufalanma testi 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Toz karıĢımlarının aynı büyüklükte (tektür) olması için öğütücülerde 

………………………….gerekir. 

 

8. AkıĢkan yataklı kurutucuların sıcaklığı, kurutulan yaĢ granülün içine hapsolmuĢ suyu 

tamamen kurutacak sıcaklıkta ………………………………gerekir. 

 

9. Toz kümesine silkme hareketi yapıldığı zaman, partiküller arası…………………….. 

……………… ve hacim küçülür. 

10. ………………………………………..……..toz örneklerin partikül büyüklüklerinin 

belirlenmesinde ve öğütücülerin yeterliliğinin saptanmasında kullanılır. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Partikül 

Dağılımını 

10 Yerçekimi 

kaldırma 

sürükleme 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 AkıĢkan yataklı 

10 Hızda süre 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 
3 Doğru 
4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Ekonomiktir 

8 Final karıĢım 

9 C 

10 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 YanlıĢ 

6 Bukkal ve 

dilaltı 

7 Friabilite test 

8 Çoklu 

9 5 

10 1/10 mm 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 A 

7 Öğütülmesi 

8 Olmaması 

9 BoĢluklar azalır 

10 Elek analizi 
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