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 .אופטימיזציה בקו ייצור תרופות 161

 נועם שמירו כפיר מור יוסף

 :מוטיבציה לפרויקט .1

במדדים של: התמוססות, חוזק והתפלגות גדול  ההטבלייבמוצר הסופי ישנה שונות הבאה לידי ביטוי באיכות  הבעיה: .א

חלקיקים. השונות עולה כסף למפעל מכיוון שישנם אצוות אשר נפסלות וגוזלות זמן ייצור מבוזבז. ניתן לייעל את התהליכים 

 ולצמצם את השונות.

ות, השונות מוגדרת המטרה בפרויקט היא לבדוק את גודל השונות במוצר הסופי ולחפש את הגורמים לשונ מטרות הפרויקט: .ב

, בחרנו על את התהליכים ולצמצם את השונותבתוך גבולות הבקרה שהתקן מגדיר, יחד עם זאת השונות עולה כסף וניתן ליי

 . FBD-להתמקד בבחינת המשתנים במתקן ה

, בנוסף  $k 70 -, עלות ייצור אצווה אחת כאצוות( 3)בזמן הפרויקט נפסלו  מהאצוות נפסלות במהלך שנת ייצור 5%-3%-כ .ג

לעלות הייצור ישנן עלויות נוספות )עלויות השמדה, זמן ייצור מבוזבז, זמן תחקור ועצירת ייצור לאחר פסילה, עיקוב בהספקה 

-300ללקוחות(, כך שמודל אשר יאפשר לחזות את השונות הצפויה במוצר הסופי יחסוך ל"תרו" סכומי כסף לא מבוטלים )כ 

400 K$ .)בשנה 

אך במינון קטן יותר שעד כה לא הצליחו  CARBA-XRבתרו קיים תהליך ייצור לפיתוח  - ייצור במוצרים נוספיםשיפור תהליכי  .ד

 לייצר מוצר יציב שניתן לשווקו, לפרויקט זה פוטנציאל למיפוי המשתנים אשר גורמים לאי היציבות בייצור.

 .זה, פרויקט זה יכול לשפוך אור על מקור הבעיהוות ונפתחה חקירה על המוצר אצ 3 -כנפסלו  בשלושה החודשים האחרונים .ה

 סקירת ספרות: .2

 ההשפעה. הסופי התוצר של הסופית בספרות מדובר רבות על תהליך ייצור תרופות ועל הפרמטרים המשפיעים על האיכות

 CARBA-XR  -ה  הגרנולצייה )ע"פ הספרות אך גם לאחר ניתוח תהליך ייצור בתהליך תלויה אלו תכונות איכות על העיקרית

 תהליך על המשפיעים שונים פרמטרים ישנם Dilip M. Parikh [1] (. ע"פ מחקרו שלהצגנו בטבלה בסקר ספרות בפועל

 לקבל ניתן האיכות לבדיקת מעקב תחת ונמצא מבוצע כראוי הגרנולצייה תהליך באם הסופי התוצר על בכך וכיוצא הגרנולצייה

 הרצוי החוזק עם ,חלקיקים גודל של צר פילוג עם ,טובה זרימה יכולת עם ,בצורה אחידה בבהמעור ,נמוכה שונות בעל סופי תוצר

 24ו 12, 6, 3לחומר הגרנולרי בזמן נתון ) ההטבלייאחוז התמוססות  ההתוצאה הייבתהליך שבדקנו  .במוצר הסופי ואחידות

 (Perry’s Chemical Engineer’s Handbook היהגרנולצישעות( ובחנו את המשתנים שיכולים להשפיע על תוצא זו בתהליך 

1997 [2] ) 

 :מתודולוגיה .3

הגדרנו את מטרות העבודה ושאלת , הפרמצבטיקהבתחום היצור ובתחום  וההגדרות המקצועיים המינוחיםלמדנו את  .א

וח תינ, נתוניםנינו בסיס אספנו את הנתונים וב דות המשתנים שהגדרנו בשאלת מחקר,המחקר,חקרנו בספרות ובמחקרים או

הצוואות שנפסלו כדי לאשר את נכונות האלגוריתם מספר אלגוריתם קבלנו תוצאות ובחנו זאת מול  בסיס הנתונים על ידי

  וניתוח הבעיה.

 ממצאים:  .4

שמצביעות על מספר משתנים שיכולים  קבלנו תוצאות (J48, Id3, Repttree)את בסיס הנתונים במספר אלגוריתם  הרצנו .א

  סופי ומשפיעים על התמוססות הטבליות.צר הלגרום לשונות במו

 צאות שקבלנו הגענו למספר תובנות:לאור התו .ב

  שמשפעים על התהליך טמפ' אוויר נכנס,הפרשי לחצים. המשתנים  .1

 .להיות בבקרה רציפה ומדויקתהגורמים המשפעים על התהליך והמוצר הסופי צריכים  .2

 סיכום: .5

, עבודה עם הייצור כדי להגדיל את רמת הסבירות לקבלת טבליות תקינותתהליכים שניתן ליישם בתהליך ישנם מספר  .א

ומדויקת  שמירת טמפ' אוויר נכנס יציבה)  FBD, קביעת תוכנית עבודה קבועה במתקן ה תמערכות מנוטרות ואוטומטיו

 .וכו'...(שמירה על הפרשי לחצים במערכת ,יותר

 .התוצאות שהתקבלו תואמות את ההשערות הראשוניות שלנו .ב
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הממצאים ובחינתם  לבחינת (FDAבביקורת )תרו בשבועות האחרונים תוצאות ומסכנות יוצגו בימים הקרובים לחברת תרו  .ג

 .מול ידע וממצאים מהעבר בחברה ובמקביל בדיקת יכולת שיפור המערכות בנקודות הכשל העולות מהפרויקט
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