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(Precipated Calcium Carbonate)کربنات کلسیم رسوبی نام محصول

موارد کاربرد

گوناگون مانند کاغذ، رنگ، الستیک، ماده کاربردهاي ویژه اي در صنایع این 
. پالستیک، آرایشی و بهداشتی، مواد پاك کننده، صنایع دارویی و غذایی دارا باشد

کربنات کلسیم رسوبی در داروسازي با مصارف پر کننده دارو، رقیق کننده، ماده 
پایه در دندان پزشکی، به عنوان عامل بافر، به صورت یک منبع کلسیم، براي تهیه 

بت و قرص ضد اسید، در ساخت آنتی بیوتیک براي خنثی سازي و در قرص شر
.هاي حل شونده به عنوان عامل حل کننده و استحکام بخش مصرف می گردد

800تنظرفیت پیشنهادي طرح
سنگ کربنات کلسیمعمده مواد اولیه مصرفی

1000تنمیزان مصرف سالیانه مواد اولیه
30نفراشتغال زایی

12745میلیون ریالسرمایه گذاري ثابت طرح
261میلیون ریالسرمایه در گردش طرح

4000متر مربعزمین مورد نیاز

زیر بنا
2000)متر مربع(تولیدي

600)مترمربع( انبار
210)مترمربع(خدماتی

مصرف سالیانه آب ، برق و سوخت

66000)مترمکعب(آب 
230400)کیلو وات(برق 

440000)لیتر(گازوئیل 
-)مترمکعب(گاز 

قزوین، اصفهان،همدان،هاياستانمحل پیشنهادي براي احداث واحد صنعتی
آذربایجان سمنان،مرکزي،

وایالملرستان،شرقی،غربی،آذربایجان
زنجان
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اصلی ترین تشکیل دهنده سنگ آهک است که براي تهیه 9/100و وزن مولکولی CaCO3کربنات کلسیم با فرمول 

این ماده در طبیعت در سه فاز آراگونیت، واتریت و کلسیت وجود دارد و پایدارترین . بسیاري از ترکیبات کلسیم به کار می رود

. کیل دهنده سنگ، یکی از عمومی ترین و رایج ترین کانی ها می باشدکلسیت به صورت یک تش. شکل آن کلسیت می باشد

سنگ آهک به صورت عمده از رسوب گذاري ضخامت هاي بزرگی از . این کانی در سنگ آهک، کانی غالب موجود می باشد

کلسیم تشکیل در صد کمی از این نوع سنگ در اثر رسوب گذاري کربنات . مواد آهکی به شکل هاي الیه اي تشکیل شده است

در اصطالح تجاري به نوع کریستالین سنگ آهک که تا حدي تحت متامورفیسم قرار گرفته و داراي بلورهاي ریز و . می شود

از خالص ترین . درشت است، مرمریت می گویند و در صورت داشتن دانه هاي ریز یکدست، به آن سنگ چینی گفته می شود

کربنات کلسیم به طور معمول . که ذکر شد، بلورهاي کلسیت و سنگ چینی می باشدانواع کربنات کلسیم در میان انواعی 

% 44و CaO% 56کربنات کلسیم خالص داراي . یافت می شودSiO2و MgO ،Fe2O3 ،Al2O3همراه با ناخالصی هاي 

CO2است که در فرمول شیمیایی به صورت وزن کاهش یافته در اثر حرارت نمایان می شود .

در واقع کربنات کلسیمی است که به شیوه شیمیایی و با (Precipated Calcium Carbonate)ت کلسیم رسوبی کربنا

نشان (PCC)خلوص باال تولید می شود به همین دلیل به آن کربنات کلسیم سنتزي نیز می گویند و با عالمت اختصاري 

آغاز شد و 1850تولید انبوه آن در سال هاي . ومیا تولید شداین ماده اولین بار توسط شخصی سوئیسی به نام ا. داده می شود

مهم ترین مشخصات براي طبقه . آغاز شد(Pulp & Paper)توسط کارخانه پالپ اند پیپر 1913تولید تجاري آن در سال 

ح ها را می توان به دو گروه با سطPCC. ، سطح مخصوص، قطر میانگین ذرات و درخشندگی آن می باشدPCCبندي 

متر مربع بر گرم و ) 4-11(مخصوص کم 

متر مربع )  20- 50(سطح مخصوص زیاد 

با کنترل فرآیند تولید . بر گرم تقسیم نمود

این ماده می توان به یک سري خواص 

تکنیکی فراتر از خواص کربنات کلسیم 

از قبیل خواص (GCC)طبیعی آسیا شده 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

اصلی ترین تشکیل دهنده سنگ آهک است که براي تهیه 9/100و وزن مولکولی CaCO3کربنات کلسیم با فرمول 

این ماده در طبیعت در سه فاز آراگونیت، واتریت و کلسیت وجود دارد و پایدارترین . بسیاري از ترکیبات کلسیم به کار می رود
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

:زیر دست یافت

دانه بندي بسیار ریز )١

شکل بلورهاي یکسان)٢

نزدیکی توزیع دانه بندي)٣

به عنوان مثال افزایش . از خود بجاي می گذارندGCCبه جاي PCCاین خواص اثرات بهتري در محصوالت تولید شده با 

.استGCCو PCCبه خوبی نمایانگر تفاوت ) 1(شکل . در برابر هوازدگیPCCتهیه شده از PVCمقاومت 

PCC 11تا 8/0قطر ذره و میانگینمترمربع بر گرم 28تا 20و 10تا 4مصرفی در صنایع داروسازي داراي سطح مخصوص

.ون می باشدمیکر16تا 2و 

نام و کد محصول  - 1-1

]1[.مشخص شده استISICدر لیست24231560این محصول با  کد 

شماره تعرفه گمرکی - 2-1

در بین محصوالت ارائه شده در این . طبقه بندي گردیده است 30مواد دارویی در کتاب مقررات صادرات و واردات در فصل 
28365000نزدیکترین کد به این نوع محصول کد . کد و یا شماره تعرفه مشخصی براي فیلرهاي دارویی وجود ندارد،کتاب

]2[.می باشد

گمرکیکد و شماره تعرفه-)2(جدول 

نوع کاالشماره تعرفه

حقوق 
ورودي
Impo

rt
duty

مالیات 
ارزش 
افزوده
VAT

SU
Q

کد کشور دارنده 
تعرفه ترجیهی

Preferential
Tariff

مالحضات
Remark

Descrip
tion

Heading,
Subheading

No

104kg4Calcium carbonateکربنات کلسیم28365000

واحد سنجششرح کدکد
تنکربنات کلسیم رسوبی24112023

کد و شماره آیسیک-)1(جدول 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]3[و ]2[شرایط واردات  - 1- 3

قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و 16ترخیص و واردات دارویی در صورتی که جنبه بازرگانی داشته باشد، طبق ماده 
.منوط به تحصیل اجاره ترخیص از وزارت بهداشت می باشد1346تیر ماه 28بهداشتی مصوب 

مواد غذایی ، بهداشتی یا آرایشی از گمرك به هر شکل ترخیص : قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 16ماده 
و کیفیت بمنظور فعالیت بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی عالوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی قابلیت مصرف از 

حصیل پروانه مزبور کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت و درمان است و واردکننده نیز مکلف است براي ت
ضمناً براي . و درمان تسلیم نمایند، فرمول مواد و همچنین موادي را که براي نگهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت

.ورود دارو مدارك ذیل الزم می باشد

: مدارك الزم براي ورود دارو 
تأیید مقامات بازرگانی و سفارت جمهوري اسالمی ایران اوراق نمایندگی فروش و یا انحصاري کاال از کشور مبدأ که به -1

. رسیده باشد 
. آنالیز کاال مرتبط با پروفرما با درج نوع و شماره استاندارد بکار رفته در تولید کاال -2
یران رسیده با تأیید اتاق بازرگانی کشور مبدأ که به تأیید سفارت جمهوري اسالمی اFDAگواهی فروش در اروپا با تأییدیه -3

. باشد 
.پروفرما و اوراق ثبت سفارش کاال -4
. در صورت لزوم پیش نمونه کاال -5
ارائه طرح بر چسب فارسی حاوي اطالعات الزم شامل نام کاال ، تاریخ ساخت ، تاریخ انقضاء ، سري ساخت ، ترکیبات ، - 6

ام کشور تولید کننده ، شماره مجوز واردات از وزارت ن) در صورت لزوم(، دستور مصرف ) درصورت لزوم(مخاطرات احتمالی
. بهداشت 

ضروري است و در صورت لزوم کارخانه تولید کننده می بایستی بنا به تشخیص اداره کل نظارت بر GMPارائه تأییدیه -7
)به تشخیص اداره کل . (مواد غذایی و بهداشتی مورد بازدید قرار گیرد 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]3[و ]2[شرایط واردات  - 1- 3
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8

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]4[ارائه استاندارد  بررسی و- 1- 4

) 1(جدول . کربنات کلسیم مورد مصرف در صنایع دارویی باید با استانداردهاي معتبر این صنعت مطابقت داشته باشد
.مشخصات کربنات کلسیم مورد مصرف در صنایع دارویی را نشان می دهد

مشخصات کربنات کلسیم رسوبی در صنایع دارویی-)3(جدول 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با نام کربنات کلسیم رسوب داده شده مورد 2860استاندارد شماره ) 2(در جدول 
.مصرف در صنایع آرایشی آورده شده است
مشخصات کربنات کلسیم رسوبی در صنایع آرایشی-)4(جدول 

حدود قابل قبولویژگی هاردیف
1/0درشتی ذرات1
)درصد وزنی(میکرونی38باقیمانده الک 2

حداکثر درصد وزنی رطوبت                     حداکثر
PHدرصد                       حداکثر            20محلول

5/0
7/9

9/0وزن مخصوص بر حسب گرم بر میلی متر          حداکثر3
CaCO3درصد وزن کربنات کلسیم بر حسب 4

99حداقل)                      بر اساس وزن خشک(
2/0حداکثر             )             2(درصد وزنی منیزیم و نمکهاي قلیایی 5
درصد وزنی آلومینیوم، آهن، فسفات و6
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

2/0مواد نامحلول دراسید کلریدریک              حداکثر
02/0در میلیون  حداکثر         قسمت) As2O3بر حسب (آرسنیک 7
10قسمت در میلیون            حداکثر) pbبرحسب (سرب 8
در حد روش آزمونباریم9
در حد روش آزمونسولفات10

:مقایسه استانداردهاي محصول در دیگر کشورها
استانداردهاي مختلفی در مورد مواد اولیه و محصوالت دارویی و بهداشتی وجود دارد که معروف ترین آن ها استانداردهاي 

این استانداردها هر چند سال یک بار با توجه به رشد . می باشد(JP)، ژاپن (BP)، انگلیس (UP)، اروپا (USP)آمریکا 
مقایسه اي بین خلوص شیمیایی استاندارد آمریکا و انگلیس آورده شده ) 3(در جدول . دانش و تکنولوژي باز نگري می شوند

.است
مقایسه بین خلوص شیمیایی استاندارد آمریکا و انگلیس-)5(جدول 

USPBPآزمایش

%5/98%98-100خلوص
%2≤%2≤کاهش وزن در اثر خشک کردن

-%2≤مواد غیر قابل حل در اسید
-%005/0≤فلوئورید
3ppm≥4ppm≤آرسنیک

-%001/0≤سرب
20ppm≤%003/0≤فلزات سنگین

250ppm≤-کلرید

%25/0≤-سولفات
200ppm≤-آهن

%1≤%1≤قلیاییمنیزیم و فلزات 

]6[و ]5[:بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی محصول- 1- 5

.  یورو می باشد2.28قیمت هر کیلو گرم کربنات کلسیم رسوبی که در کارخانجات تولید دارو مورد استفاده قرار می گیرد 
) کوچک تر از یک میکرون(در دانه بندي هاي بسیار ریز . بسته به دانه بندي و در نتیجه کاربرد آن متغیر استPCCقیمت 

اغلب با درجه سفیدي و دانه بندي شان شناخته (GCC)کلسیم میکرونیزه کربنات . دالر بر تن نیز می رسد900قیمت تا 

روسیه، آمریکا، ژاپن و آلمان بیشترین . ر به ازاي تن متغیر استدال20-200می شوند و قیمت آن ها بسته به کیفیت از 

آهک فعال آسیا شده و آهک هیدراته . دالر بر تن می باشد40-70قیمت صادراتی آن . تولید کنندگان آهک فعال می باشند

.گران تر از آهک فعال فروخته می شوند% 25معموال 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]8[و ]7[: توضیح موارد مصرف وکاربرد- 1- 6
مواد تشکیل دهندهبرايحاملبه عنوان یککههستند غیر فعالداروییک مادهیکلیطوربهپرکننده هاي دارویی 

کپسول را به خود اختصاص می دهدایوک قرصیاندازهپرکننده حجم بسیار زیادي از.استفاده می شودک دارویازفعال
.بی مزه باشدایخوشایندترجیحاو، نسبتا ارزانفرموالسیون ،سایر اجزاءباسازگار، بی اثربایدخوبپرکننده 

به . هاي شیمیایی و با خلوص باال تولید می گردددر واقع کربنات کلسیمی است که به شیوهPCCکربنات کلسیم رسوبی 
این محصول یکی از مواد پرمصرف در صنایع غذایی و دارویی می . همین دلیل به ان کربنات کلسیم سنتزي نیز می گویند

تفاوت هاي مشخص کربنات کلسیم رسوبی با کربنات کلسیم معمولی از نظر اندازه ذرات، یکنواختی اندازه ذرات، . باشد
رخشندگی و میزان ناخالصی هاي فلزي و غیر فلزي موجود سبب شده است که امروزه این ماده کاربردهاي ویژه اي در صنایع د

کربنات . گوناگون مانند کاغذ، رنگ، الستیک، پالستیک، آرایشی و بهداشتی، مواد پاك کننده، صنایع دارویی و غذایی دارا باشد
پر کننده دارو، رقیق کننده، ماده پایه در دندان پزشکی، به عنوان عامل بافر، به صورت کلسیم رسوبی در داروسازي با مصارف 

یک منبع کلسیم، براي تهیه شربت و قرص ضد اسید، در ساخت آنتی بیوتیک براي خنثی سازي و در قرص هاي حل شونده 
.به عنوان عامل حل کننده و استحکام بخش مصرف می گردد

که داراي (ده سنگ آهک، صنایع ساختمان و تولید سیمان می باشند ضمنا براي تولید آهک فعال بیشترین صنایع مصرف کنن
کاربردهاي متنوعی در صنایع آهن، فوالد، تولید کاربید کلسیم، ساخت بتون سبک، پایداري خاك، تولید شیشه و صنایع 

ینا، کاغذ، چوب، سرامیک، پرکننده ها، سفید د آلوم، تولیSO2ز ، مصارف کشاورزي، تصفیه فلزات، تصفیه گا)شیمیایی است
.نیز به کار می روند... کننده ها و 

با کربنات کلسیم رسوبی از نظر اندازه ذرات،درخشندگی و میزان ناخالصی هاي فلزي و سنگ آهکبا وجود تفاوتهاي مشخص 
از کربنات کلسیم ... ک و پالستیک و غیر فلزي موجود، سبب شده است که امروز صنایع گوناگون مانند کاغذ، رنگ، الستی

.  به عنوان فیلر در تولید محصوالت خود استفاده کنند) رسوبی(سنتتیک 

]9[و ]8[بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1
ازدیگرکییفسفات کلسیم.استمحبوببسیارژالتینکپسول هايایهاقرصدرفیلر) خالصگیاهپرکننده (گیاهیسلولز 

مورد استفاده قرار ژالتینینرمکپسولرا می توان درروغنگیاهی وچربی هايطیف وسیعی از .محبوب استقرصپرکننده
.داد

.استمنیزیمو، کربنات کلسیم، سوربیتول، مانیتول، گلوکز، ساکارز، الکتوز:عبارتند از پرکنندهازدیگرهاينمونه 
خردمندترین کار این است بنابراین، . ساخت قرص بدون آنها امکان پذیر نمی باشداست کهمواد جانبیحاويقرصهمیشه

از جمله .سازگاري بیشتري با فرموالسیون داروي مورد نظر داشته باشدکه از موادي به عنوان مواد پرکننده استفاده کنیم که 
.مواد دیگري که به عنوان پرکننده در قرص و کپسول هاي استفاده می شود می توان به موارد ذیل اشاره کرد

Magnesium stearate: ولی پژوهش ها نشان می دهد که مصرف آن . کننده ارزان می باشد یک عامل روان
ممکن است به سیستم ایمنی بدن آسیب وارد سازد

Methyl paraben :  یکی از اعضاي خانوادهbenzoateتحقیقات نشان داده است این پرکننده دارویی .است
.ممکن است در دراز مدت سرطانزا باشد
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]8[و ]7[: توضیح موارد مصرف وکاربرد- 1- 6
مواد تشکیل دهندهبرايحاملبه عنوان یککههستند غیر فعالداروییک مادهیکلیطوربهپرکننده هاي دارویی 
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.بی مزه باشدایخوشایندترجیحاو، نسبتا ارزانفرموالسیون ،سایر اجزاءباسازگار، بی اثربایدخوبپرکننده 
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.به عنوان عامل حل کننده و استحکام بخش مصرف می گردد

که داراي (ده سنگ آهک، صنایع ساختمان و تولید سیمان می باشند ضمنا براي تولید آهک فعال بیشترین صنایع مصرف کنن
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

Microcrystalline cellulose : پرکننده ارزان استیک

Silicon dioxide :  عامل پرکننده ارزان است

Natural flavors :یک عامل به خوبی شناخته شده نوروتوکسیک است. استیک پرکننده طبیعی طعم دهنده.

Triethyl citrate : یکplasticizerاست.

Titanium dioxide :به عنوان رنگ دهنده و پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد.

Corn starch : ایجاد کندنشاسته ذرت  به طور معمول از ذرت تهیه می گردد و می تواند واکنش هاي آلرژیک.

Talcum Powder : یک پرکننده مشترك است یعنی به طور معمول به همراه دیگر پرکننده ها مورد استفاده
.به ندرت بر روي برچسب محصول نام آن ذکر می گردد زیرا مشکوك به سرطانزایی است. قرار می گیرد

.ار می گیرداز پرکننده هاي دیگر که بیشتر در داروهاي کپسولی مورد استفاده قر

سایر پرکننده هاي دارویی- )6(جدول 
پرکنندهپرکننده

١Hydroxypropyl methylcellulose۶Propyl p-hydroxybenzoate
٢Red ferric oxide-orange shade٧Methyl p-hydroxybenzoate
٣Sodium metabisulfite٨Polyethylene glycol
۴Eudragit٩Hydroxypropyl cellulose
۵Sodium acetate١٠Methylparaben

Povidone (polyvinylpyrrolidone or PVP) :ک پلیمر مصنوعی است که به عنوان عامل پخش ی
.بالقوه سرطان زا استو تقریبا در تمام مکمل هاي تغذیه اي و محصور شده استفاده می شود  

Magnesium Stearate :آن را می توان از منابع حیوانی یا . استفاده می شود به عنوان یک پرکننده  معموال
در آب نامحلول است و ممکن . به عنوان یک عامل روان و روان کننده مورد استفاده قرار می گیرد. گیاهی ساخت

.کندنشان می دهد سیستم ایمنی بدن را سرکوب می تحقیقات. است مانع از جذب مواد مغذي شود

Maltodextrin : دادن براي عطر و طعم. توسط هیدرولیز نشاسته ذرت بدست می آیداست و  شکر تصفیه شده
. استفاده شده استکننده ، به عنوان یک عامل حجیم مورد استفاده قرار می گیرد

Cellulose Starch :استفاده مورد نشاسته ساخته شده از مواد گیاهی است که به عنوان پر کننده، چسباننده
.است)MSG(نشاسته فرآوري شده از ذرت حاوي گلوتامات آزاد .قرار می گیرد
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Silicon Dioxide :این . است که عمال نامحلول در آب استيسیلیس شفاف است ، بی مزه می باشد و پودر
این ممکن . می گیردجزء اصلی ماسه ساحل است و به عنوان یک عامل جذب و جریان در مکمل مورد استفاده قرار

. است مانع هضم و یا جذب سایر مواد مغذي گردد

Resin :آنها ممکن است منشا . مقاوم در برابر آب استفاده می شودکننده و رزین به عنوان کالسور و کمک
هاي فرم . باشد و در الك،  جوهر، چسب، پالستیک هاي ترکیبی و دارو استفاده می شودداشته گیاهی یا مصنوعی

سمی بودن این عنصر وابسته به مواد مورد استفاده در . مصنوعی شامل پلی وینیل، پلی استایرن و پلی اتیلن است
.ساخت رزین است

Dicalcium Phosphate: مشتمل کلسیم و فسفر است که معموال به عنوان کمک کننده ، پر کننده یا عامل
MSGدر کسانی که بسیار حساس به MSGنند عالئم همان فسفات ها می توا. حجیم در قرص استفاده می شود

.را القاء کنند

Polysorbate ، سوربیتول و palmiticسورفکتانت غیر یونی است که پلیمر حاوي اسید اولئیک، اسید :80
غذایی، به عنوان امولسیفایر، ، و یا تثبیت کننده در مواد . اکسید اتیلن و توسط تخمیر میکروبی تشکیل شده است
.لوازم آرایشی، مکمل ها و دارو مورد استفاده قرار می گیرد

Titanium Dioxide : است که اغلب ) مواد معدنی فلزي(این رنگدانه معدنی، سفید، مات ساخته شده از آناتاز
همچنین این امر . ??دي اکسید تیتانیوم طرفدار اکسیدان است. در مکمل ها به عنوان عامل سفید استفاده می شود

.در رنگ و پوشش، پالستیک ، کاغذ، جوهر، الیاف، مواد غذایی و لوازم آرایشی استفاده می شود

Polyethylene Glycol این ماده یک پرکننده است و به عنوان ، چسباننده، و سورفکتانت استفاده :3350
. مقاومت در برابر رطوبت و اکسیداسیون را بهبود می بخشد. می شود

Pharmaceutical Glaze : لعاب دارویی است که در واقع با الك جال دادن استفاده می شود به قرص هاي
.نامحلول در اسید معده است و شکستن و جذب آن در بدن دشوار است. ویتامین اضافه می گردد

]10[اهمیت راهبردي کاال در دنیاي امروز-1- 8

دن نیازهاي درمانی بیماران است و جدا از مواد تشکیل دهنده فعال، مواد صنعت داروسازي در حال حاضر  تشنه برآور
مواد جانبی دارویی یا همان پرکننده ها سایر . جانبی غیر فعال نقش عمده اي در توسعه فرموالسیون دارو را بازي می کنند

ل تمام شده محصول دارویی در دوز هاي موادي هستند که به مواد دارویی فعال اضافه می گردند و در فرآیند تولید و یا در شک
.مختلف موجود است

مواد .  عالوه بر آن  حمل و نقل مواد دارویی فعال را در بدن که براي آن داروي خاص در نظر گرفته شده است بر عهده دارند 
همچنین آنها ممکن است مانع نگهداري مواد دارویی مهم که از بودن بیش . جانبی بخش مهمی در فرایند تولید بازي می کنند

ن هایی که در آن می تواند در بافتی ایجاد حساسیت کنند مانند معده که ممکن است از حد در اوایل فرایند جذب در مکا
. باعث سوزش معده و یا ناراحتی معده گردد جلوگیري کند
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برخی دیگر از پرکننده هاي دارویی براي . برخی دیگر کمک داروها  براي متالشی کردن دارو مورد استفاده قرار می گیرند
پرکننده ها براي سرعت دادن به مواد دارویی براي رسیدن به جریان . کوچک و اندازه کافی کاربرد دارندتبدیل دارو  به ذرات 

از دیگر فواید پرکننده هاي دارویی  محافظت از ثبات محصول و پس از آن اثربخشی . خون نیز مورد استفاده قرار می گیرند
از مواد جانبی یا پرکننده ها براي کمک به شناسایی مواد دارویی عالوه بر این، برخی. حداکثر در زمان استفاده از آن است

.مورد استفاده واقع می شوند
برخی از مواد پرکننده به صورت کم، البته نه خیلی کم براي  ایجاد طعم و مزه استفاده می شود که به سادگی به محصول 

"غیر فعال"اگر چه از لحاظ فنی . در کودکان بهبود می بخشدکه این خود سازگاري بیمار، با دارو را به ویژه. اضافه می گردند
اجزاي حیاتی و ضروري از یک محصول دارویی مدرن ) پرکننده ها(هستند ولی از یک مفهوم درمانی، مواد جانبی دارویی 

ایر اجزاي ضروري به غیر از ماده فعال دارو، س. تشکیل می دهند)   پرکننده ها(بسیاري از محصوالت را، مواد جانبی . است
رقیق کننده یا پرکننده ها، . رقیق کننده ها یا پرکننده ها، کالسور، روان کننده، عوامل رنگ آمیزي و نگهدارنده: عبارتند از 

مواد بی اثري هستند که می تواند به میزان قابل توجهی بر خواص شیمیایی و فیزیکی قرص نهایی تاثیر قابل مالحظه اي 
. داشته باشند

از نمک هاي کلسیم، می توان به عنوان یک پرکننده استفاده کرد که با جذب تتراسایکلین از دستگاه گوارش : عناون مثالبه
بنابراین موادي . صورتی طراحی شده اند که  کوچکترین اندازه قرص را داشته باشندمعموال قرص ها به. تداخل نداشته باشد

باال باشد براي کننده بیشتري الزم است و اگر دوز باشد رقیقدر صورتی که دوز کم . که به راحتی فشرده گردند مناسب ترند
.اندازه قرص رقیق کننده کمتر مورد نیاز است، زیرا ممکن است بلع را دشوار سازدافزایش

محصول را تغییرات فیزیکی و شیمیایی دارو ممکن است بارگزاري صفحه . انتخاب رقیق کننده باید به دقت صورت پذیرد 
الزم است به شکل گرانول قرص که تحت فشردگی به صورت یک . ناپایدار سازد و ممکن است مشکالتی در تولید ایجاد کند

به عبارت دیگر ، باید با دقت کالسور ضروري براي رسیدن به . توده فشرده به عنوان قرص تبدیل می گردد دقت گردد
.مناسب قرص محاسبه گردد"سختی"

موال بر اساس تجربه قبلی ، نیازهاي محصول خاص، ادبیات و یا داده هاي فروشنده و یا ترجیح دانشمندان به صورت کالسور مع
.معیار اولیه در هنگام انتخاب چسباننده سازگاري آن با دیگر اجزاي قرص است.فردي و یا واحد تولیدي انتخاب شده است

شته باشد تا هنگام پردازش طبیعی به مواد دارویی  اجازه متالشی شدن  قرص وجود دانندهباید انسجام کافی در پودر اضافه ک
البته . را بدهد به بیان دیگر به دارو براي انحالل پس از خوردن و آزاد کردن مواد تشکیل دهنده فعال براي جذب کمک کند

.مک نمایدکباید به تسهیل فروپاشی قرص هایی که به صورت تجویز دهانی وارد بدن می شوند نیز 
مواد پرکننده قبل از دانه بندي و یا در طول مرحله روانکاري قبل از فشرده سازي و یا در دو مراحل پردازش می توانند به دارو 

از آنجا که فروپاشی عمل . اثربخشی پرکننده هاي دارویی موقعیت آنها را  در درون قرص تحت تاثیر قرار می دهد. اضافه شود
شدن و شکل گیري پس از فشردگی قوي است، سازندگان  باید در هنگام طراحی وزن یک قرص با ) تراکم(مخالف با گرانوله 

در طی مرحله فشرده سازي فرآیند ساخت قرص روغن باعث جلوگیري از چسبیدن مواد . دقت این دو پدیده را در نظر بگیرند
. تشکیل دهنده قرص می شود

حضور پوشش روان کننده ممکن است باعث افزایش در زمان . دروفوبیک هستندروغن هاي تشکیل دهنده دارو  بیشتر هی
انتخاب روان کننده مناسب به نوع قرص در حال تولید، تردي و سازگاري ؛ . فروپاشی و کاهش در سرعت انحالل دارو شود

جریان روانکاري ضعیف هستند که داراي خواص ياز موادGlidants. الزامات فرمول و بسیاري عوامل دیگر بستگی دارد
.هستند

Glidantsبراي به حداقل رساندن تمایل به گرانول شدن و جدا کردن یا . جهت  بهبود فشردگی قرص ها عمل می کنند
یکنواختی وزن . جدا سازي مواد با توجه به لرزش بیش از حد و سرعت باالي دستگاه قرص سازي مورد استفاده قرار می گیرد
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برخی دیگر از پرکننده هاي دارویی براي . برخی دیگر کمک داروها  براي متالشی کردن دارو مورد استفاده قرار می گیرند
پرکننده ها براي سرعت دادن به مواد دارویی براي رسیدن به جریان . کوچک و اندازه کافی کاربرد دارندتبدیل دارو  به ذرات 

از دیگر فواید پرکننده هاي دارویی  محافظت از ثبات محصول و پس از آن اثربخشی . خون نیز مورد استفاده قرار می گیرند
از مواد جانبی یا پرکننده ها براي کمک به شناسایی مواد دارویی عالوه بر این، برخی. حداکثر در زمان استفاده از آن است

.مورد استفاده واقع می شوند
برخی از مواد پرکننده به صورت کم، البته نه خیلی کم براي  ایجاد طعم و مزه استفاده می شود که به سادگی به محصول 

"غیر فعال"اگر چه از لحاظ فنی . در کودکان بهبود می بخشدکه این خود سازگاري بیمار، با دارو را به ویژه. اضافه می گردند
اجزاي حیاتی و ضروري از یک محصول دارویی مدرن ) پرکننده ها(هستند ولی از یک مفهوم درمانی، مواد جانبی دارویی 

ایر اجزاي ضروري به غیر از ماده فعال دارو، س. تشکیل می دهند)   پرکننده ها(بسیاري از محصوالت را، مواد جانبی . است
رقیق کننده یا پرکننده ها، . رقیق کننده ها یا پرکننده ها، کالسور، روان کننده، عوامل رنگ آمیزي و نگهدارنده: عبارتند از 

مواد بی اثري هستند که می تواند به میزان قابل توجهی بر خواص شیمیایی و فیزیکی قرص نهایی تاثیر قابل مالحظه اي 
. داشته باشند

از نمک هاي کلسیم، می توان به عنوان یک پرکننده استفاده کرد که با جذب تتراسایکلین از دستگاه گوارش : عناون مثالبه
بنابراین موادي . صورتی طراحی شده اند که  کوچکترین اندازه قرص را داشته باشندمعموال قرص ها به. تداخل نداشته باشد

باال باشد براي کننده بیشتري الزم است و اگر دوز باشد رقیقدر صورتی که دوز کم . که به راحتی فشرده گردند مناسب ترند
.اندازه قرص رقیق کننده کمتر مورد نیاز است، زیرا ممکن است بلع را دشوار سازدافزایش

محصول را تغییرات فیزیکی و شیمیایی دارو ممکن است بارگزاري صفحه . انتخاب رقیق کننده باید به دقت صورت پذیرد 
الزم است به شکل گرانول قرص که تحت فشردگی به صورت یک . ناپایدار سازد و ممکن است مشکالتی در تولید ایجاد کند

به عبارت دیگر ، باید با دقت کالسور ضروري براي رسیدن به . توده فشرده به عنوان قرص تبدیل می گردد دقت گردد
.مناسب قرص محاسبه گردد"سختی"

موال بر اساس تجربه قبلی ، نیازهاي محصول خاص، ادبیات و یا داده هاي فروشنده و یا ترجیح دانشمندان به صورت کالسور مع
.معیار اولیه در هنگام انتخاب چسباننده سازگاري آن با دیگر اجزاي قرص است.فردي و یا واحد تولیدي انتخاب شده است

شته باشد تا هنگام پردازش طبیعی به مواد دارویی  اجازه متالشی شدن  قرص وجود دانندهباید انسجام کافی در پودر اضافه ک
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به طور کلی بسیاري از مواد پرکننده . مواد تشکیل دهنده و پرکننده آن بستگی داردیکنواختیبه قرص به طور مستقیم 
. معموال داراي تنها یک فعالیت روان کننده بوده و به عنوان روان کننده صرف عمل می کنند

داروسازان باید آشنایی . م باشدبنابراین براي به دست آوردن این خصوصیات ممکن است ترکیبی از دو یا چند ماده پرکننده الز
به منظور آموزش داروسازان بر .  این آشنایی باید فراتر از مواد مؤثره آنها باشد. الزم با  اجزاي محصوالت دارویی، داشته باشند

دارو که به شکل 200روي مواد جانبی که به صورت معمول در صنعت داروسازي استفاده می شود، در یک پژوهش به بررسی 
محصوالت قرص و کپسول می باشند جهت پیدا کردن اینکه در هر محصول از چه مواد جانبی  استفاده می شود  پرداخته 

. شده است
داروي تجویزي، کل مواد 200از . در هر انتخاب سعی شده است دارویی انتخاب گردد که داروهاي مشابه را پوشش دهد

پرکننده بدست آمد اگر چه این فهرست بر 94نگ آمیزي استفاده می شود جانبی غیر فعال به جز عوامل براي پوشش و ر
هنوز هم مواد .  انجام  شده، ولی بسیاري از آنها  از جمله داروهاي ساخته شده پرفروش بودند2003دارو در  سال 200روي 

. جانبی یا پرکننده هاي دارویی در همان حد و حدودا یکسان باقی مانده است
بسیاري ازکهاز جدول مذکور می توان دریافت  . آورده شده است ) 1(ش یاد شده به صورت جدول و در پیوست نتیجه پژوه

و ممکن تغییر زیادي نکردهو تاکنون استبودههاي گذشته مورد استفاده نسلازقرصکیساختدراستفاده شدهمواد
یا مواد جانبیزمینههنوز در: نتیجه گیري این پژوهش نشان می دهد .زیادي دنبال شودهاينسلبرايروندهماناست

ایمواد جانبی94مقدار محدود تا کنون حالاینبا.مورد نیاز استبسیار زیادي زمان زیادي و تالشپرکننده هاي دارویی 
.شناخته شده استمواد جانبیاز104در حال حاضرشاید

]8[و ]7[و مصرف کننده محصولکشورهاي عمده تولید کننده -9-1
به صورت ذیل می باشد283650روند صادرات و واردات محصول کربنات کلسیم با شماره تعرفه گمرکی 

کشور جهان به همراه مجموع  واردات و صادرات کلیـه کشـورهاي جهـان     10میزان واردات و صادرات -و –در جدول شماره 
.آورده شده است

کشور جهان10واردات میزان ) 7(جدول

Importers
2008 2009 2010

Imported quantity, Tons Imported quantity, Tons Imported quantity Unit

هلند 1180723 855373 1061855 Tons

فنالند 678027 567626 672082 Tons

آملان 217423 179373 215579 Tons

عربستان 134545 153036 209904 Tons

فرانسه 267555 212055 201494 Tons

هند 93024 153117 143823 Tons

بلژیک 96994 66427 122486 Tons

کانادا 121867 94271 118048 Tons

بنگالدش 62480 80239 92047 Tons

اندونزی 78225 63602 79935 Tons

کشور جهان10صادراتمیزان) 8(جدول 

کشور جهان10میزان واردات )1(نمودار 
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داروسازان باید آشنایی . م باشدبنابراین براي به دست آوردن این خصوصیات ممکن است ترکیبی از دو یا چند ماده پرکننده الز
به منظور آموزش داروسازان بر .  این آشنایی باید فراتر از مواد مؤثره آنها باشد. الزم با  اجزاي محصوالت دارویی، داشته باشند

دارو که به شکل 200روي مواد جانبی که به صورت معمول در صنعت داروسازي استفاده می شود، در یک پژوهش به بررسی 
محصوالت قرص و کپسول می باشند جهت پیدا کردن اینکه در هر محصول از چه مواد جانبی  استفاده می شود  پرداخته 

. شده است
داروي تجویزي، کل مواد 200از . در هر انتخاب سعی شده است دارویی انتخاب گردد که داروهاي مشابه را پوشش دهد

پرکننده بدست آمد اگر چه این فهرست بر 94نگ آمیزي استفاده می شود جانبی غیر فعال به جز عوامل براي پوشش و ر
هنوز هم مواد .  انجام  شده، ولی بسیاري از آنها  از جمله داروهاي ساخته شده پرفروش بودند2003دارو در  سال 200روي 

. جانبی یا پرکننده هاي دارویی در همان حد و حدودا یکسان باقی مانده است
بسیاري ازکهاز جدول مذکور می توان دریافت  . آورده شده است ) 1(ش یاد شده به صورت جدول و در پیوست نتیجه پژوه

و ممکن تغییر زیادي نکردهو تاکنون استبودههاي گذشته مورد استفاده نسلازقرصکیساختدراستفاده شدهمواد
یا مواد جانبیزمینههنوز در: نتیجه گیري این پژوهش نشان می دهد .زیادي دنبال شودهاينسلبرايروندهماناست

ایمواد جانبی94مقدار محدود تا کنون حالاینبا.مورد نیاز استبسیار زیادي زمان زیادي و تالشپرکننده هاي دارویی 
.شناخته شده استمواد جانبیاز104در حال حاضرشاید

]8[و ]7[و مصرف کننده محصولکشورهاي عمده تولید کننده -9-1
به صورت ذیل می باشد283650روند صادرات و واردات محصول کربنات کلسیم با شماره تعرفه گمرکی 

کشور جهان به همراه مجموع  واردات و صادرات کلیـه کشـورهاي جهـان     10میزان واردات و صادرات -و –در جدول شماره 
.آورده شده است

کشور جهان10واردات میزان ) 7(جدول

Importers
2008 2009 2010

Imported quantity, Tons Imported quantity, Tons Imported quantity Unit

هلند 1180723 855373 1061855 Tons

فنالند 678027 567626 672082 Tons

آملان 217423 179373 215579 Tons

عربستان 134545 153036 209904 Tons

فرانسه 267555 212055 201494 Tons

هند 93024 153117 143823 Tons

بلژیک 96994 66427 122486 Tons

کانادا 121867 94271 118048 Tons

بنگالدش 62480 80239 92047 Tons

اندونزی 78225 63602 79935 Tons

کشور جهان10صادراتمیزان) 8(جدول 

کشور جهان10میزان واردات )1(نمودار 
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داروسازان باید آشنایی . م باشدبنابراین براي به دست آوردن این خصوصیات ممکن است ترکیبی از دو یا چند ماده پرکننده الز
به منظور آموزش داروسازان بر .  این آشنایی باید فراتر از مواد مؤثره آنها باشد. الزم با  اجزاي محصوالت دارویی، داشته باشند

دارو که به شکل 200روي مواد جانبی که به صورت معمول در صنعت داروسازي استفاده می شود، در یک پژوهش به بررسی 
محصوالت قرص و کپسول می باشند جهت پیدا کردن اینکه در هر محصول از چه مواد جانبی  استفاده می شود  پرداخته 

. شده است
داروي تجویزي، کل مواد 200از . در هر انتخاب سعی شده است دارویی انتخاب گردد که داروهاي مشابه را پوشش دهد

پرکننده بدست آمد اگر چه این فهرست بر 94نگ آمیزي استفاده می شود جانبی غیر فعال به جز عوامل براي پوشش و ر
هنوز هم مواد .  انجام  شده، ولی بسیاري از آنها  از جمله داروهاي ساخته شده پرفروش بودند2003دارو در  سال 200روي 

. جانبی یا پرکننده هاي دارویی در همان حد و حدودا یکسان باقی مانده است
بسیاري ازکهاز جدول مذکور می توان دریافت  . آورده شده است ) 1(ش یاد شده به صورت جدول و در پیوست نتیجه پژوه

و ممکن تغییر زیادي نکردهو تاکنون استبودههاي گذشته مورد استفاده نسلازقرصکیساختدراستفاده شدهمواد
یا مواد جانبیزمینههنوز در: نتیجه گیري این پژوهش نشان می دهد .زیادي دنبال شودهاينسلبرايروندهماناست

ایمواد جانبی94مقدار محدود تا کنون حالاینبا.مورد نیاز استبسیار زیادي زمان زیادي و تالشپرکننده هاي دارویی 
.شناخته شده استمواد جانبیاز104در حال حاضرشاید

]8[و ]7[و مصرف کننده محصولکشورهاي عمده تولید کننده -9-1
به صورت ذیل می باشد283650روند صادرات و واردات محصول کربنات کلسیم با شماره تعرفه گمرکی 

کشور جهان به همراه مجموع  واردات و صادرات کلیـه کشـورهاي جهـان     10میزان واردات و صادرات -و –در جدول شماره 
.آورده شده است

کشور جهان10واردات میزان ) 7(جدول

Importers
2008 2009 2010

Imported quantity, Tons Imported quantity, Tons Imported quantity Unit

هلند 1180723 855373 1061855 Tons

فنالند 678027 567626 672082 Tons

آملان 217423 179373 215579 Tons

عربستان 134545 153036 209904 Tons

فرانسه 267555 212055 201494 Tons

هند 93024 153117 143823 Tons

بلژیک 96994 66427 122486 Tons

کانادا 121867 94271 118048 Tons

بنگالدش 62480 80239 92047 Tons

اندونزی 78225 63602 79935 Tons

کشور جهان10صادراتمیزان) 8(جدول 

کشور جهان10میزان واردات )1(نمودار 
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Exporters
2008 2009 2010

Exported quantity, Tons Exported quantity, Tons Exported quantity Unit

بلژیک 482896 417570 848712 Tons

هلند 550260 489366 513343 Tons

اردن 260357 72057 328033 Tons

مصر 91863 69433 244023 Tons

مالزی 165732 181839 201067 Tons

آمریکا 182651 111778 137291 Tons

کره جنوبی 135327 104764 109698 Tons

ترکیه 73923 83691 109294 Tons

چین تایپه 91657 80145 86894 Tons

چین 81470 73420 85437 Tons

]4[و ]3[و ]2[صادراتشرایط -10-1
.شرکت هاي تولید کننده فیلرهاي دارویی باید جهت صادرات محصوالت خود موارد ذیل را رعایت کنند

 گواهی بهداشت محصول، کـه در آن نـام محصـول، نـام تجـاري،      معتبر و کتبی موسسه جهت صدور درخواستارائه
.اوزان بسته بندي، نوع بسته بندي، تاریخ تولید و انقضاء، مرز خروجی و مقصد کاال قید شده باشد

        محصوالت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که پروانۀ ساخت معتبـر داشـته باشـند معمـوال بـه اسـتناد پروانـه
تایید شرایط فنی و بهداشت موسسه، گـواهی بهداشـت توسـط اداره نظـارت بـر مـواد غـذایی و        ساخت و در صورت 

.بهداشتی مربوطه و یا اداره کل نظارت صادر خواهد شد

       در مواردي که بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت لزوم از محمولۀ صـادراتی نمونـه بـرداري بعمـل آیـد، گـواهی
.ادر میشودبهداشت پس از تایید آزمایشگاه ص

 چنانچه محصوالت صادراتی بنا به دالیل مختلف به کشور عودت داده شوند ویا صادر کنندگان موفق به صدور آنها به
خارج از کشور نگردند در صورتیکه مورد تایید آزمایشگاه قرار گیرنـد و تـاریخ مصـرف آنهـا منقضـی نگردیـده باشـد        

.حصول قابل توزیع در داخل کشور خواهدبودمشروط به نصب برچسب فارسی بر روي هر واحد، م

Belgium

Egypt

Republic of Korea

China

کشور 10صادراتمیزان ) ٢(منودار 
جهان
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Exporters
2008 2009 2010

Exported quantity, Tons Exported quantity, Tons Exported quantity Unit

بلژیک 482896 417570 848712 Tons

هلند 550260 489366 513343 Tons

اردن 260357 72057 328033 Tons

مصر 91863 69433 244023 Tons

مالزی 165732 181839 201067 Tons

آمریکا 182651 111778 137291 Tons

کره جنوبی 135327 104764 109698 Tons

ترکیه 73923 83691 109294 Tons

چین تایپه 91657 80145 86894 Tons

چین 81470 73420 85437 Tons

]4[و ]3[و ]2[صادراتشرایط -10-1
.شرکت هاي تولید کننده فیلرهاي دارویی باید جهت صادرات محصوالت خود موارد ذیل را رعایت کنند

 گواهی بهداشت محصول، کـه در آن نـام محصـول، نـام تجـاري،      معتبر و کتبی موسسه جهت صدور درخواستارائه
.اوزان بسته بندي، نوع بسته بندي، تاریخ تولید و انقضاء، مرز خروجی و مقصد کاال قید شده باشد

        محصوالت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که پروانۀ ساخت معتبـر داشـته باشـند معمـوال بـه اسـتناد پروانـه
تایید شرایط فنی و بهداشت موسسه، گـواهی بهداشـت توسـط اداره نظـارت بـر مـواد غـذایی و        ساخت و در صورت 

.بهداشتی مربوطه و یا اداره کل نظارت صادر خواهد شد

       در مواردي که بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت لزوم از محمولۀ صـادراتی نمونـه بـرداري بعمـل آیـد، گـواهی
.ادر میشودبهداشت پس از تایید آزمایشگاه ص

 چنانچه محصوالت صادراتی بنا به دالیل مختلف به کشور عودت داده شوند ویا صادر کنندگان موفق به صدور آنها به
خارج از کشور نگردند در صورتیکه مورد تایید آزمایشگاه قرار گیرنـد و تـاریخ مصـرف آنهـا منقضـی نگردیـده باشـد        

.حصول قابل توزیع در داخل کشور خواهدبودمشروط به نصب برچسب فارسی بر روي هر واحد، م

Netherlands Jordan

Malaysia United States of America

Republic of Korea Turkey Chinese Taipei

کشور 10صادراتمیزان ) ٢(منودار 
جهان
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Exporters
2008 2009 2010

Exported quantity, Tons Exported quantity, Tons Exported quantity Unit

بلژیک 482896 417570 848712 Tons

هلند 550260 489366 513343 Tons

اردن 260357 72057 328033 Tons

مصر 91863 69433 244023 Tons

مالزی 165732 181839 201067 Tons

آمریکا 182651 111778 137291 Tons

کره جنوبی 135327 104764 109698 Tons

ترکیه 73923 83691 109294 Tons

چین تایپه 91657 80145 86894 Tons

چین 81470 73420 85437 Tons

]4[و ]3[و ]2[صادراتشرایط -10-1
.شرکت هاي تولید کننده فیلرهاي دارویی باید جهت صادرات محصوالت خود موارد ذیل را رعایت کنند

 گواهی بهداشت محصول، کـه در آن نـام محصـول، نـام تجـاري،      معتبر و کتبی موسسه جهت صدور درخواستارائه
.اوزان بسته بندي، نوع بسته بندي، تاریخ تولید و انقضاء، مرز خروجی و مقصد کاال قید شده باشد

        محصوالت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که پروانۀ ساخت معتبـر داشـته باشـند معمـوال بـه اسـتناد پروانـه
تایید شرایط فنی و بهداشت موسسه، گـواهی بهداشـت توسـط اداره نظـارت بـر مـواد غـذایی و        ساخت و در صورت 

.بهداشتی مربوطه و یا اداره کل نظارت صادر خواهد شد

       در مواردي که بنا به تشخیص کارشناسی و در صورت لزوم از محمولۀ صـادراتی نمونـه بـرداري بعمـل آیـد، گـواهی
.ادر میشودبهداشت پس از تایید آزمایشگاه ص

 چنانچه محصوالت صادراتی بنا به دالیل مختلف به کشور عودت داده شوند ویا صادر کنندگان موفق به صدور آنها به
خارج از کشور نگردند در صورتیکه مورد تایید آزمایشگاه قرار گیرنـد و تـاریخ مصـرف آنهـا منقضـی نگردیـده باشـد        

.حصول قابل توزیع در داخل کشور خواهدبودمشروط به نصب برچسب فارسی بر روي هر واحد، م

United States of America

Chinese Taipei

کشور 10صادراتمیزان ) ٢(منودار 
جهان
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها، بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از - 2- 1
علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین آالت 

]11[مورد استفاده در تولید محصول
:فعالیت دارند)) کربنات کلسیم روسوبی (( تنها یک واحد فعال با کد آیسیک مورد نظر با  نام 

محصولواحد سنجشظرفیتنام واحداستان
کربنات کلسیم رسوبیتن300000صنایع کربنات کلسیم کاشاناصفهان

:واحدهایی که در مرحله اجرا هستند به شرح ذیل می باشد

%میزان پیشرفت کارمحصولواحد سنجشظرفیتنام واحداستان
10کربنات کلسیم رسوبیتن500محمد علی حمیديآذربایجان غربی

10کربنات کلسیم رسوبیتن14000سید عبدالسالم طاهريبوشهر
10کربنات کلسیم رسوبیتن5000ابراهیم عابديهمدان

از نظـر تعـداد، ظرفیـت،    (بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجـرا  - 2- 2
انجام شده اعم از محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري هاي 

]11[)ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

مشخصات واحدي که در حال حاضر در تولید محصول . در ایران تولید ندارد ") کربنات کلسیم رسوبی(فیلر دارویی "محصول 
–کلسـیم کاشـان   شـرکت صـنایع کربنـات    . درصد فعالیت دارد98با درصد خلوص ") کربنات کلسیم رسوبی(فیلر دارویی "

.این واحد نیز محصولی با گرید دارویی تولید نمی کند.واحد آهوان می باشد
) ، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکیاز نظر تعداد، ظرفیت(طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا -1-2در قسمت 

. واحدهایی که اقدام به تولید این محصول نموده اند آورده شده است
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آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها، بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از - 2- 1
علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین آالت 

]11[مورد استفاده در تولید محصول
:فعالیت دارند)) کربنات کلسیم روسوبی (( تنها یک واحد فعال با کد آیسیک مورد نظر با  نام 

محصولواحد سنجشظرفیتنام واحداستان
کربنات کلسیم رسوبیتن300000صنایع کربنات کلسیم کاشاناصفهان

:واحدهایی که در مرحله اجرا هستند به شرح ذیل می باشد

%میزان پیشرفت کارمحصولواحد سنجشظرفیتنام واحداستان
10کربنات کلسیم رسوبیتن500محمد علی حمیديآذربایجان غربی

10کربنات کلسیم رسوبیتن14000سید عبدالسالم طاهريبوشهر
10کربنات کلسیم رسوبیتن5000ابراهیم عابديهمدان

از نظـر تعـداد، ظرفیـت،    (بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجـرا  - 2- 2
انجام شده اعم از محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري هاي 

]11[)ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

مشخصات واحدي که در حال حاضر در تولید محصول . در ایران تولید ندارد ") کربنات کلسیم رسوبی(فیلر دارویی "محصول 
–کلسـیم کاشـان   شـرکت صـنایع کربنـات    . درصد فعالیت دارد98با درصد خلوص ") کربنات کلسیم رسوبی(فیلر دارویی "

.این واحد نیز محصولی با گرید دارویی تولید نمی کند.واحد آهوان می باشد
) ، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکیاز نظر تعداد، ظرفیت(طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا -1-2در قسمت 

. واحدهایی که اقدام به تولید این محصول نموده اند آورده شده است
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها، بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از - 2- 1
علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین آالت 

]11[مورد استفاده در تولید محصول
:فعالیت دارند)) کربنات کلسیم روسوبی (( تنها یک واحد فعال با کد آیسیک مورد نظر با  نام 

محصولواحد سنجشظرفیتنام واحداستان
کربنات کلسیم رسوبیتن300000صنایع کربنات کلسیم کاشاناصفهان

:واحدهایی که در مرحله اجرا هستند به شرح ذیل می باشد

%میزان پیشرفت کارمحصولواحد سنجشظرفیتنام واحداستان
10کربنات کلسیم رسوبیتن500محمد علی حمیديآذربایجان غربی

10کربنات کلسیم رسوبیتن14000سید عبدالسالم طاهريبوشهر
10کربنات کلسیم رسوبیتن5000ابراهیم عابديهمدان

از نظـر تعـداد، ظرفیـت،    (بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجـرا  - 2- 2
انجام شده اعم از محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري هاي 

]11[)ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

مشخصات واحدي که در حال حاضر در تولید محصول . در ایران تولید ندارد ") کربنات کلسیم رسوبی(فیلر دارویی "محصول 
–کلسـیم کاشـان   شـرکت صـنایع کربنـات    . درصد فعالیت دارد98با درصد خلوص ") کربنات کلسیم رسوبی(فیلر دارویی "

.این واحد نیز محصولی با گرید دارویی تولید نمی کند.واحد آهوان می باشد
) ، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکیاز نظر تعداد، ظرفیت(طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا -1-2در قسمت 

. واحدهایی که اقدام به تولید این محصول نموده اند آورده شده است



18

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]12[)چقدر از کجا(1388واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال بررسی روند -3-2

و روند واردات در طول برنامه چهارم به صـورت جـداول و نمودارهـاي ذیـل بیـان شـده       کربنات کلسیممیزان واردات محصول 
.آورده شده است) 1(یک در پیوست شمارهجزئیات بیشتر شامل ارزش ریالی و ارزش دالري واردات هر. است
 1384میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

 1385میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

کلسیم در سال   میزان واردات  کربنات

کشور
وزن 

)کیلوگرم(
9713مالزي

12081لوگزامبورگ
19888هند

25950تركیه
عربستان 

34245سعودي

38250انگلستان
40000تایوان
66377فرانسه
120000ژاپن

244000تایلند
امارات 

288100عربيمتحده 

316050مجهوري كره 
335300ایتالیا
355125بلژیك
591544آملان
2496623مجع 

کشور
وزن 

)کیلوگرم(
2400اسلووني

10000لوگزامبورگ
10125تركیه
17000چني

40000مالزي
57375انگلستان

100000ژاپن
117000فرانسه

عربستان 
200000سعودي

290000تایوان
313425بلژیك

375180ایتالیا
462000مجهوري كره 

465178آملان
2459683مجع 
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آلم

1384سال درمیزان واردات کربنات کلسیم)٣(منودار 

1385کلسیم در سال میزان واردات  کربنات) ٤(منودار 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]12[)چقدر از کجا(1388واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال بررسی روند -3-2

و روند واردات در طول برنامه چهارم به صـورت جـداول و نمودارهـاي ذیـل بیـان شـده       کربنات کلسیممیزان واردات محصول 
.آورده شده است) 1(یک در پیوست شمارهجزئیات بیشتر شامل ارزش ریالی و ارزش دالري واردات هر. است
 1384میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

 1385میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

کلسیم در سال   میزان واردات  کربنات

کشور
وزن 

)کیلوگرم(
9713مالزي

12081لوگزامبورگ
19888هند

25950تركیه
عربستان 

34245سعودي

38250انگلستان
40000تایوان
66377فرانسه
120000ژاپن

244000تایلند
امارات 

288100عربيمتحده 

316050مجهوري كره 
335300ایتالیا
355125بلژیك
591544آملان
2496623مجع 

کشور
وزن 

)کیلوگرم(
2400اسلووني

10000لوگزامبورگ
10125تركیه
17000چني

40000مالزي
57375انگلستان

100000ژاپن
117000فرانسه

عربستان 
200000سعودي

290000تایوان
313425بلژیك

375180ایتالیا
462000مجهوري كره 

465178آملان
2459683مجع 
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1384سال درمیزان واردات کربنات کلسیم)٣(منودار 

1385کلسیم در سال میزان واردات  کربنات) ٤(منودار 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]12[)چقدر از کجا(1388واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال بررسی روند -3-2

و روند واردات در طول برنامه چهارم به صـورت جـداول و نمودارهـاي ذیـل بیـان شـده       کربنات کلسیممیزان واردات محصول 
.آورده شده است) 1(یک در پیوست شمارهجزئیات بیشتر شامل ارزش ریالی و ارزش دالري واردات هر. است
 1384میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

 1385میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

کلسیم در سال   میزان واردات  کربنات

کشور
وزن 

)کیلوگرم(
9713مالزي

12081لوگزامبورگ
19888هند

25950تركیه
عربستان 

34245سعودي

38250انگلستان
40000تایوان
66377فرانسه
120000ژاپن

244000تایلند
امارات 

288100عربيمتحده 

316050مجهوري كره 
335300ایتالیا
355125بلژیك
591544آملان
2496623مجع 

کشور
وزن 

)کیلوگرم(
2400اسلووني

10000لوگزامبورگ
10125تركیه
17000چني

40000مالزي
57375انگلستان

100000ژاپن
117000فرانسه

عربستان 
200000سعودي

290000تایوان
313425بلژیك

375180ایتالیا
462000مجهوري كره 

465178آملان
2459683مجع 

1384سال درمیزان واردات کربنات کلسیم)٣(منودار 

1385کلسیم در سال میزان واردات  کربنات) ٤(منودار 



19
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فیلر هاي داروئی

 1386میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

 1387میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

کشور
(وزن

)کیلوگرم
6075اسلووني

17200چني
21075انگلستان
31125تركیه
39905مالزي
42000هند

عربستان 
60000سعودي

70920فرانسه
80000سوئیس
100000ژاپن

امارات 
170300متحده عربي

250000تایوان
252850اسپانیا
452325بلژیك

474600مجهوري كره 
526957آملان

687445ایتالیا
3282777مجع

کشور
(وزن

)کیلوگرم
20000لوگزامبورگ

26000هند
40000تایوان
64000مالزي
80000سوئیس
118450فرانسه
123000ژاپن
129050چني

136500تركیه
150000سري النكا
194400اسپانیا

عربستان 
200000سعودي

امارات 
239950متحده عربي

282000مجهوري كره 
330900ایتالیا
371400بلژیك
680743آملان
3186393مجع
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ک
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ب
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1387میزان واردات  کربنات کلسیم در سال )  ٦(منودار 

1386میزان واردات  کربنات کلسیم در سال ) ٥(منودار 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

 1386میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

 1387میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

کشور
(وزن

)کیلوگرم
6075اسلووني

17200چني
21075انگلستان
31125تركیه
39905مالزي
42000هند

عربستان 
60000سعودي

70920فرانسه
80000سوئیس
100000ژاپن

امارات 
170300متحده عربي

250000تایوان
252850اسپانیا
452325بلژیك

474600مجهوري كره 
526957آملان

687445ایتالیا
3282777مجع

کشور
(وزن

)کیلوگرم
20000لوگزامبورگ

26000هند
40000تایوان
64000مالزي
80000سوئیس
118450فرانسه
123000ژاپن
129050چني

136500تركیه
150000سري النكا
194400اسپانیا

عربستان 
200000سعودي

امارات 
239950متحده عربي

282000مجهوري كره 
330900ایتالیا
371400بلژیك
680743آملان
3186393مجع

٠
١٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠
۴٠٠٠٠٠
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۶٠٠٠٠٠
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۴٠٠٠٠٠
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۶٠٠٠٠٠
٧٠٠٠٠٠
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1387میزان واردات  کربنات کلسیم در سال )  ٦(منودار 

1386میزان واردات  کربنات کلسیم در سال ) ٥(منودار 
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 1386میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

 1387میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

کشور
(وزن

)کیلوگرم
6075اسلووني

17200چني
21075انگلستان
31125تركیه
39905مالزي
42000هند

عربستان 
60000سعودي

70920فرانسه
80000سوئیس
100000ژاپن

امارات 
170300متحده عربي

250000تایوان
252850اسپانیا
452325بلژیك

474600مجهوري كره 
526957آملان

687445ایتالیا
3282777مجع

کشور
(وزن

)کیلوگرم
20000لوگزامبورگ

26000هند
40000تایوان
64000مالزي
80000سوئیس
118450فرانسه
123000ژاپن
129050چني

136500تركیه
150000سري النكا
194400اسپانیا

عربستان 
200000سعودي

امارات 
239950متحده عربي

282000مجهوري كره 
330900ایتالیا
371400بلژیك
680743آملان
1387میزان واردات  کربنات کلسیم در سال )  ٦(منودار 3186393مجع

1386میزان واردات  کربنات کلسیم در سال ) ٥(منودار 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

 1388میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

]13[برنامهبررسی روند مصرف از آغاز -4-2

با توجه به روند رشـد  1388الی 1384در ایران در طول سالهاي "فیلر دارویی کربنات کلسیم رسوبی"محصول روند مصرف 
. مصرف دارو که در جدول ذیل آورده شده است روند رو به رشدي داشته است

داروهاي تولید داخل- داروهاي وارداتی- کل داروها(مقایسه فروش ریالی دارو)8(شماره نمودار

کشور
(وزن

)کیلوگرم
34حبرین

960اسرتالیا
3800هند

15150اسلووني
20000اندونزي
56000ژاپن

74975فرانسه
89020چني

95510مجهوري كره 
150000النكاسري 

156000بلژیك
200350ایتالیا
261300اسپانیا
322725تركیه
331720سوئیس

عربستان 
365000سعودي

امارات 
565015متحده عربي

664191آملان
3371750مجع
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1388میزان واردات  کربنات کلسیم در سال ) ٧(منودار 
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فیلر هاي داروئی

 1388میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

]13[برنامهبررسی روند مصرف از آغاز -4-2

با توجه به روند رشـد  1388الی 1384در ایران در طول سالهاي "فیلر دارویی کربنات کلسیم رسوبی"محصول روند مصرف 
. مصرف دارو که در جدول ذیل آورده شده است روند رو به رشدي داشته است

داروهاي تولید داخل- داروهاي وارداتی- کل داروها(مقایسه فروش ریالی دارو)8(شماره نمودار
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56000ژاپن

74975فرانسه
89020چني
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156000بلژیك
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322725تركیه
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 1388میزان واردات  کربنات کلسیم در سال

]13[برنامهبررسی روند مصرف از آغاز -4-2
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.البته  این محصول جایگزین مناسبی براي انواع فیلرهاي دارویی دیگر که وارد کشور می شوند نیز می باشد
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:آیدمیبدستزیررابطهازکهبودهمعمولبرآوردروشیکظاهري
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:دیگربیانبهیا
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

C( مصرف ظاهري )=Y( تولید داخلی )+M( واردات )-X( صادرات )-K( در صورت دستیابی به اطالعات: موجودي انبار )
:داریمفوقمواردبهتوجهبا

چقـدر  (و امکان توسعه آن 1388سال تا پایان چهارم بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه -5-2
]12[و ]11[)به کجا صادر شده است

درصدد که بتوان به عنوان پرکننده دارویی در کپسولها و قرص ها مورد 99با درصد خلوص "کربنات کلیم رسوبی"محصول 
درصد که بتوان در محصوالت دیگر مورد 98البته کربنات کلسیم با درصد خلوص . استفاده قرار داد در ایران تولید نمی گردد

. نمی باشدکه موضوع بحث این  پژوهش . استفاده قرار گیرد تولید و صادرات دارد

]13[1388سال بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان -6-2

میلیون دالر-میالدي2007کشور صادر کننده دارو عمده دارو در سال 5)11(نمودار 
ایران با صادرات 

1/58دارویی معادل 
میلیون دالر سهم 
بسیار ناچیزي را 

.دارد

وضعیت صادرات دارو در ایران) 10(شمارهجدول 

1388سال1387سال

روند مصرف از ) ٩(جدول 
برنامهآغاز 

روند مصرف از )١٠(منودار 
آغاز برنامه
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

1386بازارهاي صادرات داروي ایران در سال )12(نمودار شماره

. مشکالت عمده اي جهت صادرات تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در ایران وجود دارد
ضعیف و پایین بودن -ارتقاي کیفیتعدم رقابتی بودن قیمت مواد اولیه دارویی و در نتیجه کاهش بهره وري و عدم : مانند

باال بودن هزینه حمل و نقل و ضعف و نبود شبکه حمل و -)افغانستان و عراق(اتکا به بازارهاي سنتی و اتفاقی- قدرت بازاریابی
مسائل مربوط به ارتقاء کیفیت صادراتی نظیر مسائل مربوط به -بازارهاي جدید صادراتی، مخصوصاًنقل در بازارهاي هدف

نبود همکاریهاي الزم بین تشکلها و انجمن هاي صنفی از یکسو و -در خصوص داروGMPاستاندارد کیفیت، اخذ گواهینامه 
....شرکتهاي صادرکننده  از سوي دیگر و 

داروي ایران خود عامل موثري) عملیاتی، ستادي(البته وجود تفاهم نامه دارو بین سازمان توسعه تجارت ایران و بخش دولتی 
در این تفاهم نامه برنامه ریزي جهت تسهیل قوانین و مقررات مربوط به ورود مواد اولیه . جهت افزایش صادرات خواهد بود

مورد نیاز جهت صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
ین تفاهم نامه دیده شده است که باعث تسهیل صادرات مواد اولیه دارویی در البته عوامل دیگري نیز در ا.صورت گرفته است

.ایران می گردد
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور ومقایسه آن با دیگر -3- 1
]14[کشورها

به همین . درواقع کربنات کلسیمی است که به شیوه هاي شیمیایی و با خلوص باال تولید می گرددکربنات کلسیم رسوبی
روش .این محصول یکی از مواد پر مصرف درصنایع غذایی و دارویی میباشد.دلیل به آن کربنات کلسیم سنتزي نیز می گویند

اما روش متداول تولید . ختلف در متون شیمی و مهندسی شیمی گزارش شده استهاي زیادي براي تولید این ماده ازمنابع م
روش و جهت دستیابی به بر پایه این. کربنات کلسیم رسوبی استفاده از دانش گاز دي اکسید کربن در شیر اهک می باشد

مورد بررسی قرار .... زمان واکنش دانش فنی تولید این ماده در ایران پارامترهاي مختلف مانند غلظت شیر اهک، دما ، فشار و
(dispersing agent)به عنوان یک عامل پراکنده کننده(sucrose)بعد از حصول شرایط بهینه، از ساکاروز. ه استگرفت

.ه استحذف کننده ناخالصی ها استفاده شدو 
در آن ذرات هم اندازه و متحد معروف است که(Carbonation)به شیوه کربناسیون CO2اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز 

.الشکل با درجه خلوص باال تولید می شود

:تشریح کلی روش کربناسیون

:مراحل تولید در این روش شامل بخش هاي زیر است

23کلسینه کردن سنگ آهک                                                                     -1 COCaOCaCO 

حاصلCO2تصفیه گاز -2

22هیدراته کردن و تصفیه شیر آهک                                                         -3 )(OHCaOHCaO 

OHCaCOCOOHCaکربناته کردن                                                                   -4 2322)( 

خشک و آسیا کردن-5

:کلسیناسیون سنگ آهک-

واحد خردایش باید به صورتی تنظیم و طراحی . سنگ آهک پس از  خردایش اولیه براي عمل کلسیناسیون وارد کوره می شود

.شود که نرمه در ورودي کوره به حداقل رسانده شود

 23 COCaOCaCO

از سنگ آهک خارج می CO2در سنگ آهک با فشار محیط برابر شده و گاز CO2فشار جزئی گاز c◦900معموال در دماي 

:در طراحی واحد کلسیناسیون پارامترهاي موثر عبارتند از. شود

.دانه بندي ورودي، دماي کوره، زمان ماند در کوره و فشار محیط
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بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور ومقایسه آن با دیگر -3- 1
]14[کشورها

به همین . درواقع کربنات کلسیمی است که به شیوه هاي شیمیایی و با خلوص باال تولید می گرددکربنات کلسیم رسوبی
روش .این محصول یکی از مواد پر مصرف درصنایع غذایی و دارویی میباشد.دلیل به آن کربنات کلسیم سنتزي نیز می گویند

اما روش متداول تولید . ختلف در متون شیمی و مهندسی شیمی گزارش شده استهاي زیادي براي تولید این ماده ازمنابع م
روش و جهت دستیابی به بر پایه این. کربنات کلسیم رسوبی استفاده از دانش گاز دي اکسید کربن در شیر اهک می باشد

مورد بررسی قرار .... زمان واکنش دانش فنی تولید این ماده در ایران پارامترهاي مختلف مانند غلظت شیر اهک، دما ، فشار و
(dispersing agent)به عنوان یک عامل پراکنده کننده(sucrose)بعد از حصول شرایط بهینه، از ساکاروز. ه استگرفت

.ه استحذف کننده ناخالصی ها استفاده شدو 
در آن ذرات هم اندازه و متحد معروف است که(Carbonation)به شیوه کربناسیون CO2اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز 

.الشکل با درجه خلوص باال تولید می شود

:تشریح کلی روش کربناسیون

:مراحل تولید در این روش شامل بخش هاي زیر است
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:کوره هاي متنوعی براي کلسیناسیون سنگ آهک استفاده می شود

ر آهک فعالکوره هاي عمودي تولی-

کوره افقی دوار براي تولید آهک فعال-

:هیدراته کردن و تصفیه شیر آهک-

22.                                                  در این مرحله واکنش روبرو صورت می گیرد )(OHCaOHCaO 

.آهک فعال تمایل زیادي براي واکنش با آب دارد

(CaO)آمریکا به روشی براي تعیین درجه فعالیت آهک C-110در استاندارد . ش آزاد می شودگرماي زیادي در حین واکن

.در واکنش با آب اشاره شده است که از پارامترهاي مهم در طراحی این فرآیند می باشد

دي اولیه آن، روش ها و دستگاه هاي مختلفی براي هیدراته کردن آهک وجود دارد که به خلوص شیمیایی آهک فعال، دانه بن

:این روش ها به طور خالصه عبارتند از. درجه فعالیت آهک و احتیاجاتی که براي محصول نهایی وجود دارد، وابسته می باشد

(Normal Hydration Process)) خشک(فرآیند هیدراته کردن طبیعی ) الف

در هنگام واکنش c◦100ر اتمسفر به حدود در این روش نسبت آب و آهک را به صورتی تنظیم می کنند که دماي آب در فشا

مزیت این روش درصد بسیار کم آب در محصول است که فرآیند تغلیظ و فیلتر کردن را محئوئ می کند این معموال . برسد

. وقتی استفاده می شود که خوراك آهک پخته درجه فعالیت کمی دارد یا محصول با ظرفیت انبساط کم خواسته شده باشد

.معروف استNن روش به آهک هیدراته نوع محصول ای

(Pressure Hydration Process)فرآیند هیدراته کردن تحت فشار ) ب

محصول نهایی خشک و . باهم واکنش می دهندc◦180و دماي حدود 10atmدر این روش آهک فعال و آب در فشار بخار 

.معروف استSمحصول این روش به آهک هیدراته نوع . آسیا می شود و با کالسیفایر هوایی دانه بندي می شود

(Slaking)هیدراته کردن آهک به روش ترکشی  ) ج

با . می باشدc◦90وال کم تر از حدود این دما معم. در این فرآیند بسته به مقدار آب و آهک دماي واکنش تنظیم می شود

براي تولید . کاهش دماي واکنش، دانه بندي آهک هیدراته محصول افزایش و سرعت واکنش و ویسکوزیته آن کاهش می یابد

PCCذرات ناخالص را با سرند و یا به وسیله ته نشینی از آهک هیدراته که به صورت . معموال از این روش استفاده می کنند

.سپانسیون در آب می باشد، جدا می کنند تا ذرات شن و درشت وارد مرحله کربناسیون نشودسو
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:(Carbonation)کربناته کردن -

که در آن واکنش زیر در حضور آب صورت می گیرد، در راکتوري به (PCC)مهم ترین قسمت تولید کربنات کلسیم رسوبی 

.نام کربناتور انجام می شود

OHCaCOCOOHCa 2322)( 

به صورت CO2در این راکتور که مجهز به همزن می باشد، گاز . را می توان از واحد کلسیناسیون دریافت کردCO2گاز 

در طول . حباب به داخل کربناتور فرستاده می شود و با آهک هیدراته که به صورت سوسپانسیون می باشد واکنش می دهد

براي آگاهی از پیشرفت واکنش الزم می PHلذا کنترل . می رسد) 7-8(خنثی PHبه ) ≈13(از حالت بازي PHواکنش 

اندازه دانه هاي محصول که به صورت کریستال هاي کلسیت یا آراگونیت هستند، به وسیله دماي واکنش، غلظت مواد و . باشد

.سرعت واکنش کنترل می شود

:خشک و آسیا کردن-

بعد از خشک کردن، محصول را آسیا می کنند . ده در راکتور، فیلتر و خشک می شوددر این مرحله کربنات کلسیم رسوب کر

تا دانه هایی که در مرحله خشک کردن آگلومره شده اند از هم جدا شود سپس محصول بسته بندي شده و به بازار عرضه می 

.گردد

:بررسی هاي مختلف براي رسیدن به درجه خلوص باالتر

:شیر آهکبررسی تغییرات غلظت-1

مطالعات نشان داده است که در غلظت هاي کم کربنات کلسیم با میانگین قطر ذره کم تر و خلوص بهتر به دست می آید 

در غلظت هاي باالتر به جهت تراکم . ولی کار کردن با این غلظت ها در مقیاس باالتر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست

الل آن و همچنین نفوذ ناپذیر بودن گاز دي اکسید کربن در میان یون هاي هیدروکسید کلسیم زیاد هیدروکسید کلسیم در ح

سبب تولید محصوالت با خلوص کم تر می شود بنابراین در از لحاظ فنی و اقتصادي در مقیاس باالتر، شرایط بهینه براي شیر 

.می باشد% 20آهک؛ غلظت 

:بررسی تغییرات دما-2

داده است که میزان حاللیت گاز دي اکسید کربن در آب در دماهاي کم تر بیشتر است ولی در دماي صفر مطالعات نشان 

درجه به جهت اینکه شیر آهک داراي یک حالت نیمه جامد می باشد سبب نفوذ ناپذیري گاز دي اکسید کربن می شود 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

:(Carbonation)کربناته کردن -

که در آن واکنش زیر در حضور آب صورت می گیرد، در راکتوري به (PCC)مهم ترین قسمت تولید کربنات کلسیم رسوبی 

.نام کربناتور انجام می شود

OHCaCOCOOHCa 2322)( 

به صورت CO2در این راکتور که مجهز به همزن می باشد، گاز . را می توان از واحد کلسیناسیون دریافت کردCO2گاز 

در طول . حباب به داخل کربناتور فرستاده می شود و با آهک هیدراته که به صورت سوسپانسیون می باشد واکنش می دهد

براي آگاهی از پیشرفت واکنش الزم می PHلذا کنترل . می رسد) 7-8(خنثی PHبه ) ≈13(از حالت بازي PHواکنش 

اندازه دانه هاي محصول که به صورت کریستال هاي کلسیت یا آراگونیت هستند، به وسیله دماي واکنش، غلظت مواد و . باشد

.سرعت واکنش کنترل می شود

:خشک و آسیا کردن-

بعد از خشک کردن، محصول را آسیا می کنند . ده در راکتور، فیلتر و خشک می شوددر این مرحله کربنات کلسیم رسوب کر

تا دانه هایی که در مرحله خشک کردن آگلومره شده اند از هم جدا شود سپس محصول بسته بندي شده و به بازار عرضه می 

.گردد

:بررسی هاي مختلف براي رسیدن به درجه خلوص باالتر

:شیر آهکبررسی تغییرات غلظت-1

مطالعات نشان داده است که در غلظت هاي کم کربنات کلسیم با میانگین قطر ذره کم تر و خلوص بهتر به دست می آید 

در غلظت هاي باالتر به جهت تراکم . ولی کار کردن با این غلظت ها در مقیاس باالتر از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست

الل آن و همچنین نفوذ ناپذیر بودن گاز دي اکسید کربن در میان یون هاي هیدروکسید کلسیم زیاد هیدروکسید کلسیم در ح
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

درجه سانتی 25تا 10وص باال، محدوده دمایی بنابراین بهترین شرایط دمایی براي به دست آوردن کربنات کلسیمی با خل

.گراد می باشد

:سی تغییرات فشارربر-3

در صنعت باال بردن فشار نسبت به کاهش دما مقرون به صرفه به نظر می رسد بنابراین در شرایط دمایی باال می توان 

.واکنش را تحت فشار باال انجام داد و به محصوالتی با خلوص زیاد دست یافت

:استفاده از ساکاروز به عنوان یک عامل پخش کننده-4

به افزودنی هاي زیادي در منابع به عنوان عامل پراکنده کننده جهت دسترسی به محصوالتی با میانگین قطر ذره کوچک 

تر و خلوص باالتر همراه با حذف ناخالصی ها اشاره شده که در بیشتر آن ها از ساکاروز و استر اسید هاي چرب آن استفاده 

. شده است

نشان داده شده، یک ) 2(فراکتو فورانوزید همان طور که ساختمان آن در شکل D–β––انوزیل گلوکوپیرD–α–ساکاروز یا 

گرم بر یک 07/2حاللیت آن در آب در حدود . فراکتوزیل تشکیل شده استD–گلوکوزیل و D–دي ساکارید است که از 

.درجه سانتی گراد است25گرم آب در دماي 

ساختمان ساکاروز- )2(شکل 

صورت احداث واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی و جایگزینی آن به جاي پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در محصوالتی از در 

با توجه به وجود . قبیل صنایع کاغذ سازي و الستیک سازي شاهد بهبود کیفیت بسیار فاحش در این محصوالت خواهیم بود

ه در ایران از ارزش افزوده بسیار خوبی برخوردار بوده و امکان صادرات محصول مواد اولیه ارزان قیمت در ایران، تولید این ماد

. تولیدي وجود دارد
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم -2-3
]14[:روش هاي تولید کربنات کلسیم رسوبی

:وجود دارد که چهار روش اصلی آن در زیر ذکر می گرددرسوبی روش هاي مختلفی براي تولید کربنات کلسیم شیمیایی 

:روش اثر هیدروکسید کلسیم بر بی کربنات سدیم) الف

NaOHCaCOCONaOHCa 2)( 3322 

.زیادي در بر خواهد داشتدر این روش در محصوالت، سود همراه کربنات کلسیم وجود دارد و خالص سازي محصول هزینه 

:اثر کلرور آمونیوم بر هیدروکسید کلسیم و سپس واکنش کربنات سدیم با کلرور کلسیم حاصل از واکنش) ب

NaClCaCOCONaCaCl

OHNHCaClClNHOHCa

2

222)(

3322

23242




در این شیوه نیز به همراه تولید کربنات کلسیم موادي مانند کلرور کلسیم، آمونیاك و کلرور سدیم ایجاد شده و مواد اولیه 

از سایر مواد در این شیوه PCCتخلیص . ل نکرده مانند کلرور آمونیوم و کربنات سدیم نیز همراه محصول اصلی وجود داردعم

.بسیار پر هزینه و گران تر از روش اول است

:اثر کربنات آمونیوم بر نیترات کلسیم) ج

34332423 2)()( NONHCaCOCONHNOCa 

.پر هزینه استPCCازي و جداسازي در این شیوه نیز مانند روش الف، هزینه خالص س

:CO2اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز ) د

OHCaCOCOOHCa 2322)( 

چنین بر می آید که سه روش اول به علت ایجاد محصوالت جانبی که هزینه هاي جداسازي PCCاز مقایسه چهار روش تولید 

ه چهارمین روش در دنیا به عنوان روش برتر شناخته را افزایش می دهد، نسبت به روش چهارم گران تر هستند و در نتیج

معروف است که (Carbonation)روش چهارم به شیوه کربناسیون . شده و غالب کارخانه ها از این روش استفاده می کنند

.در آن ذرات هم اندازه و متحد الشکل با درجه خلوص باال تولید می شود

29

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم -2-3
]14[:روش هاي تولید کربنات کلسیم رسوبی

:وجود دارد که چهار روش اصلی آن در زیر ذکر می گرددرسوبی روش هاي مختلفی براي تولید کربنات کلسیم شیمیایی 

:روش اثر هیدروکسید کلسیم بر بی کربنات سدیم) الف

NaOHCaCOCONaOHCa 2)( 3322 

.زیادي در بر خواهد داشتدر این روش در محصوالت، سود همراه کربنات کلسیم وجود دارد و خالص سازي محصول هزینه 

:اثر کلرور آمونیوم بر هیدروکسید کلسیم و سپس واکنش کربنات سدیم با کلرور کلسیم حاصل از واکنش) ب

NaClCaCOCONaCaCl

OHNHCaClClNHOHCa

2

222)(

3322

23242




در این شیوه نیز به همراه تولید کربنات کلسیم موادي مانند کلرور کلسیم، آمونیاك و کلرور سدیم ایجاد شده و مواد اولیه 

از سایر مواد در این شیوه PCCتخلیص . ل نکرده مانند کلرور آمونیوم و کربنات سدیم نیز همراه محصول اصلی وجود داردعم

.بسیار پر هزینه و گران تر از روش اول است

:اثر کربنات آمونیوم بر نیترات کلسیم) ج

34332423 2)()( NONHCaCOCONHNOCa 

.پر هزینه استPCCازي و جداسازي در این شیوه نیز مانند روش الف، هزینه خالص س

:CO2اثر هیدروکسید کلسیم بر گاز ) د

OHCaCOCOOHCa 2322)( 

چنین بر می آید که سه روش اول به علت ایجاد محصوالت جانبی که هزینه هاي جداسازي PCCاز مقایسه چهار روش تولید 

ه چهارمین روش در دنیا به عنوان روش برتر شناخته را افزایش می دهد، نسبت به روش چهارم گران تر هستند و در نتیج

معروف است که (Carbonation)روش چهارم به شیوه کربناسیون . شده و غالب کارخانه ها از این روش استفاده می کنند

.در آن ذرات هم اندازه و متحد الشکل با درجه خلوص باال تولید می شود

29

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم -2-3
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NaOHCaCOCONaOHCa 2)( 3322 
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NaClCaCOCONaCaCl

OHNHCaClClNHOHCa

2

222)(

3322

23242




در این شیوه نیز به همراه تولید کربنات کلسیم موادي مانند کلرور کلسیم، آمونیاك و کلرور سدیم ایجاد شده و مواد اولیه 
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34332423 2)()( NONHCaCOCONHNOCa 
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OHCaCOCOOHCa 2322)( 
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فیلر هاي داروئی

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک -4- 1
و اینترنت و UNIDOبا استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجرا و (ریالی و ارزي 

پ...)تجهیزات و بانکهاي اطالعاتی جهانی، شرکتهاي فروشنده تکنولوژي و 
داخل کشور قیمت ارزي و میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا-2-4

و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آیندهریالی آن
وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-3-4
-راه آهـن -راه(ی و تعیین میـزان آب، بـرق، سـوخت، امکانـات مخـابراتی و ارتبـاطی       بررس-4-4

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...)بندر و -فرودگاه

هزار تن در سال تولید می نمایند ولی 10-25در حالی که واحدهاي کربنات کلسیم رسوبی در دنیا عمدتاً با ظرفیت 
اقتصادي براي تولید کربنات کلسیم حداقل ظرفیت. واحدهاي کوچکتري نیز در نقاط مختلف دنیا مشغول به تولید هستند

220شرایط عملکرد واحد .مبنا در نظر گرفته می شودتن در سال بوده که همین ظرفیت نیز به عنوان ظرفیت800رسوبی 
.گرفته می شودشیفت کاري در سال در نظریک روز کاري و 

میـزان مـواد اولیـه عمـده مـورد نیـاز       : جهت این امر مواردي مانند. در جداول ذیل محاسبات اقتصادي طرح آورده شده است 
-راه آهـن -راه(ی میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتبـاط -وضعیت تامین نیروي انسانی-ساالنه و محل تامین آن

.نقطه سر به سر و میزان سد آوري طرح آورده شده است-...)بندر و -فرودگاه
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محصول  - 1

قیمت فروش واحدمیزان تولید سالیانهنام محصولردیف
)میلیون ریال(قیمت فروش)ریال(واحد 

2000000016000تن800کربنات کلسیم  رسوبی1
16000جمع

زمین- 2
توضیحات)میلیون ریال(قیمت کل )ریال ( قیمت واحد )متر مربع ( مساحت 

4000113750455
محوطه سازي-3

قیمت واحد مقدار واحد کارشرح کار
) میلیون ریال(کل هزینه )ریال(

30002500075پی کنی، خاکبرداري و تسطیح
780340000265.2متر2حصار کشی به ارتفاع 

6002400014فضاي سبز  و خیابان کشی
438.2جمع 
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ساختمان سازي-4
قیمت واحد  مساحتنوع ساختمانشرح

)میلیون ریال (کل هزینه )میلیون ریال(

200024000سولهسوله خط تولید
60031200سولهانبارها

1503450اداريساختمان هاي اداري و عمومی
30390ادارينمازخانه
30390ادارينگهبانی

5830جمع کل
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ماشین آالت -5

توضیحات)ریال(قیمت کل میلیون )ریال(قیمت واحد تعدادشرحردیف ارزيریال
- 112-1112,000,000سیلوي ذخیره سنگ آهک1
- 300- 1300,000,000کوره کلسینه آهک2
- 45- 145,000,000سیکلون گردگیر3
- 18- 118,000,000مخزن شستشوي اولیه گاز4
- 350- 1350,000,000برج شستشوي گاز5
- 10- 110,000,000بونکر اختالط آهک و آب 6
- 750-1750,000,000هیدراتور7
- 30- 130,000,000شن گیر8
- 60- 320,000,000دکانتور9
- 214- 1214,000,000راکتور کربناتور10
- 100- 250,000,000فیلتر پرس11
- 410- 1410,000,000خشک کن12
- 1042- 2521,000,000آسیاب13
- 160- 280,000,000الک برقی14
- co21210,000,000 -210کمپرسور گاز 15
- 102- 1102,000,000مخازن نگهداري دوغاب16
- 75- 175,000,000دستگاه کیسه پرکنی و دوخت کیسه17
-900- 5180,000,000پمپ هاي انتقال18

- 4888جمع
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وسایل اداري-6
)ریال(قیمت کل میلیون مشخصات فنی شرحفردی

4سري2میزو صندلی1
20دستگاه1دستگاه کپی2
35دستگاه5کامپیوتر و پرینتر3
3سري3تجهیزات اداري4
5-سایر5

67جمع

ماشین آالت و دستگاه هاي آزمایشگاهی- 7
و نام ماشین آالت و تجهیزات ردیف

)ریال(قیمت کل میلیون )میلیون ریال(قیمت واحدتعدادوسایل آزمایشگاهی ارزيریال
30-130000000زمایشگاهمیز آ1
10-25000000یکیکوره الکتر2

خلوص زانیدستگاه تست م3
20-140000000میکربنات کلس

6-145000000فوژیسانتر4

66جمع کل
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4سري2میزو صندلی1
20دستگاه1دستگاه کپی2
35دستگاه5کامپیوتر و پرینتر3
3سري3تجهیزات اداري4
5-سایر5

67جمع

ماشین آالت و دستگاه هاي آزمایشگاهی- 7
و نام ماشین آالت و تجهیزات ردیف

)ریال(قیمت کل میلیون )میلیون ریال(قیمت واحدتعدادوسایل آزمایشگاهی ارزيریال
30-130000000زمایشگاهمیز آ1
10-25000000یکیکوره الکتر2

خلوص زانیدستگاه تست م3
20-140000000میکربنات کلس

6-145000000فوژیسانتر4

66جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

:و تجهیزات عمومی تاسیسات -8

مشخصات شرحردیف
توضیحات)میلیون ریال (هزینه فنی 

-20-تابلو برق اصلی1

-80-سیستم گرمایش و سرمایش2

کیلویی12عدد کپسول 5شامل 0.85-وسایل اطفاء حریق3
-250فاز3آمپر 250حق امتیاز برق4

-0.16-تلفن5

-70اینچ2تاسیسات آبرسانی6

-50اینچ5گازرسانی7

-471جمع کل

:وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه -9

کشور سازنده شرح وسایلردیف
مشخصات فنی

قیمت واحد تعداد
)میلیون ریال( هزینه کل)ریال(

ظرفیتمدل
1190000000190ایرانکابین2مزدا 1

2140000000280--ایراننیسان وانت2
470جمع 
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36

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

مواد اولیه و بسته بندي - 10

شرحردیف

محل 
واحد)ساالنه(مصرفتامین

)ریال( هزینه واحد
)میلیون ریال( هزینه کل داخل 

ارزيریالی کشور

307-307000تن1000کربنات کلسیمسنگ 1
307کلجمع 

آب ، برق و سوخت مصرفی- 11

هزینه واحدمصرف ساالنهواحدنوع
)میلیون ریال(هزینه کل)ریال ( 

23040043099کیلو وات ساعتبرق
660004000264متر مکعبآب

4400001550682لیترگازوئیل
448جمع
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري - 12

)میلیون ریال(هزینه تعمیرات سالیانه  درصدارزش داراییشرح

61842123ساختمان و محوطه سازي
66106ماشین آالت و تجهیزات آزمایشگاهی

48885244ماشین آالت و تجهیزات تولیدي
4751047تاسیسات و دستگاههاي تاسیساتی

4801048وسایل حمل و نقل
469جمع کل

رد حقوق و دستمزد نیروي انسانی برآو- 13

نیروي انسانی مورد ردیف
نیاز 

تخصص 
ومیزان 

تحصیالت
تعداد

متوسط 
حقوق 

)ریال(ماهیانه

حقوق سالیانه 
)میلیون ریال(جمع حقوق )میلیون ریال(

16000000100100لیسانسمدیریت1
150000008483لیسانسمدیرکارخانه2
2350000058117دیپلماداريپرسنل 3
2350000058117دیپلمکارگر ماهر4
10350000058584دیپلمکارگر ساده5
135000005858دیپلمنگهبان6

1060جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

: برآورد هزینه ثابت - 14
هزینه هاي  سرمایه اي -

)میلیون ریال (مبلغ شرح
455زمین

354محوطه سازي 
5830ساختمان سازي 

125تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 
4888ماشین آالت
475تاسیسات

470وسایل حمل و نقل
75وسایل دفتري و اداري 
131هزینه قبل از بهره برداري

12745جمع کل
هزینه هاي قبل از بهره برداري -

)میلیون ریال( مبلغ شرح
7)درصد هزینه هاي سرمایه اي 2( هزینه هاي تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانکی 

50....هزینه دفترخانه، بیمه، مطالعات و 
74)دستمزد/ حقوق / مواد اولیه / سوخت / برق / روز هزینه هاي آب 15(هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی 

131جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

12745)میلیون ریال: (سرمایه ثابت مورد نیاز
:برآورد سرمایه در گردش - 15

)میلیون ریال(مبلغ شرحعنوان

46بسته بندي / ماه مواد اولیه 2بسته بندي / مواد اولیه 

176ماه حقوق و دستمزد 2حقوق و دستمزد 
38روز هزینه هاي آب برق سوخت تعمیرات 15تنخواه گردان 

261جمع کل
261)میلیون ریال: (سرمایه در گردش مورد نیاز

)میلیون ریال(نحوه سرمایه گذاري - 16

شرح
تسهیالت بانکیسهم متقاضی

جمع
درصدمبلغدرصدمبلغ

127451000012745سرمایه ثابت

26110000261سرمایه در گردش

1300600013006جمع کل سرمایه گذاري

39
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40

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

هزینه استهالك پس از اجراي توسعه برآورد -17

ارزش دارایی شرح
هزینه هاي استهالك سالیانه درصد) میلیون ریال(

)میلیون ریال ( 

354517محوطه سازي
58305291ساختمان

48885244ماشین آالت
ماشین آالت و تجهیزات و وسایل 

6653آزمایشگاهی

4751047تاسیسات
4701047وسایل حمل و نقل

752015وسایل اداري
666جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

هزینه هاي تولید سالیانه-18
)میلیون ریال ( مبلغ شرح

276هزینه مواد اولیه و بسته بندي 
106هزینه حقوق و دستمزد

1036) آب، برق، سوخت ( هزینه انرژي 
469هزینه تعمیرات و نگهداري 

112درصد اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده تولیدات 
23) درصد اقالم باال 1( هزینه اداري و فروش 

18) دو در هزار  سرمایه ثابت ( هزینه بیمه کارخانه 
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قیمت تمام شده واحد محصول-9
800/3102=3.8)میلیون ریال(

با احتساب ضایعات3.8*1.05=4

)میلیون ریال. (قیمت فروش محصوالت بر اساس متوسط قیمت کاالي مشابه در بازار در نظر گرفته شود 

16000=800*20

سود سالیانه-20
)میلیون ریال: (در نتیجه سود سالیانه برابر است با

12742=)4-20(800
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محاسبه نقطه سربه سر- 21
درصد راندمان  100محاسبه نقطه سربه سر، در 

هزینه کل درصدهزینه ثابت درصدمتغیرهزینه شرح هزینه
مقدار مقدار

276100276بسته بندي/ مواد اولیه 
37135689651060دستمزد/ حقوق 

3598089201036)آب برق ، سوخت(هزینه انرژي 
375809320470تعمیرات و نگهداري

95851615112شدهنپیش بینی 
2310023اداري و فروش
1810018بیمه کارخانه

666100666هزینه استهالك
2610026استهالك قبل از بهره برداري

15011601جمع هزینه هاي تولید
درصد فروش در نقطه سربه سر  - 22

0.11=)1501-16000(/1601
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

]2[وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی-5-4
 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی
 شرکتهاي سرمایه گذار -، بانکها)واحدهاي موجود و طرحها(حمایتهاي مالی

در.داردگذاريسرمایهاولویتباشد،نظرمدصادراتجنبهچنانچهکهبودههاییطرحازرسوبیکلسیمکربناتتولیدطرح
موردآالتماشینتمامیمحصوالت،وآالتماشینجهتايتعرفههايحمایتزمینهدرواحد،ایناندازيراهبهاقدامصورت

.داشتنخواهدوجودوارداتیمشکالتوبودهتأمینوساختقابلکشورداخلدرطرحایننیاز

تولیدکنندگانونداشتهوجودمحصولصادراتبرايايتعرفهگونههیچحاضرحالدرخوشبختانهنیزمحصولصادراتجهت
میقرارنیزدولتیهايمشوقحمایتتحتونمودهصادرراخودمحصوالتمی توانندايههزینهیچ پرداختبدونداخل
.گیرند

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -6-4
بازار مصرف داخلـی، نزدیکـی   انتخاب محل استقرار طرح بستگی به عواملی مانند نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه، نزدیکی به

و حامل هاي انرژي، وجود نیروي انسانی متخصـص  به محل صدور محصول، وجود امکانات زیر بنائی مناسب، دسترسی به انواع
.ماهر و مسائل زیست محیطی دارد

نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه -1
. استان هاي کشور موجود استاین ماده تقریباً در اکثر. ماده اولیه اصلی تولید کربنات کلسیم رسوبی سنگ آهک طبیعی است

گان معادن عظیم سـنگ آهـک بـه شـمار     دارندآذربایجان غربی، آذربایجان شرقی از جملهسمنان، استان هاي همدان، قزوین، 
.می روند

نزدیکی به بازار مصرف -2
.اولویت قرار دارنداز نظر نزدیکی به بازار مصرف با توجه به دامنه وسیع کاربردهاي این محصول، تمام نقاط کشور در

تأمین نیروي متخصص و امکانات زیر بنایی -3
شـهرك هـاي صـنعتی در منـاطق     مانند زمین صنعتی، سیستم فاضالب، برق، آب شیرین،براي دسترسی به امکانات زیر بنائی 

متخصص نیز، مناطق مختلف کشـور داراي اولویـت   مختلف ایران داراي اولویت یکسان هستند و همچنین جهت تأمین نیروي
یکسان هستند

اسـتانهاي همـدان، قـزوین، اصـفهان، مرکـزي،      ایجاد واحد تولید کربنات کلسیم رسـوبی در  ، در نتیجه با توجه به مطالب فوق
.آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی، لرستان و زنجان داراي اولویت می باشدسمنان،
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تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهاي جدید-7-4
میزیرشرحبهنتایجکهقرار گرفتبررسیموردسالدرتن800ظرفیتبارسوبیکلسیمکربناتتولیدطرحگزارشایندر

:باشد

رسوبی جهت استفاده در مصارف دارویی با خلوص باالکلسیمکربنات-
راهباکهبودهراه اندازيحالدرطرحاجرايدستدرطرحچندولینشدهتولیدکشوردرمحصولاینحاضرحالدر-

.شدخواهددادهپوششداخلیبازارنیازهاآناندازي
خوبوجود پتانسیلبردلیلیامرهمینکهبودهبرخوردارباالییبسیارصادراتحجمازکلسیمکربناتطبیعینوع-

.باشدمینیزرسوبینوعصارداتجهت

.باشدمیاجراءقابلکشورهاياستانتمامدرطرحاین-

راهولیخواهد داشتتوجیهطرحاینرويبرگذاريسرمایهگردد،معطوفجهانیبازارهايبهطرحفروشچنانچه-
.باشدمنطقی میغیرحاضرحالدرکشورداخلبازاردرمحصولفروشقصدبهواحدایناندازي

:بنابراین

اقتصادينظرازسالدرتن800ظرفیتباکلسیمکربناتتولیدطرحرويبرگذاريسرمایه
اجرادستدرواحدهايبارقابتمسألهباداخلیبازارهايدرفروشنظرازلیوبودهپذیرتوجیه
خارجیبازاردرفروشوصادراتیبازارهايگرفتنهدفباطرحایناندازيراه. باشدمیروبرو

آذربایجانسمنان،مرکزي،اصفهان،قزوین،همدان،هاياستاندروبودهاولویتداراي
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فیلر هاي داروئی
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

:منابع
سایت سازمان صنعت، معدن، تجارت -١
کتاب مقررات صادرات و واردات-٢
معاونت غذا و دارو. آموزش پزشکی. وزارت بهداشت درمان سایت -٣
و جهانسایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-٤

5- www.drugsdepot.com
6- Book-Winning Back Your Independence With Cosmetic Dermatology - Basics Of

Medical Aesthetics And Cosmetic Dermatology - james paterson

7- www.jamejamonline.ir
8- www.faramarzsafaei.com
9- http://drkarimirad.com
10- www.rambodsamimi.com

١١-Cd اطالعات واحدهاي فعال و طرح هاي ایجادي و سایت سازمان صنعت، معدن  تجارت
12- http://beta.tradenap.net

دفتر توسعه صادرات کاال- معاونت کمکهاي تجاري-سایت سازمان توسعه تجارت ایران-١٣
تولید کربنات کلسیم رسوبی مورد مصرف در صنایع (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرآوري مواد معدنی با عنوان -١٤

نگارش حسین رضابیک) دارویی
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

)1(پیوست 
1384واردات  سال 

ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

12000031612944534925کربنات  کلسیم28365000ژاپن1384

5915444189649564463648کربنات  کلسیم28365000آلمان1384

2881001069246029118445کربنات  کلسیم28365000امارات متحده عربی1384

3825025557890528423کربنات  کلسیم28365000انگلستان1384

3353001536218464169947کربنات  کلسیم28365000ایتالیا1384

3551251813879465201009کربنات  کلسیم28365000بلژیک1384

2440001193307099133842کربنات  کلسیم28365000تایلند1384

4000018409711120496کربنات  کلسیم28365000تایوان1384

2595017068909918904کلسیمکربنات 28365000ترکیه1384

3160501245256450139003کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1384

6000031077200034245کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1384

8700060024381466377کربنات  کلسیم28365000فرانسه1384

500011024224012081کلسیمکربنات  28365000لوگزامبورگ1384

20000882430659713کربنات  کلسیم28365000مالزي1384

5200017841744419888کربنات  کلسیم28365000هند1384

2578319132619701941470946مجموع1384

1385واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

49

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

)1(پیوست 
1384واردات  سال 

ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

12000031612944534925کربنات  کلسیم28365000ژاپن1384

5915444189649564463648کربنات  کلسیم28365000آلمان1384

2881001069246029118445کربنات  کلسیم28365000امارات متحده عربی1384

3825025557890528423کربنات  کلسیم28365000انگلستان1384

3353001536218464169947کربنات  کلسیم28365000ایتالیا1384

3551251813879465201009کربنات  کلسیم28365000بلژیک1384

2440001193307099133842کربنات  کلسیم28365000تایلند1384

4000018409711120496کربنات  کلسیم28365000تایوان1384

2595017068909918904کلسیمکربنات 28365000ترکیه1384

3160501245256450139003کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1384

6000031077200034245کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1384

8700060024381466377کربنات  کلسیم28365000فرانسه1384

500011024224012081کلسیمکربنات  28365000لوگزامبورگ1384

20000882430659713کربنات  کلسیم28365000مالزي1384

5200017841744419888کربنات  کلسیم28365000هند1384

2578319132619701941470946مجموع1384

1385واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

49

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

1700020519752022260کربنات  کلسیم28365000چین1385
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11700082270576089827کربنات  کلسیم28365000فرانسه1385

1000023905442525939کلسیمکربنات  28365000لوگزامبورگ1385

4000019205853820810کربنات  کلسیم28365000مالزي1385
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1386واردات 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال
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10000026906226029038کربنات  کلسیم28365000ژاپن1386

5269575791601196623822کربنات  کلسیم28365000آلمان1386

2528503157398644341483کربنات  کلسیم28365000اسپانیا1386

6075754078028199کربنات  کلسیم28365000اسلوونی1386

170300938306402101062کربنات  کلسیم28365000امارات متحده عربی1386

2107521381664723054کربنات  کلسیم28365000انگلستان1386

6874452481383276266448کربنات  کلسیم28365000ایتالیا1386

4523253320540766357409کربنات  کلسیم28365000بلژیک1386

2500001158078825125098کربنات  کلسیم28365000تایوان1386

3112517412698518688کربنات  کلسیم28365000ترکیه1386

4746002643387354283622کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1386

8000028054280030046کربنات  کلسیم28365000سوئیس1386

6000037302000040309کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1386

7092056297730860226کربنات  کلسیم28365000فرانسه1386

3990519360365520795کربنات  کلسیم28365000مالزي1386
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1012510619223211504کلسیمکربنات 28365000ترکیه1385

4620002078372206225563کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1385

2000001070927092116403کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1385

11700082270576089827کربنات  کلسیم28365000فرانسه1385

1000023905442525939کلسیمکربنات  28365000لوگزامبورگ1385

4000019205853820810کربنات  کلسیم28365000مالزي1385

2459683141590411631538770مجموع1385

1386واردات 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

1720010855534811674کربنات  کلسیم28365000چین1386

10000026906226029038کربنات  کلسیم28365000ژاپن1386

5269575791601196623822کربنات  کلسیم28365000آلمان1386

2528503157398644341483کربنات  کلسیم28365000اسپانیا1386

6075754078028199کربنات  کلسیم28365000اسلوونی1386

170300938306402101062کربنات  کلسیم28365000امارات متحده عربی1386

2107521381664723054کربنات  کلسیم28365000انگلستان1386

6874452481383276266448کربنات  کلسیم28365000ایتالیا1386

4523253320540766357409کربنات  کلسیم28365000بلژیک1386

2500001158078825125098کربنات  کلسیم28365000تایوان1386

3112517412698518688کربنات  کلسیم28365000ترکیه1386

4746002643387354283622کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1386

8000028054280030046کربنات  کلسیم28365000سوئیس1386

6000037302000040309کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1386

7092056297730860226کربنات  کلسیم28365000فرانسه1386

3990519360365520795کربنات  کلسیم28365000مالزي1386



51

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
فیلر هاي داروئی

4200016344796517666کربنات  کلسیم28365000هند1386

3282777219052572332358639مجموع1386

1387واردات 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

12905074499191278664کربنات  کلسیم28365000چین1387

12300045049498147907کربنات  کلسیم28365000ژاپن1387

6807438441822886893918کربنات  کلسیم28365000آلمان1387

1944001573117459168125کربنات  کلسیم28365000اسپانیا1387

2399501903702100200596کربنات  کلسیم28365000امارات متحده عربی1387

3309001414101533147686کربنات  کلسیم28365000ایتالیا1387

3714003221967383340441کربنات  کلسیم28365000بلژیک1387

4000020934535723186کربنات  کلسیم28365000تایوان1387

13650048116765150100کربنات  کلسیم28365000ترکیه1387

2820001383727092150322کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1387

15000036637274937688کربنات  کلسیم28365000سري النکا1387

8000029657131930928کربنات  کلسیم28365000سوئیس1387

2000001212727562132916کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1387

11845077853836779723کربنات  کلسیم28365000فرانسه1387

20000861381388983کربنات  کلسیم28365000لوگزامبورگ1387

6400042150863044040کربنات  کلسیم28365000مالزي1387

2600011198260111115کربنات  کلسیم28365000هند1387

3186393230982777202446338مجموع1387

1388واردات 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

8902034098100934984کلسیمکربنات  28365000چین1388

5600028775370828823کربنات  کلسیم28365000ژاپن1388

6641918363957345842113کربنات  کلسیم28365000آلمان1388

2613001388134566139244کربنات  کلسیم28365000اسپانیا1388

960140065081398کربنات  کلسیم28365000استرالیا1388

1515015011430815089کربنات  کلسیم28365000اسلوونی1388
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5650153381748540340600کربنات  کلسیم28365000امارات متحده عربی1388

20000517610005183کربنات  کلسیم28365000اندونزي1388

2003501074996250108329کربنات  کلسیم28365000ایتالیا1388

34474132854762کربنات  کلسیم28365000بحرین1388

1560001556568818156732کربنات  کلسیم28365000بلژیک1388

3227251263569818127161کربنات  کلسیم28365000ترکیه1388

9551055587982455626کربنات  کلسیم28365000جمهوري کره 1388

15000048905184348994کربنات  کلسیم28365000سري النکا1388

3317201386984830139127کربنات  کلسیم28365000سوئیس1388

3650001906665129191909کربنات  کلسیم28365000عربستان سعودي1388

7497578873805279448کربنات  کلسیم28365000فرانسه1388

3800102966481035کربنات  کلسیم28365000هند1388

2320557230586214812320557مجموع1388
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