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Liofilizacja 
(suszenie sublimacyjne) 

Proces polegający na usuwaniu wody z zamrożonego 

materiału na drodze sublimacji lodu. W przemyśle 

przeprowadzany pod zmniejszonym ciśnieniem celem 

znacznego jego przyśpieszenia. 

 

Liofilizacja przebiega kilkuetapowo  

1. Zamrożenie 

2. I faza suszenia sublimacyjnego (sublimacja lodu) 

3. II faza suszenia sublimacyjnego (dosuszanie) 



Dochodzi do formowania się kryształów lodu, co wywołuje 

wzrost stężenia i lepkości pozostałej fazy ciekłej. Po 

obniżeniu temperatury materiału do określonej wartości 

(Tg') kończy się wzrost kryształów lodu. Pozostały roztwór 

międzykrystaliczny uzyskuje maksymalne stężenie 

substancji rozpuszczalnych i wykazuje cechy amorficzne. 

Dalsze obniżanie temperatury prowadzi do przechłodzenia 

zagęszczonej cieczy oraz szybkiego wzrostu jej lepkości. 

Tworzy się struktura podobna do szkła. 

Zamrażanie 



Sublimacja lodu 
Podczas tego etapu może dojść do załamania się 
wewnętrznej struktury materiału, co jest zjawiskiem 
niekorzystnym. Zamrażanie powoduje rozdzielenie 
roztworu wodnego zawartego w produkcie na 
mieszaninę dwóch faz: kryształy lodu i zagęszczony 
roztwór wodny. Załamanie się struktury zachodzi w 
momencie, gdy lepkość matrycy spowodowana zbyt 
wysoką temperaturą staje się tak niska, że struktura traci 
swoją sztywność do tego stopnia, że pory zamykają się 
zanim zostaje zakończony główny proces suszenia. 
Obniża się wówczas przepuszczalność pary utrudniając 
suszenie, a także pogarsza się zdolność produktu do 
rehydracji. 



Dosuszanie 
Jest do tzw. suszenie desporpcyjne polegające na 

ogrzaniu produktu i prowadzi do usunięcia wody 

związanej chemicznie, która nie uległa zamrożeniu. Cały 

lód powinien zostać wysublimowany w pierwszym okresie 

suszenia. 







Przykład gumowego korka 
umożliwiającego sublimacje 

lodu, oraz późniejsze 
zamknięcie fiolek z 

zachowaniem dbałości o 
jałowość produktu. 



Proszek otrzymywany innymi 
metodami 

Proszek otrzymywany metodą 
liofilizacji 



Liofilizatory w skali 
laboratoryjnej  





Liofilizatory w skali 
przemysłowej 



Zastosowanie procesu w 
technologii farmaceutycznej 

Otrzymywanie proszków substancji leczniczych, które 

w środowisku wodnym ulegają hydrolizie, a ponadto 

nie są odporne na wysokie temperatury tzn. są 

termolabilne. 

Szerokie zastosowanie w produkcji proszków do 
sporządzania roztworów do wstrzyknięć leków 
takich jak: 
• cytostatyki 
• antybiotyki 
• leki biologiczne np. przeciwciała monoklonalne, 
• hemibursztynian hydrokortyzonu 





Liofilizacja znalazła również zastosowanie w produkcji 

tabletek ODT tzn. szybko rozpadających się w jamie 

ustnej. 

Proces wówczas  prowadzony jest w specjalnych 

blistrach w których następuje suszenie roztworu 

substancji leczniczej i pomocniczych , a powstały 

proszek nie jest już usuwany, a jedynie zabezpieczany 

tak by pacjent mógł go zażyć bez niszczenia struktury 

tabletki.  







Omówienie artykułu  

W dobie rosnących wymagań jakościowych 

produktów leczniczych i rosnącej dbałości o 

bezpieczeństwo pacjentów, amerykański urząd FDA 

podjął inicjatywę wdrożenia Technologii Analizy 

Procesowej (PAT, Process Analytical Technology), 

której zadaniem jest opracowywanie rozwiązań 

umożliwiających kontrole produktów leczniczych na 

każdym  etapie wytwarzania.  

 



PAT uwzględnia  

• wyodrębnienie zmiennych o krytycznym znaczeniu 

dla jakości produktu leczniczego, 

•  kontrolę wybranych zmiennych z zastosowaniem 

nowoczesnych technik pomiaru i monitoringu 

danych, 

•  sterowanie parametrami procesu na bieżąco w 

celu wykształcenia pożądanych cech 

produkowanego leku. 

 



Kontrola procesu 
liofilizacji  

Użytecznym narzędziem w analizie procesu liofilizacji 

okazała się spektroskopia NIR (bliskiej podczerwieni), 

oraz Ramana. 

Ich zaletami jest szybkość, nieinwazyjność, brak 

konieczności niszczenia analitu, oraz nie wymagają 

przygotowania dodatkowych próbek.  

Istotną wadą jest konieczność kalibrowania 

stosunkowo drogiego sprzętu. 



W praktyce Spektroskopia NIR swoje zastosowanie 

znalazła w wyznaczaniu punktów krytycznych dla obu 

fazach suszenia sublimacyjnego, zaś spektroskopia 

Ramana jest użyteczna w badaniu procesu 

zamrażania.  

RAMAN NIR 



Wyzwania w badaniu 
procesu liofilizacji  

W celu monitorowania liofilizacji w optymalny sposób, 
wymagane jest wykonywanie pomiarów w trybie ciągłym, 
bez zaburzenia środowiska procesu.  

Naukowcy wyróżnili cztery główne wyzwania w badaniach 
nad tym procesem 

1. Wprowadzenie sond do wnętrza liofilizatora nie 
zakłócając procesu suszenia 

2. Wyznaczenie punktów krytycznych oby faz suszenia 

3. Ustalenie czy proces suszenia zachodzi jednakowo dla 
fiolek znajdujących się w różnych miejscach liofilizatora  

4. Zrozumienie jak dokładnie zachodzi proces suszenia 
wewnątrz fiolki  



Pierwszy problem rozwiązano poprzez opracowanie 
specjalnego płaszcza odpornego na zmiany 
ciśnienia, nie zaburzającego warunków procesu. Przez 
płaszcz poprowadzone są przewody światłowodowe 
emitujące promieniowanie, oraz obsługujące system 
detektorów. 

 

W celu wiernego odtworzenia warunków procesu 
badacze zastosowali zestaw siedmiu fiolek o 
jednakowej zawartości, tworzących okrąg. Do jednej z 
nich przy zastosowaniu teflonowego bloku 
doprowadzony jest światłowód.  



Wyzwanie drugie dotyczyło wyznaczenia punktów 
końcowych pierwotnej i wtórnej fazy suszenia. W 
odniesieniu do literatury ustalono, że można określić je 
interpretując widma zawartości wilgoci  w zakresie 
maksimum absorbcji od 1000 do 2200 nm. 

 

Problematykę trzecią rozwiązano poprzez dokonanie 
kolejnych pomiarów zawartości wilgoci wewnątrz 
sześciu fiolek wspomnianego zestawu. 
Zaobserwowano równoległe przesunięcie krzywych 
wilgotności, pokrywające okno czasowe jednej 
godziny. 
 





Problem czwarty został rozwiązany poprzez pomiar 

stężenia wilgoci na sześciu wysokościach fiolki w funkcji 

czasu. Możliwe jest to poprzez zastosowanie sześciu sond 

doprowadzonych na zewnętrzną ściankę fiolki. 

 

Umożliwiło to ustalenie, że najbardziej optymalnym 

punktem dokonywania pomiarów wilgotności  jest 

wysokość 3,5 mm od dna fiolki, przy wypełnieniu do 10mm. 





Co z wczesną fazą suszenia?  
Opisane wcześniej metody nie pozwalają śledzić 

przebiegu suszenia we wczesnej fazie pierwszej. 

 

Naukowcy pokładają nadzieję w wykorzystaniu tutaj 

spektroskopii transmisyjnej NIRS. Z jej wykorzystaniem 

możliwe jest śledzenie zawartości lodu i wody, gdyż 

wykazują maksima adsorpcji przy różnej długości fali – 

1025nm dla wody i 980nm dla lodu. 

 





Niestety czułość dostępnej w tym momencie 
aparatury jest zbyt niska poniżej 1000nm 
długości fali. Uniemożliwia to nam dokładne 
zrozumienie problematyki przebiegu wczesnej 
fazy suszenia liofilizacyjnego.  

 

 



Wnioski 
• Możliwe jest monitorowanie on-line procesu liofilizacji, 

tzn. zawartości lodu i wody w pojedynczych fiolkach od 
około połowy fazy I suszenia, oraz fazie II 

• Proces suszenia liofilizacyjnego przebiega z 
niejednakową szybkością zależną od umiejscowienia 
fiolek „na półce” 

• Przy zastosowaniu opisanych w artykule metod jesteśmy 
w stanie wyznaczyć punkty końcowe obu faz suszenia 

• Wykonywanie pomiarów wilgotności na wysokości około 
1/3 poziomu napełnienia fiolki stanowi optymalny, 
uśredniony punkt w badaniu przebiegu suszenia.   

• Badanie przebiegu liofilizacji we wczesnym jego etapie 
jest obecnie niemożliwe i stanowi wyzwanie dla 
naukowców, być może kogoś słuchającego obecnie tej 
baaardzo ciekawej prezentacji. :D  

 

 

 



 
 

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”  

~ Paulo Coelho 
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