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ABSTRACT 

 

The main focus of this study, “Compression - Force Measurement of Rotary 

Tabletting Machine”, is to design and build a compression force measurement system 

suitable for installation on an industrial rotary tablet press so that retrofitted machines 

can be used for both research and industrial tablet compression. Compression force 

measurement is not a feature commonly available on rotary tablet presses; it is 

presently only offered on very expensive and high capacity tablet presses from 

Europe. Due to their expensive price and high capacity, only few rotary tablet presses 

with force measurement are in use in Thailand. Compression force, however, is a very 

important parameter that determines the properties of tablets. Should force 

measurement be undertaken on existing rotary tablet presses used in the Thai 

pharmaceutical industry, such would help this to increase its product quality.   

Two rotary tablet presses, namely the Manesty B3B and the Narong NRIR 

13D were selected for further investigation. The two machines have different basic 

design especially at the lower compression roller’s eyebolt where load cells are to be 

installed, and use different types of punches. An industrial load cell from HBM, 

Germany, was selected as force transducer. It was installed at the eyebolt of the lower 
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compression rollers of both presses. A bridge amplifier, an analog to digital converter, 

and a microcontroller from ELZET, Germany, were used in this study to measure the 

compression force. The average compression force was displayed on a 4 digit LED 

display. The program used in the microcontroller was developed using C language.  A 

method of load cell calibration was developed based on a comparison of calibrated 

load cell, placed between upper and lower punches, with the load cell installed at the 

eyebolt when a static force was applied on the punches. The calibration method was 

performed at the installation site during the initial setup or yearly calibration, in 

accordance with the GMP regulation of the Thai FDA.  

Microcrystalline cellulose, Comprecel®, and lactose, SuperTab SD® were used 

to test of the two retrofitted rotary tablet presses by running the machines with a full 

set of punches and dies at normal production speed of 400 tablet per minute. Sample 

tablets were collected at different compression forces. Changes of thickness and 

hardness of the tablets due to compression force were studied as well. 

Studies of the properties of the tablets, compressed with the same condition 

used in the pharmaceutical industry, gave results similar to work undertaken by other 

researchers prior to this study. It showed that the compression force measurement 

system designed in this study could be used indeed for industrial application and 

research work. The study also revealed that the system could be installed on different 

machine designs thus proving its versatility.  The major key to success of this study 

for industrial application was the selection of the components for the system. Instead 

of tailor made components, all equipment and components selected in this study were 

all standard industrial products or parts designed with completed drawing details so 

that these could be replaced or reproduced easily in case of damage or wear and tear 

out. Thus it may be stated that the results of this study can be easily reproduced for 

future commercial application. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 
vi 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ  การวัดแรงตอกอัดของเคร่ืองตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ 
 
ผูเขียน    นายพีระยุทธ  ปมหทัยวุฒ ิ
 
ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตรเภสัชกรรม) 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

รศ.ดร.จักรพันธ  ศิริธัญญาลักษณ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
รศ.ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ อาจารยท่ีปรึกษารวม 
รศ.ปราโมทย  ทิพยดวงตา อาจารยท่ีปรึกษารวม 
 

 

บทคัดยอ 
 

 เปาหมายหลักของการศึกษาเร่ืองการวัดแรงตอกในเครื่องตอกยาแบบหมุนรอบก็เพ่ือท่ีจะ
ออกแบบและสรางระบบวัดแรงตอกท่ีสามารถติดต้ังในเคร่ืองตอกยาแบบหมุนรอบ โดยเคร่ืองท่ี
ติดต้ังระบบน้ีสามารถท่ีจะใชงานไดท้ังการตอกยาเม็ดแบบอุตสาหกรรมและการตอกยาเม็ดใน
งานวิจัย  เนื่องจากระบบวัดแรงในเคร่ืองตอกยาแบบหมุนรอบเปนระบบท่ีมีอยูในเคร่ืองตอกยา
ความเร็วสูงท่ีมีราคาแพงจากยุโรปเทานั้น จึงทําใหมีใชงานอยูในอุตสาหกรรมผลิตยาของประเทศ
ไทยเพียงไมกี่เคร่ือง แตเนื่องจากแรงตอกเปนดัชนีช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีจะชวยระบบการควบคุมคุณภาพ
ของยาเม็ดใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังนั้นถาสามารถออกแบบระบบวัดแรงตอกท่ีสามารถติดต้ังใน
เคร่ืองตอกยาแบบหมุนรอบท่ีมีใชอยูในอุตสาหกรรมผลิตยาของประเทศไทยอยูท่ัวไปได  ก็จะเปน
การชวยอุตสาหกรรมผลิตยาใหสามารถปรับปรุงการควบคุมคุณภาพยาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 เคร่ืองตอกยาเม็ด Manesty B3B และ Narong NRIR13D ไดถูกเลือกใชในการติดต้ัง
ระบบวัดแรงเพื่อดูผลจากการที่มีแขนรับแรงของลูกกล้ิงลางท่ีถูกออกแบบมาแตกตางกันรวมท้ังการ
ท่ีเคร่ืองท้ังสองใชสากตอกยาท่ีตางชนิดกัน แขนรับแรงจะถูกติดต้ังดวย Load Cell ของ HBM จาก
ประเทศเยอรมนี สวนอุปกรณขยายสัญญาณ อุปกรณเปล่ียนสัญญาณไฟฟาใหเปนขอมูล Digital 
(A/D Converter) และระบบประมวลผลใชของ ELZET จากประเทศเยอรมนี ผลของแรงที่วัดไดจะ
แสดงบนจอ LED 4 Digits โปรแกรมท่ีใชสําหรับระบบประมวลผลเขียนข้ึนโดยใชภาษา C  การ
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สอบเทียบระบบวัดแรงตอกใช ชุด Load Cell มาตรฐานท่ีไดสอบเทียบจากโรงงานผูผลิตมาแลว 
ดวยการวางไวระหวางสากบนและสากลาง เม่ือใหแรงกดท่ีสากก็สามารถเปรียบเทียบแรงที่เกิดท่ี
สากบนและสากลางกับแรงท่ีวัดไดโดยระบบวัดแรงตอกท่ีติดต้ังท่ีแขนรับแรง ระบบการสอบเทียบ
แบบนี้ทําใหสามารถสอบเทียบระบบในโรงงานผลิตยาที่ตั้งของเคร่ืองตอกยาโดยตรง สะดวกตอ
การสอบเทียบประจําปหรือการสอบเทียบเม่ือติดต้ังเคร่ืองคร้ังแรกกอนการเร่ิมใชงานจริงตาม
มาตรฐาน GMP ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 เคร่ืองตอกท่ีติดต้ังระบบวัดแรงท่ีพัฒนาข้ึนมีการทดสอบการตอกยาเม็ดดวยผงยา 
Microcrystalline Cellulose (Comprecel®) และ Lactose (SuperTab SD®) โดยติดต้ังสากและเบาตอก
ยาเต็มชุดบนเคร่ืองตอกท้ังสองแลวเดินเคร่ืองใหตอกเม็ดยาที่ความเร็ว 400 เม็ด/นาที ซ่ึงเปน
ความเร็วท่ีใชในการผลิตยาเม็ดปกติ เก็บตัวอยางเม็ดยาท่ีแรงตอกตางๆ กันเพื่อศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของความหนาของเม็ดยาและความแข็งของเม็ดยาอันเกิดจากแรงตอกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ผลการศึกษาท่ีไดมีความสอดคลองกับผลงานของนักวิจัยอ่ืนๆ 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดทําตามมาตรฐานการทํางานในอุตสาหกรรมผลิตยาและเปรียบเทียบผล
การศึกษากับงานวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือพิสูจนใหเห็นวาระบบวัดแรงตอกท่ีออกแบบติดต้ังในเคร่ืองตอกยา
เม็ดแบบหมุนรอบสามารถใชงานไดจริงท้ังงานตอกยาเม็ดในอุตสาหกรรมผลิตยาและงานวิจัย 
รวมท้ังยังสามารถติดตั้งไดในเคร่ืองตอกเม็ดยาหลากหลายชนิดโดยไมเปนการเฉพาะเจาะจง 
ความสําเร็จของงานวิจัยนี้เกิดจากการเลือกใชอุปกรณสําเร็จรูปท่ีมีจําหนายท่ัวไปผนวกกับการ
ออกแบบชิ้นสวนท่ีมีแบบแผน ทําใหสามารถซอมบํารุงระบบไดงาย รวมท้ังสามารถนําไปผลิตขาย
ในเชิงพาณิชยไดงาย     

  

 


