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V magistrski nalogi smo obravnavali procesni sistem za pranje na mestu v farmacevtski
industriji in analizirali potrebne postopke dokumentiranja kvalifikacij posameznih faz pri
razvoju tega sistema. Na osnovi podatkov pridobljenih iz literature, smo najprej predstavili
teoretične osnove sistema, nekaj različnih izvedb tega sistema in pa teoretične osnove
kvalifikacij in kvalifikacijske dokumentacije v farmacevtski industriji. Izdelali smo analizo
kvalifikacijske dokumentacije, kjer smo se osredotočili na predstavitev posamezne faze
kvalifikacijske dokumentacije in delovanja procesnega sistema za pranje na mestu
delovanja. Na osnovi izvedenih testnih postopkov in ustreznih delovnih listov, smo
opredelili ujemanje dokumentacije z dejanskim stanjem. Izvedli smo kvalifikacijo montaže
za sedem testnih postopkov. Na osnovi izvedene analize, smo potrdili ustrezno izvedbo
montaže sistema za pranje na mestu delovanja.
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UDC 628.288:615.658.5(043.2)
No.: MAG II/766

Development of the cleaning in place system in the pharmaceutical
industry

Ignac Benčina
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The master’s thesis dealt with the cleaning in place system in the pharmaceutical industry
and analyzed the necessary procedures for documenting the qualifications of the individual
stages in the development of this system. Based on the information obtained from the
literature, first, the theoretical basis of the system, some different implementations of the
system, and the theoretical bases of qualifications and qualification documentation in the
pharmaceutical industry were presented. An analysis of the qualification documentation was
made, with focus on the presentation of each stage of the qualification documentation and
operation of the cleaning in place system. On the basis of the performed test procedures and
the relevant worksheets, the correspondence of the documentation with the actual situation
was determined. Seven test procedures were performed for installation qualification. Based
on the analyzes performed, the proper installation of cleaning in place system could be
confirmed.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Razvoj in proizvodnja opreme sta sestavljena iz zahtevnega procesa usklajevanja velikega
števila aktivnosti, v katerega je vključenih veliko število sodelujočih iz vseh nivojev podjetja
(konstrukcija, proizvodnja, kakovost,…). Pri razvoju, izdelavi in montaži mora seveda biti
zagotovljena ustrezna kakovost tako posameznih elementov, kot tudi celotnih procesnih
sistemov. V farmacevtski industriji med drugim, potrebujemo tudi kakovostne sisteme za
pranje kompleksnih proizvodnih procesov na mestu delovanja, ki nam omogočajo, da
očistimo notranje površine zaprtih sistemov brez njihove demontaže. V naši nalogi bomo
tako obravnavali ta sistem, še poseben poudarek pa bo na kvalifikacijah oz. dokumentiranju
kvalifikacij posameznih faz, pri razvoju procesnega sistema. Preden namreč sistem preide v
redno delovanje, se sistem validira. Pri tem je pomembno, da ves čas od razvoja procesnega
sistema pa do njegovega zagona pazimo, na ustrezno izvedbo kvalifikacij, izdelavo
kvalifikacijske dokumentacije in vseh kvalifikacijskih korakov. Le tako zagotovimo, da je
podjetje možno izvajati dela skladno z zahtevami dobre proizvodne prakse.

1.2 Cilji
Na primeru dejanskega sistema za pranje na mestu delovanja, želimo pokazati kako vplivajo
kvalifikacije in predvsem kvalifikacijska dokumentacija na kakovost sistema. Z
dokumentiranjem kvalifikacij želimo potrditi, da je sistem za pranje na mestu delovanja
ustrezno projektiran, izdelan in montiran. Kvalifikacije so torej bistven del zagotavljanja
kakovosti v farmacevtski industriji in temeljni dejavnik varnosti zdravil in ostalih
farmacevtskih izdelkov. Zato želimo z analizo postopkov, potrebnih za dokumentiranje
kvalifikacij pokazati tudi, da sistem deluje skladno z zahtevami farmacevtske industrije, ki
velja v Sloveniji oziroma v Evropski uniji, se pravi, skladno z zahtevami dobre proizvodne
prakse, GMP EU.
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1.3 Struktura naloge
V poglavju Teoretične osnove in pregled literature je predstavljen pregled v literaturi
dosegljivih sistemov za pranje na mestu delovanja (CIP sistemi). Na kratko so opisani
sestavni deli in delovanje različnih CIP sistemov ter njihove prednosti in slabosti. V
nadaljevanju tega poglavja pa smo dodali še teoretične osnove kvalifikacij v farmacevtski
industriji. Posvetili smo teoretičnim osnovam kvalifikacijske dokumentacije, kvalifikacijam
opreme in predstavili nekaj posebnih primerov kvalifikacij. Opisali pa smo tudi, kdo lahko
in kakšne so odgovornosti oseb, ki opravljajo kvalifikacije.
Poglavje Metodologija raziskovanja začnemo z opisom dejanskega sistema za pranje na
mestu delovanja, vključno s predstavitvijo vseh glavnih sklopov sistema. Sledi opis in
opredelitev dokumentiranja posameznih faz od kvalifikacije načrtovanja, montaže in
delovanja, do kvalifikacije po zagonu ter revalidacije, s poudarkom na dokumentiranju vsake
posamezne faze. Del poglavja pa je namenjen pomenu in vsebini protokolov, delovnih listov
in poročil pri kvalifikacijski dokumentaciji.
Poglavje Rezultati začnemo z opisom testnih postopkov, uporabljenih med
dokumentiranjem kvalifikacije montaže strojno tehnoloških instalacij in opreme. Poglavje
se nadaljuje z opisom vsakega posameznega testa. Razložimo zakaj in kdaj se kakšen test
izvaja, na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi testov in kako se posamezne teste
dokumentira. Za vsak test je namreč posebej podano, katero dokumentacijo uporabljamo pri
posameznem testu in kakšne so ugotovitve ob zaključku testov.
V poglavju Diskusija pa povzamemo, kar smo pri nalogi obravnavali. Naredimo povzetek
poglavij Teoretične osnove, Metodologija raziskave in Rezultati, ter prikažemo njihovo
medsebojno prepletanje. Nato predstavimo nekaj ugotovitev, nalogo pa končamo s
poglavjem Zaključki, kjer podamo še končne ugotovitve in predstavimo predloge za
nadaljnje delo.
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2 Teoretične osnove in pregled literature
2.1 Sistemi za pranje na mestu delovanja
Glede na vrsto demontaže, lahko čistilne postopke v farmacevtski industriji, razdelimo na
sistem za pranje na mestu, t. i. CIP (angl. Clean in Place) sistem, kjer demontaža sistema
načeloma ni potrebna in COP (angl. Clean out of Place) sistem, kjer se morajo sistem oz.
posamezni deli sistema pred čiščenjem razstaviti.
V praksi [1] sistem za pranje na mestu delovanja običajno pomeni avtomatiziran ali pol
avtomatiziran sistem, ki očisti neprenosno in prenosno opremo s kontrolirano cirkulacijo
čistilnih in izpiralnih tekočin.
V praksi [2] vključuje pršilne naprave za distribucijo čistilne raztopine na vse površine
procesnih posod. V idealnem primeru torej CIP ne vključuje demontaže opreme pred
začetkom cikla čiščenja. To pomeni, da je oprema, zasnovana z mislijo na CIP, pripravljena
za upravljanje vnosa kemičnih čistilnih raztopin v opremo, pretoka te čistilne raztopine skozi
opremo za čiščenje vseh površin, praznjenje porabljene čistilne raztopine v odtok, izpiranje
vseh očiščenih površin in po izbiri sušenje očiščenih površin. CIP sistemi so običajno
zasnovani za čiščenje z vodno čistilno raztopino.

2.2 Sestavni deli sistemov za pranje na mestu delovanja
Sistemi za pranje na mestu delovanja [1] so v osnovi sestavljeni iz rezervoarjev za čistilno
in izpiralno tekočino, pršilnih naprav, dovodnih in povratnih črpalk, dovodnih in povratnih
sistemov, enote za raztapljanje čistilnega sredstva, programsko kontrolne opreme, merilnih
instrumentov in sistema za zbiranje tekočih odpadkov. Te elemente bomo v nadaljevanju
poglavja na kratko predstavili.
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2.2.1 Rezervoarji za čistilno in izpiralno tekočino
CIP sistem, kjer čistilna tekočina cirkulira
Sistem [1] uporabljamo pri čiščenju enonamenskih linij. Sistem zahteva prisotnost
rezervoarja za izpiralno tekočino. Čistilno sredstvo se po ustrezni razredčitvi prečrpa v
rezervoar za čistilno tekočino z dozirno črpalko oziroma s črpalko, ki deluje pod vplivom
komprimiranega zraka ali mehansko. Redčenje čistilnega sredstva je pod kontrolo merilca
prevodnosti in kontrolne enote. Omenjeni princip čiščenja zahteva poznavanje koncentracij
in temperature na vseh delih sistema, ne glede na naravo ali stopnjo nečistoč.
Čeprav so sistemi, kjer čistilna raztopina cirkulira [2] najpogostejši , je pomanjkljivost ta, da
lahko ostanki, ki jih očistimo, pridejo v stik z rezervoarjem CIP, pripadajočimi cevovodi in
pršilnimi napravami. Slednje pomeni, da lahko na teh površinah ostanejo ostanki. Ko
ocenimo potencial za navzkrižno kontaminacijo, je potrebno te površine v enoti CIP
obravnavati kot potencialne vire onesnaženja. Za preprečitev ponovnega odlaganja ostankov
v rezervoarjih, je potrebno v rezervoar vključiti pršilno napravo. Ta pršilna naprava
učinkovito očisti in spere vse površine rezervoarja.
CIP sistem, kjer čistilna tekočina ne cirkulira
Sistem [1] deluje na osnovi avtomatske, enkratne priprave malih volumnov čistilne tekočine,
ki se na koncu čistilnega cikla ne vrača v sistem, pač pa odteka v odtočni kanal oziroma v
sistem za zbiranje tekočih odpadkov.
Z večkratno uporabo čistilne raztopine pri CIP sistemu, kjer čistilna raztopina ne cirkulira
prihranimo vodo, toploto in čistilno sredstvo. Prihranek vseh komponent je možen le, če je
oprema, ki jo čistimo, umazana v taki meri, da se nečistoče odstranijo že s prvo izpiralno
raztopino.
Za doziranje čistilne tekočine s predpisano koncentracijo v sistem običajno uporabljamo
črpalke, ki delujejo pod vplivom komprimiranega zraka. V primerjavi s prvim sistemom
potrebuje ta za ustvarjanje ustreznih hidravličnih ravnotežij v vseh operacijah bolj
kompleksni kontrolni sistem, natančneje definirane velikosti pršilnih naprav, napeljav in
črpalk. Oba sistema potrebujeta za delo povratne črpalke, ki so locirane v bližini
rezervoarjev, ki jih čistimo. V te namene najpogosteje uporabljamo povratne samodelujoče
centrifugalne CIP črpalke z nizkimi obratovalnimi hitrostmi (n=1750 min-1), saj v primerjavi
s črpalkami, ki delujejo pri visokih obratovalnih hitrostih (n=3450 min-1), v sistem vnašajo
manj zraka.
Medsebojna primerjava CIP sistemov
Z večkratno uporabo čistilne tekočine pri CIP sistemu, kjer čistilna tekočina ne cirkulira [1],
prihranimo vodo, toploto in čistilno sredstvo. Prihranek vseh komponent je možen le, če je
oprema, ki jo čistimo umazana v takšni meri, da se nečistoče odstranijo že s prvo izpiralno
tekočino.
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2.2.2 Pršilne naprave
Prvič so jih uporabili pri čiščenju transportnih rezervoarjev za prenos mleka iz farm, do
mlekarske predelovalne industrije v 50. letih 20. stoletja. Pršilne naprave [1] so delovale
sprva bolj na fizikalnem kot kemičnem principu, ki ga je povzročala čistilna tekočina, saj so
pri čiščenju uporabljali zelo visoke tlake (p=400–1400 kPa). Z namenom usmerjanja čistilne
in izpiralne tekočine, so poskušali poiskati najprimernejšo obliko pralnih šob. Oblika pršilnih
naprav je variirala, od enostavno rotirajočih do bolj kompleksnih, večsmerno, simultano
rotirajočih. Glede na število in lokacijo priključkov znotraj procesne posode, je morda
potrebnih ena ali več pršilnih naprav.
Statične pršilne naprave
Statične ali fiksne pršilne naprave [2] so nameščene v eno smer, smer brizganja pa se med
postopkom čiščenja ne spreminja. Statične pršilne naprave so preproste v zasnovi, nimajo
gibljivih delov, so brez odtoka, zato so idealne za sanitarne aplikacije. Skoraj vedno so
oblikovane za posamezno specifično uporabo. Izdelane so [3] v različnih oblikah in
velikostih glede na potrebo posamezne aplikacije. Njihove prednosti so tudi, da manjše
spremembe tlaka ne vplivajo na njihovo delovanje in da je tok čistilne oziroma izpiralne
tekočine v predpisanem času vedno na vseh delih površine, ki jo čistimo. Naprave za
statično razprševanje se običajno uporabljajo pri nižjih tlakih, približno 1–3 bar. Lahko so
trajno nameščene v rezervoarju ali pa se namestijo neposredno preden se izvede čiščenje
ClP. Statične pršilne naprave razpršujejo na obod (za dobro splošno pokritost), vendar
morajo biti postavljene tako, da zagotovijo ustrezno čiščenje in izpiranje. Ko se čistilna
raztopina porazdeli po posodi, se spušča po straneh procesne posode, čez dno posode in
navzdol po odtočni cevi.
Rotacijske pršilne naprave
Rotacijske ali dinamične pršilne naprave [2] so prav tako nameščene v eno smer, vendar se
bo glava vrtela na način, ki zagotavlja neposreden nanos na večjem območju. Rotacijske
pršilne naprave običajno delujejo pri višjih tlakih, do 7 bar ali več. Višji tlak omogoča, da se
v sistem vnese več mehanske energije, zato je postopek čiščenja v nekaterih primerih bolj
učinkovit. Zaradi vrtenja in zapletenosti te pršilne naprave običajno niso sanitarne. Zato se
uporabljajo v sistemih, v katerih se pralna glava po čiščenju odstrani iz sistema. Za naslednji
postopek čiščenja jih je treba znova namestiti.

2.2.3 Dovodni in povratni sistemi za pranje na mestu delovanja
Dovodni in povratni CIP sistem [1] predstavljata integralen del avtomatiziranega CIP
sistema. V industriji se pogosto zgodi, da je potrebno nekatere rezervoarje, ki v proizvodni
proces niso vključeni, očistiti med samim proizvodnim procesom. Zato morajo biti vse
povezave med rezervoarji in njihovimi napeljavami na dovodno-povratni CIP sistem takšne,
da lahko preprečujejo navzkrižno kontaminacijo (npr. odstranljiva kolena).
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2.3 Čistilna sredstva in programi za čiščenje sistemov za
pranje na mestu delovanja
Glavni del procesne opreme se lahko učinkovito očisti z raztopinami, ki vsebujejo 99,5–
99,75 %. Čistilna sredstva [1], ki jih uporabljamo za pripravo čistilne raztopine, so lahko v
obliki tekočin ali prahov. Pri sistemih, kjer čistilna raztopina v sistemu ne cirkulira,
uporabljamo tekoča čistilna sredstva. Običajno uporabljena čistilna sredstva so: voda (voda
za injekcije, demineralizirana voda, pitna voda), organska topila, detergenti in ostala
površinsko aktivna sredstva, kisline, baze in komprimiran zrak. Kvantitativno doziranje
izvajajo črpalke, ki delujejo pod vplivom komprimiranega zraka in/ali membransko delujoče
črpalke. Doziranje čistilnega sredstva je najpogosteje nadzorovano z merjenjem prevodnosti.
Faktorji, ki vplivajo na izbor čiščenja
Kriteriji [1] za čistilni program, karakteristike opreme, kakovostne lastnosti opreme,
lastnosti preparata ter lastnosti proizvodnje/procesa nam nudijo primarne točke za odločitve
v kateremkoli validacijskem čistilnem programu. Pomagajo nam pri izbiri procesa, opreme
in formulacije, ki jim moramo v validacijskem programu posvetiti največjo skrb. Nenazadnje
pa nam pomagajo tudi pri določitvi kriterija čistoče in metod za določevanje čistoče.
Uporabiti jo moramo v začetni fazi definiranja validacijskega programa ali med razvojem
nove formulacije.
Čistilni programi CIP sistemov v farmacevtski industriji so:
‐ čistilni programi v proizvodnji tekočih sterilnih in/ali nesterilnih pripravkov,
‐ čistilni programi v proizvodnji poltrdnih sterilnih in/ali nesterilnih pripravkov,
‐ čistilni programi v proizvodnji trdnih sterilnih in/ali nesterilnih pripravkov.
Čistilni programi CIP sistemov v farmacevtski industriji običajno obsegajo čiščenje v
naslednjih korakih:
‐ Predizpiranje s hladno oziroma toplo vodo;
‐ Recirkulacija čistilne raztopine pri določenem času in temperaturi (T=50–80ºC);
‐ Izpiranje s hladno oziroma toplo vodo, do ustrezne prevodnosti.

2.4 Nepremični in prenosni sistemi za pranje na mestu
delovanja
Fiksni CIP sistemi so tisti, ki so vgrajeni v proizvodno opremo. Obstajajo tudi prenosni
sistemi ClP, ki jih je mogoče premikati od kraja do kraja znotraj objekta. Prenosni sistemi
CIP so cenejši in se lahko uporabljajo za številne procesne posode. Slabosti prenosnih
sistemov so, da vedno zahtevajo nekaj montaže in demontaže. Pri fiksnih ali prenosnih
sistemih je pred izvedbo CIP morda potrebna dodatna montaža pred uporabo.
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Prednosti sistemov [2] za pranje na mestu delovanja so naslednje:
‐ zasnovan za čiščenje: v idealnem primeru je sistem CIP vgrajen v opremi, ki jo je treba
očistiti. To ne vključuje le dobre zasnove sistema CIP, ampak tudi dobro zasnovo opreme,
ki jo je treba očistiti. Nadgradnja obstoječih procesnih posod, ki jih je potrebno očistiti s
sistemom CIP, je lahko učinkovita, vendar so lahko za pravilno čiščenje potrebne
spremembe opreme ali preoblikovanje sistema CIP.
‐ Avtomatizacija: sistemi ClP lahko avtomatizirajo nekatere ali vse dele čiščenja. To
vključuje samodejne parametre, kot so koncentracija čistilne raztopine, temperatura in
čas različnih ciklov (predhodno pomivanje, izpiranje in sušenje). Sistemi CIP lahko
beležijo tudi različne procesne parametre, kot so temperatura, čas cikla in tlaki, ki lahko
pomagajo pri spremljanju uspešnosti procesa.
‐ Doslednost: ker je v procesu CIP potrebno minimalno človeško poseganje, je manj
možnosti za spremenljivost parametrov procesa, za razliko od ročnega čiščenja, v katerem
je pomemben človeški poseg. Potrebno pa se je zavedati, da bo slab cikel CIP (npr. s slabo
izbranimi procesnimi parametri) dosledno dajal slabe rezultate. Medtem ko CIP
zmanjšuje človeško posredovanje v obratovalni fazi, je potreben pomemben človeški
poseg v fazi načrtovanja.
‐ Prihranki vode/čistil: CIP sistemi lahko uporabo čistilne raztopine, ker procesna posoda
ni preplavljena s čistilno raztopino. Namesto tega uporabljamo ravno dovolj čistilne
raztopine, tako da čistilna raztopina popolnoma navlaži in pokrije vse površine posode
(kot tudi, da popolnoma navlaži in napolni vse povezane cevi na dovodni in izpustni
strani). V primerjavi s tem, da posodo popolnoma napolnimo s čistilno raztopino, se
uporablja veliko manj vode in kemičnih čistilnih sredstev. Čeprav so ti prihranki lahko
pomembni za recirkulacijski sistem, so prihranki vode in čistilnih sredstev za enkratne
CIP postopke veliko manjši.
‐ Prihranki časa: prihranki časa vključujejo nižji skupni čas pranja in izpiranja zaradi
krajših časov polnjenja in praznjenja ter manj potrebnega časa za demontažo in ponovno
sestavljanje opreme v primerjavi s postopki COP.
‐ Obraba opreme: ker nista potrebna demontaža/ponovna montaža, lahko to zmanjša tudi
obrabo opreme. To je lahko pomembno za posode, obložene s steklom, in občutljive dele.
‐ Enostavnost preverjanja: k enostavnosti preverjanja prispevata dva dejavnika.
Avtomatizacija, ki zagotavlja bolj dosledno delovanje in odsotnost potrebe po
montaži/demontaži, kar zmanjšuje motnje.
‐ Varnost operaterjev: ker sistemi CIP vključujejo malo intervencije operaterja, jih je
mogoče razumeti kot varnejše sisteme. Potrebno je upoštevati dejstvo, da se v sistemih
CIP uporabljajo agresivnejša čistilna sredstva; zato so ob nenamernem stiku s čistilnim
sredstvom lahko posledice resnejše.
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Čeprav so te prednosti pomembne, obstajajo tudi slabosti [2] sistemov za pranje na mestu:
‐ Pomanjkanje prilagodljivosti: pri parametrih, ki so vgrajeni v sistem, obstaja prožnost,
vendar je morda težko opraviti večje prilagoditve, ko je sistem nameščen.
‐ Visoki začetni kapitalski stroški: sistemi CIP stanejo več kot drugi čistilni sistemi.
Strošek je manjši, če je vključen v prvotni nakup opreme.
‐ Uporaba agresivnejših čistilnih sredstev: ker je večina sistemov CIP v farmacevtski
industriji nizkotlačnih sistemov, je glavni učinek čiščenja posledica kemičnih čistil.
Fizični ali mehanski vplivi zaradi oviranja čistilne raztopine ali pretoka čistilne raztopine
so manj pomembni. Zato lahko uporabimo agresivnejša (bolj alkalna, bolj kisla) čistila.
To bi lahko bilo bolj zaskrbljujoče v zvezi s škodljivimi učinki na opremo med normalno
uporabo in varnostnimi težavami, ki vključujejo delavce v primeru nenamerne
izpostavljenosti.
Na splošno so prednosti sistemov za pranje na mestu delovanja večje od vseh
pomanjkljivosti, pod pogojem, da je sistem prvotno zasnovan za pranje na mestu. Pri
obstoječi proizvodni opremi je namreč glavno vprašanje, ali je mogoče opremo zlahka
spremeniti in dograditi za sistem za pranje na mestu delovanja.

2.5 Kvalifikacije
Kvalifikacija [4] je dokazovanje, da vsa oprema deluje ustrezno in vodi do pričakovanih
rezultatov. Je del validacije. Izraz kvalificiranje se namreč uporablja za posamezne procesne
elemente ali sklope, izraz validacija pa se običajno nanaša na celoten proizvodni proces.
Kvalificirajo se oprema, sistemi, prostori, materiali in osebje.
Kvalifikacije pokažejo, da so prostori, sistemi, oprema in materiali primerni za uporabo in
da so tudi zdravila ustrezne kakovosti. Cilj vsega kvalifikacijskega dela [5] je vedno preveriti
ustreznost objekta ali opreme za predvideni namen v določenih mejah, sicer znanih kot
merila sprejemljivosti. Iz tega sledi, da je treba pred izvedbo kvalifikacije določiti merila
sprejemljivosti, saj so to ključni elementi vsakega kvalifikacijskega načrta. Zahteve, ki
izhajajo npr. iz evidenc o proizvodnji, dokumentacije o registraciji, standardov ali analiz
tveganja, se lahko navedejo pri določitvi meril sprejemljivosti.
Dejavnosti in zmogljivosti morajo biti v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse, tako
imenovanimi GMP (angl. Good Manufacturing Practice). To so predpisi, ki vodijo in
nadzorujejo izdelovalne operacije in tako omogočajo, da se izdelki izdelujejo ter kontrolirajo
skladno s standardi kakovosti in z uradnimi zahtevami. V Sloveniji velja GMP Evropske
unije (Smernice GMP EU), ki vključuje 9 poglavij in 20 dodatkov.
Kar zadeva kvalifikacijo opreme, smernice GMP EU [6] določajo: "Proizvodno opremo je
treba načrtovati, namestiti in vzdrževati tako, da bo ustrezala predvidenemu namenu." V
GMP EU [7] dodatku 15 (angl. Annex 15 to the EC GMP Guide: Qualification and
validation), k smernicam GMP EU je prav tako določeno, kako je treba to zahtevo izvajati.
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Same smernice GMP EU in njene priloge niso pravno zavezujoče, a vseeno predstavljajo
razlago osnovnih načel, določenih v direktivi EU 2003/94/ES [8]. Proizvajalec mora
zagotoviti skladnost vseh proizvodnih postopkov z dobro proizvodno prakso. Prostore in
opremo je potrebno preveriti, da so primerni za izvajanje kritičnih proizvodnih postopkov.

PRIPRAVA KVALIFIKACIJE
Kvalifikacijske dejavnosti potekajo že pred postopkom nabave opreme. Odgovornost za to
logistično fazo v življenjskem ciklu opreme nosijo predvsem tehnični in nabavni oddelki.
Vendar obstaja veliko medsebojnih povezav med področji dobre inženirske prakse (angl.
GEP) in veljavnimi zahtevami GMP. Ta korelacija se odraža v vsebini kvalifikacij
načrtovanja in v dokazih, da so vse zahteve uporabnika prevedene tudi v tehnične zahteve,
iz katerih so pridobljene specifikacije. To je mogoče jasno predstaviti z uporabo matrike
sledljivosti. Kvalifikacijske dejavnosti pri pripravi kvalifikacije [9], [10] torej zajemajo:
‐ Začetek projekta: na tem mestu so imenovani tehnični in farmacevtski vodje projektov
ali osebe, ki so v specializiranem oddelku odgovorne za nabavo opreme.
‐ Načrtovanje: v tej fazi je sestavljen načrt aktivnosti (sestavljen iz časovnega razporeda
in načrta projekta). Izvedba predhodnih poskusov in nabava ponudb z orientacijskimi
cenami sta tudi del načrtovanja. V fazo načrtovanja se lahko vključijo tudi tržne raziskave
in študije izvedljivosti.
‐ Zahteve uporabnika, uporabniške specifikacije: upravljalec definira zahteve v zgodnji
fazi glede na kakovost, količino, povpraševanje in razpoložljivost opreme. Tehnični
oddelek pomaga pri sestavljanju uporabniških zahtev, izvaja preizkuse izvedljivosti in
spreminja tehnične zahteve. Po odobritvi uporabniških zahtev tehnični vodja projektov
uskladi vse dejavnosti, ki vodijo do končnega prevzema. Uporabniške zahteve so
navedene v uporabniških specifikacijah, ki kasneje igrajo pomembno vlogo pri
kvalifikaciji .
‐ Izbira: razpis in obdelavo ponudb ter pogajanja v zvezi z oddajo naročil izvaja oddelek
nabave glede na zahteve uporabnikov in razmere na trgu. Glede vseh tehničnih vprašanj
je vodja tehničnega projekta kontaktna oseba za dobavitelja opreme. Ta oseba je
odgovorna za zbiranje izbire dokumentacije in primerjavo uporabniških zahtev s
sistemskimi opisi dobavitelja.
‐ Podroben tehnični osnutek/specifikacija sistema: Vodje tehničnih in farmacevtskih
projektov pripravijo specifikacijo sistema (uporabniške specifikacije) za farmacevtsko
opremo na podlagi opisa sistema in ocene ponudb izbranega dobavitelja. Naročilo se nato
odda v skladu s specifikacijo. V tej fazi je pripravljen tudi pomemben dokument za
naknadno kvalifikacijo - tehnična specifikacija.
‐ Matrika sledljivosti: sledljivost je definirana kot dosledno sklicevanje med zahtevami
uporabnikov, specifikacijami in preskusnimi primeri, kar omogoča sledenje navzkrižnih
referenc med elementi (sledljivost). Vodja projekta je dolžan hraniti dokazila o polnem
izvajanju uporabniških zahtev v tehničnih specifikacijah.
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‐ Tehnična zasnova: Tehnična zasnova pokriva tehnične vidike opreme tako natančno, da
se lahko uporabi kot osnova za razvoj, proizvodnjo in namestitev. Primeri ustreznih
dokumentov so načrti montaže, procesne sheme, seznami komponent, funkcionalni opisi
in diagrami pretokov. Ko strokovnjaki preverijo te dokumente, je podano dovoljenje za
proizvodnjo.
‐ Končni tehnični preskusni preskusi:
‐ FAT (angl. Factory Acceptance Test) je tehnični končni preizkus ustreznosti v
proizvajalčevih proizvodnih prostorih. Med tem testom se celovitost sestavnih delov,
pa tudi materialov, izdelava in kakovost preverijo glede na sistemske specifikacije in
po potrebi tudi potrjeno tehnično zasnovo. Če se ugotovijo pomembne
pomanjkljivosti, se FAT pozneje ponovi. Oprema v takšnem primeru ni dostavljena.
‐ SAT (angl. Site Acceptance Test) je tehnični končni preizkus sprejemljivosti
(ustreznosti), ki se opravi po dobavi in namestitvi. Med tem preskusom se preverijo
pravilna namestitev opreme ter vsi vidiki delovanja, značilnosti in funkcije glede na
sistemske specifikacije in odobreno tehnično zasnovo. Če se ugotovijo pomembne
pomanjkljivosti, se SAT pozneje ponovi. Oprema se začne uporabljati šele po uspešno
zaključenem SAT.
Poleg SAT se lahko izvedejo še varnostni preskusi, ki so obvezni na primer na posodah in
napravah pod tlakom v območjih, kjer je nevarnost eksplozije. Oprema se začne uporabljati
šele po uspešno opravljenem varnostnem preizkusu in je predmet ponovljenih preskusov
skozi celoten življenjski cikel.
FAT in SAT nista obvezna dokumentacija o usposobljenosti, vendar ju po potrebi lahko
uporabimo za podporo kvalifikacijskih nalog. Odločitev o tem, ali se te končne odobritve
izvajajo, sprejmejo vodje projektov.
‐ Oddaja upravljavcu: po opravljenih končnih odobritvah se oprema izroči upravljavcu
skupaj s proizvajalčevo tehnično dokumentacijo. Vse projektne dokumente, ki jih je
tehnični vodja projektov do tega trenutka ustvaril ali sestavil, se tudi izroči upravljavcu.
Možno je, da se kvalifikacijske dejavnosti začnejo vnaprej, npr. že na testih tovarniške
sprejemljivosti (FAT). Zlasti kvalifikacijske dejavnosti, ki so bile dodeljene zunanjim
izvajalcem, se ne ustavijo, dokler SAT ni končan. V takih primerih je treba določiti
spremembe, ki jih je treba opraviti v objektu, ko se bodo testi izvajali.

KVALIFIKACIJSKA SKUPINA
Delo kvalifikacije na splošno poteka v skupini. Priporočljivo je, da se zlasti pri razvrščanju
večje in bolj zapletene opreme [11] imenuje kvalifikacijsko skupino z udeleženci s
posameznih specialnih področij projekta: npr. proizvodnja, razvoj, tehnologija, nadzor
kakovosti, zagotavljanje kakovosti, dobavitelj itd. Sestava ekipe se lahko spreminja v
različnih fazah kvalifikacij.
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Kvalifikacijsko skupino vodi [6] vodja projekta (npr. zastopnik za kvalifikacije), ki mora
imeti zadostno usposobljenost v zvezi s kvalifikacijskim. Na splošno to vlogo opravlja
posebej usposobljeno osebje (kvalificirani inženirji).
Kvalifikacijska skupina opravlja naslednje naloge:
‐ sestava analize tveganja,
‐ sestavljanje kvalifikacijskega protokola,
‐ sestavljanje testnih načrtov, testnih paketov in testnih primerov,
‐ izvajanje in dokumentiranje kvalifikacijskega dela,
‐ sestavljanje poročila o kvalifikaciji.

ODGOVORNOSTI
Po smernicah GMP EU [6] sta vodja proizvodnje in vodja nadzora kakovosti odgovorna za
usposobljenost opreme, ki se uporablja na ustreznem področju v skladu z najnovejšimi
znanstvenimi in tehnološkimi dosežki. Kvalifikacijsko delo se lahko prenese na pristojno
osebje – npr. predstavnik kvalifikacije, ki nato imenuje kvalifikacijsko skupino z
omenjenimi odgovornostmi.

2.6 Kvalifikacija s strani zunanjih ponudnikov storitev
Načeloma se za kvalifikacijo lahko uporabi paket kvalifikacij [12], ki ga zagotovi dobavitelj
ali drug zunanji ponudnik storitev. Vendar pa je treba upoštevati specifikacije kvalifikacijske
politike podjetja glede vsebine. Družba, ki izpolnjuje zahteve, mora določiti katerim
potrebam mora biti zadoščeno in kako naj se to stori, tudi če sama ne izvede kvalifikacij.
Odgovornost za kvalifikacijo je vedno na proizvajalcu izdelka in je ni mogoče prenesti na
dobavitelja ali ponudnika storitev.
Ponudnik ali dobavitelj storitev ne more odobriti naslednjih dokumentov: uporabniške
zahteve, uporabniške specifikacije, tehnične specifikacije, analize tveganj, dokazila o
izvajanju, kvalifikacijskih protokolov in poročil. Čeprav se ponudnik ali dobavitelj storitev
lahko pojavi kot redaktor na ovitku dokumenta, je oseba, ki uporablja opremo v svojih
postopkih, odgovorna za zagotavljanje pravilnosti in popolnosti vsebine dokumenta.
Čeprav ima kompetentni svetovalec ponudnika ali dobavitelja povečano zmogljivost in
znanje v okviru projekta, je treba v takšnih primerih upoštevati še, da vso to znanje v
določenem trenutku ne bo več na voljo – tj. ko se storitev svetovalca in kvalifikacija zaključi.
Za takšne primere je pomembno, da kvalifikacijska skupina dosledno vključi strategijo
kvalifikacij, odločitve, sprejete med kvalifikacijo, in vsebino, da bi zagotovila intenziven
prenos znanja. To je edini način za zagotovitev, da se znanje, pridobljeno med kvalifikacijo,
in njegove koristi lahko dolgoročno uporabljajo in so na voljo za inšpekcijske preglede ali
preverjanja.
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Za potrebne kvalifikacijske ukrepe [12] je odgovoren vodja proizvodnje. Vključeni so lahko
drugi notranji oddelki podjetja (npr. inženiring ali raziskave in razvoj) ali zunanji ponudniki
storitev (npr. svetovalci, pogodbeni izvajalci za pogodbene proizvajalce).
Če je izvajanje kvalifikacije dodeljeno tretjim osebam, morajo biti odgovornosti jasno
opredeljene. Treba je sestaviti ustrezno pogodbo, ki v pisni obliki določa naloge in
odgovornosti vsake stranke (naročnika). Vodja proizvodnje mora zagotoviti, da se
kvalifikacijsko delo izvaja na podlagi najnovejših znanstvenih in tehnoloških dosežkov.
Odgovornost za skladnost z zakonodajo, povezano z zdravili, se ne prenese z nalogami, ki
so dodeljene drugim, ampak ostane na vodji proizvodnje.
Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetja pri izvajanju kvalifikacij pogosto uporabljajo
zunanje storitve. Pogosto zaradi nezadostnega notranjega znanja in izkušenj ali premalo
osebja za izvedbo najsodobnejšega kvalifikacijskega projekta. To je tipično področje za
svetovalce, katerih dejavnosti segajo od zagotavljanja enkratnih svetovanj do popolnega
izvajanja kvalifikacijske in spremne dokumentacije. Medtem ko je odkup zunanjega
strokovnega znanja dovoljen in je uporaben tudi v mnogih primerih, se pogosto napačno
domneva, da se odgovornost za delo lahko prenese še na tretje osebe, pa tudi na samo delo.
Na koncu je še vedno naročnik tisti, ki je odgovoren za pravilno implementacijo potrjevanja
opravljenega dela. Tako kot predpisi o kvalifikacijah pogodbenih proizvajalcev in
dobaviteljev, bi morali tudi farmacevtski proizvajalci že na začetku zagotoviti, da so zunanji
svetovalci/ponudniki storitev sposobni izvajati in dokumentirati kvalifikacijsko delo v
skladu z najnovejšim znanstvenim in tehnološkim razvojem. Razporeditev nalog in
odgovornosti za obe strani morajo biti opisani v pogodbi.

PRENOS KVALIFIKACIJSKIH DEJAVNOSTI
PRIDOBITEV KVALIFIKACIJSKIH PAKETOV

NA

DOBAVITELJE

IN

Pridobitev kvalifikacijskih paketov povečuje tudi razpoložljivost notranjih virov. Dobavitelj
prevzame komponente kvalifikacije, ki so del [12] dokumentacije (običajno dobra inženirska
praksa, GEP), izvedba specifičnih funkcijskih preskusov in spremne dokumentacije, začetna
kalibracija itd. Te vrste storitev, ki vključujejo analizo tveganja, kvalifikacijo načrtovanja,
kvalifikacijo montaže, kvalifikacijo delovanja ter celo kvalifikacije po zagonu in podobne
storitve so dobavljene standardno za farmacevtsko industrijo.
Pri oddaji naročila je treba upoštevati naslednje točke:
‐ usklajevanje opredelitev in vsebin,
‐ opredelitev obsega kvalifikacije,
‐ prilagoditev kvalifikacijske strategije izvajalca pogodb,
‐ uporaba podizvajalcev,
‐ potrebna potrdila,
‐ določitev načina ravnanja s spremembami in odkloni.
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Za določitev stroškov in zagotovitev zanesljivosti načrtovanja je treba skupaj z naročilom
določiti obseg kvalifikacij. To zahteva določeno količino izkušenj, saj na tem mestu niso na
voljo funkcijska specifikacija delovanja (FDS), programske strukture ali podobno. Za redna
naročila je treba pripraviti seznam kvalifikacijskih zahtev, ki opisujejo približno 95 %
kvalifikacijskih dejavnosti. Zato je analize, katerih namen je preveriti popolnost paketov
kvalifikacij, pogosto težko izvesti.
Kvalifikacijski paketi in spremljajoči formati [6] so standardizirani s strani dobaviteljev in
o prilagoditvah posameznih kvalifikacijskih strategij se je treba pogajati. Danes obseg in
globino kvalifikacije na splošno določajo analiza tveganja, matrika sledljivosti ali podobno.
Ta osnova se lahko razvije šele po oddaji naročila: odvisno od okoliščin, lahko to povzroči
druge izdatke in dodatne stroške.
Najdaljši časi obdelave za odobritev dokumentov morajo biti določeni v pogodbi. Časi,
dodeljeni za preverjanje preskusnih načrtov ali podobni, so pogosto prekratki. Preverjanje
testnih protokolov pogosto zahteva več iterativnih korakov, ki niso bili predvideni pri
načrtovanju.
Kot prvi korak se izvajajo pregledi, da se ugotovi, ali so bili usklajeni formati in specifikacije
izpolnjeni. Izvajajo se vzporedni pregledi, da se preveri, ali so bile vse vsebine uporabniških
zahtev in analiza tveganja izvedene v testnih protokolih. Za boljši pregled jih izvajamo z
izvedbenimi matrikami (matrike sledljivosti).
Začetno preverjanje vsebine nato opravi kvalifikacijska skupina. Potem je pogosto treba
prvič pregledati načrte preskusov. Pregledani načrti se nato preverijo v drugem koraku.
Dobavitelji včasih uporabljajo tudi zunanje ponudnike storitev [12], kar ima za posledico
dodatna povezovanja v procesu usklajevanja. Na splošno je treba v teh primerih preveriti
komunikacijske kanale, da se na primer zagotovi, da so sporazumi z izvajalci kvalifikacijskih
storitev zavezujoči. Ugotoviti je potrebno, ali bo dobavitelj pripravljal samo preskusne
načrte in ali bo dobavitelj tudi vključen v preskuse.
Potrebna potrdila (filter, olja, material, tesnila itd.) morajo biti v navodilih uporabnika
navedena z naročilom, saj lahko v nasprotnem primeru prihaja do zamud pri nadaljnji
obdelavi in lahko pride do razpadanja uporabljenih materialov (tesnila).
Sprejeti je potrebno zavezujoči načrt projekta, ki vsebuje podroben opis kateri dokumenti
morajo biti na voljo za odobritev in pregled ter kdaj. Jasno je, da je treba mejnike v
kvalifikacijah zagotoviti tudi pogodbeno. Za naročila, oddana v tujino, mora biti jezik, ki bo
uporabljen v testnih načrtih, določen pisno.
Ker preverjanje preskusov poteka v prostorih naročnika, ki bo na splošno tudi želel uporabiti
preskusne načrte za nadzor ali popravke sprememb, mora biti uporabljen jezik naročnika.
Pred naročilom je primerno preveriti preskusne načrte predhodno zaključenih projektov ali
standardnih paketov z namenom razprave o postavitvah in vsebini. Pomembno je, da podatki
(diagrami pretokov, funkcijski diagrami pretoka), ki se uporabljajo za izvajanje preskusov
vsebujejo še kontrolne oznake. Določiti pa je treba tudi pravila ravnanja s spremembami in
odstopanji.
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2.7 Kvalifikacijska dokumentacija
Smernice GMP za dokumentacijo na splošno veljajo za postavitev in sestavljanje
kvalifikacijskih dokumentov. Načrte na vseh stopnjah usposobljenosti morata odobriti vodja
proizvodnje in služba kakovosti.
Dokumentacijo je treba hraniti najmanj pet let po zaustavitvi objekta ali opreme. Trenutni
kvalifikacijski projekti podjetja morajo biti opisani v t.i [13] validacijskem master planu
(VMP), ki mu z drugim izrazom pravimo tudi strokovni program validacij.
Proizvajalec to uporabi za določitev ustreznih osnovnih načel in postopkov za kvalifikacijo.
Določa tudi roke za kvalifikacije in se lahko uporabi za oceno potrebnih virov. Poleg tega
VMP omogoča, da GMP inšpektor razume, kako podjetje pristopa h kvalifikaciji ter kako so
potrebne dejavnosti opredeljene in organizirane.
Izvajanje posameznih kvalifikacijskih projektov je treba dokumentirati v ustreznih poročilih
v skladu s specifikacijami kvalifikacijskega načrta, ki se uporablja kot osnova. Poznejša
odstopanja od kvalifikacijskega načrta in zlasti spremembe meril za sprejem ali testnega
postopka morajo biti dobro utemeljena in uradno odobrena. Kvalifikacijsko poročilo se
vedno konča z zaključkom o primernosti zadevnega objekta.
Vse kvalifikacijske dejavnosti morajo biti dokumentirane v pisni obliki, saj drugače ne bodo
ponovljive (dokumentirani dokazi). Dokumentacija kvalifikacije je sestavljena iz
kvalifikacijskih protokolov in poročil o kvalifikacijah, kakor je prikazano v preglednici 2.1.
Posamezne faze kvalifikacij od kvalifikacije načrtovanja, do kvalifikacije po zagonu so
podrobneje definirane v nadaljevanju naloge, v poglavju Kvalifikacija opreme.
Preglednica 2.1: Pregled kvalifikacij [6]
Kvalifikacija načrtovanja
Kvalifikacija montaže
Kvalifikacija delovanja
Kvalifikacija po zagonu
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Kvalifikacijski protokol
Kvalifikacijsko poročilo
Kvalifikacijski protokol
Kvalifikacijsko poročilo
Kvalifikacijski protokol
Kvalifikacijsko poročilo
Kvalifikacijski protokol
Kvalifikacijsko poročilo
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Strukturna organiziranost kvalifikacijskih protokolov in poročil je prikazana v preglednici
2.2.
Preglednica 2.2: Organiziranost kvalifikacijskega protokola in poročila [6]
Kvalifikacijski protokol
‐
Uvod
‐
Opis postopka
‐
Opis objekta
‐
Opis sistema/krmiljenja
‐
Izvajanje
‐
Odgovornosti
‐
Analiza tveganja
‐
Preskusni načrti z merili za
sprejem
‐
Spremembe
Odobritev/podpisi

Poročilo o kvalifikaciji
‐
Uvod
‐
Rezultati
‐
Povzetek/ocena
‐
Seznam dokumentov
‐
Odobritev/podpisi

2.7.1 Strokovni program kvalifikacij
Dodatek 15 k smernicam GMP EU sicer priznava samo strokovni program validacij [13] ali
t. i. validacijski master plan (VMP), kljub temu pa je koristno ustvariti tudi strokovni
program kvalifikacij, ki se naknadno vključi v VMP. Izdela se ga pred pričetkom izvajanja
kvalifikacij.
Strokovni program kvalifikacij [6] je koristno orodje za upravljanje projektov, ki se
uporablja za doseganje naslednjega:
‐ opredelitev strategije kvalifikacij,
‐ opis organizacijskih struktur in odgovornosti,
‐ opredelitev obsega predvidenih kvalifikacijskih dejavnosti,
‐ strukturiranje in določanje prednosti dejavnosti,
‐ opredelitev delovne podlage (operativni postopki, notranje/zunanje smernice, zahteve za
dokumente),
‐ opredelitev urnikov,
‐ sklicevanje in opis dokumentov,
‐ opredelitev nadzora sprememb (upravljanje sprememb/nadzor nad različicami).
Strokovni program kvalifikacij določa kvalifikacijske elemente in določa stopnje za
kvalifikacijske dejavnosti, ki jih je treba izvesti za vsako postavko. Opisuje tudi
odgovornosti tekom kvalifikacije in je izčrpen krovni dokument, ki vsebuje sklice na
poznejše izvršilne predpise (operativne postopke). Strokovni program kvalifikacij mora
odražati obratovalne okoliščine in ga je zato potrebno posodobiti, če se te okoliščine
spremenijo (npr. nova oprema).
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2.7.2 Kvalifikacijski protokol
Kvalifikacijski protokol izhaja iz regulativne zahteve za dokumentirane in vnaprej določene
specifikacije, ki na začetku natančno določajo postopek in odgovornosti za posebne
kvalifikacijske naloge.
Kvalifikacijski protokol [7] se uporablja tudi za dokumentiranje opravljenih kvalifikacijskih
dejavnosti. Po izvedbi preskusnih načrtov se izvede primerjava z merili sprejemljivosti.
Odstopanja morajo biti dokumentirana, ovrednotena in sprejeti morajo biti sanacijski ukrepi.
Spremembe, izvedene med kvalifikacijo, vključno z razlogi za to in njihovo oceno, morajo
biti navedeni in podpisani.
Izdela, pregleda in overi se ga pred pričetkom izvajanja pregledov. Podaja navodila za
načrtovanje in izvajanje kvalifikacij ter določa kriterije sprejemljivosti. Protokol odobri
naročnik, ki se tako strinja z načrtovanim obsegom pregleda.
Napisan mora biti jasno in jedrnato, z osredotočenostjo na najpomembnejše vidike. Ne sme
biti predolg. Med samo izvedbo kvalifikacij lahko namreč predolgi protokoli povzročajo
zmedo. Uporablja se za številne različne faze kvalifikacijskega dela, glavni pa so štirje
protokoli. To so: protokol kvalifikacije načrtovanja, kvalifikacije montaže, kvalifikacije
delovanja in kvalifikacije po zagonu. Protokol se izdela za vsako kvalifikacijo posebej, saj
se med različnimi fazami kvalifikacij ti med seboj razlikujejo. Temeljni element teh
kvalifikacijskih protokolov so načrti testa z merili sprejemljivosti, ki predstavljajo vnaprej
določene specifikacije. Merila sprejemljivosti so določena in odobrena vnaprej in se
uporabljajo za naslovitev in ocenjevanje rezultatov testov med potekom kvalifikacijskih
dejavnosti. Načrti testa predstavljajo podrobno načrtovanje izvajanja različnih vsebin
posameznih kvalifikacijskih korakov.
V kvalifikacijskem protokolu morajo biti opisane naslednje vsebine:
‐ Cilj, predmet, področje uporabe;
‐ Imenovanje osebja in njihovih nalog v kvalifikacijski skupini;
‐ Opis strategije kvalifikacij;
‐ Odstopanja od kvalifikacijske strategije podjetja;
‐ Specifično poimenovanje sestavnih delov kvalifikacije;
‐ Opis postopka;
‐ Kritični parametri (npr. iz analize tveganja);
‐ Seznam dokumentov;
‐ Odobritev dokumenta;
‐ Dodatki:
‐ Načrti za testiranje;
‐ Analiza tveganja;
‐ Matrika sledljivosti;
‐ Oblikovanje kvalifikacije.
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Da pa zagotovimo osnovno enotnost protokolov, morajo vsi obrazci vsebovati:
‐ Naslov in uvod;
‐ Polje za odobritev in polje s številko dokumenta;
‐ Številko dokumenta in številko strani, ki morata biti prisotni na vsaki strani;
‐ Namen in obseg ter kriterije kvalifikacij in sklicevanje na pripadajoče dokumente (npr.
procesne sheme, specifikacije ipd.);
‐ Zgodovino dokumenta;
‐ Odgovornosti in identifikacijo;
‐ Pripadajoče standardne operativne postopke;
‐ Preglede kvalifikacij.

2.7.3 Delovni listi kvalifikacij
Ko stranka potrdi kvalifikacijske protokole [6], začnemo z izvajanjem pregledov, s pomočjo
delovnih oz. pregledovalnih listov. Preglede izvajamo po navodilih, vpisanih v
kvalifikacijskih protokolih.
Delovni listi vsebujejo:
‐ Osnovne podatke o projektu (ime projekta, številka projekta, naročnik ipd.);
‐ Osnovni podatki o dokumentu oz. delovnem listu (št. dokumenta, št. revizije, datum
priprave itd.);
‐ Preglednico, kamor se vpisujejo pregledi, njihovo zahtevano stanje, rezultati, njihova
ustreznost in morebitna odstopanja ter opombe;
‐ Preglednica s podpisi pregledovalcev in overiteljev, s katerimi se potrjuje, da so bili
pregledi ustrezno opravljeni.

2.7.4 Poročilo o kvalifikaciji
Ko so naloge kvalifikacije končane, se dobljeni rezultati povzamejo v poročilu [6] o
kvalifikaciji. Spremembe v protokolu usposobljenosti ali v testnih načrtih med kvalifikacijo
morajo biti opisane skupaj s kratko razlago razlogov.
Opisati je potrebno rezultate kvalifikacije – npr. vsi preskusni načrti kvalifikacije montaže
so bili izvedeni pred kvalifikacijo delovanja ali pa vsi preskusni načrti so bili uspešno
zaključeni brez sprememb in odstopanj.
Odstopanja morajo biti opisana in ovrednotena v poročilu. Vsa kritična odstopanja, ki so se
pojavila v okviru kvalifikacije, morajo biti odpravljena pred odobritvijo poročila o
usposobljenosti. Kadar so navedeni ustrezni razlogi, se lahko sprejmejo nekritična
odstopanja. Če odstopanja, ki niso bila odpravljena še vedno obstajajo, je pomembno imeti
orodje za sledenje, sicer obstaja nevarnost, da se takšne nerešene točke spregledajo. Ko je
poročilo o usposobljenosti uspešno zaključeno, se oprema sprosti v uporabo ali potrdi in
status kvalifikacije je ustrezno označen. Kvalifikacijska poročila različnih faz kvalifikacij se
med seboj razlikujejo.
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Kvalifikacijsko poročilo tako v osnovi zajema:
‐ Naslov in uvod;
‐ Polje za odobritev in polje s številko dokumenta;
‐ Številka dokumenta in številka strani morata biti prisotna na vsaki strani;
‐ Namen in obseg ter kriteriji kvalifikacij ter sklicevanje na pripadajoče dokumente (npr.
procesne sheme, specifikacije,...);
‐ Zgodovino dokumenta;
‐ Časovni potek kvalifikacij;
‐ Rezultate kvalifikacij;
‐ Preglednico z morebitnimi odstopi in opombami.

2.7.5 Označevanje statusa kvalifikacij
Ko je poročilo o usposobljenosti potrjeno, se status opreme opremi z oznako in komentarjem
v dnevniku opreme. Opremo, ki še ni usposobljena ali je izgubila status kvalifikacije, je treba
identificirati kot tako, npr. kvalifikacijska karantena. Ko je status kvalifikacije dosežen, se
to naknadno preveri in oceni vsake tri do pet let, neodvisno od izvajanja potrebnih ukrepov
za presojo: dobljeni ukrepi in rezultati se dokumentirajo

2.8 Kvalifikacija opreme
Pri kvalifikaciji opreme [4] poznamo štiri stopnje kvalifikacij:
1. Kvalifikacija načrtovanja (angl. Design Qualification-DQ) za določitev funkcionalnih
in obratovalnih specifikacij.
Je kvalifikacija, s katero dokumentirano preverimo zahteve uporabnika glede strojne
opreme in skladnosti z zahtevami dobre proizvodne prakse. Določa funkcionalne
obratovalne specifikacije opreme in podrobnosti za izbiro dobavitelja. Zagotoviti mora,
da ima oprema vse potrebne funkcionalne in ustrezne kriterije, da se bo uspešno izvajala
v namenjeni uporabi in da izpolnjuje uporabniške zahteve.
2. Kvalifikacija montaže (angl. Installation Qualification-IQ) za delovanje in
dokumentiranje montaže v izbranem okolju.
Z njo dokumentirano dokažemo, da je strojna oprema zgrajena in instalirana v skladu s
specifikacijami uporabnika. IQ določa, da je oprema kot je bila načrtovana in
specificirana, da je pravilno nameščena v okolje in da je okolje primerno za obratovanje
ter uporabo opreme. Vgrajena mora biti tako, da poenostavi vzdrževanje, čiščenje in
njeno uporabo.
Kvalifikacija montaže potrjuje tudi, da je bila montaža opreme izvedena v skladu s
priporočili dobaviteljev, specifikacijo sistema in dobro proizvodno prakso.
3. Kvalifikacija delovanja (angl. Operational Qualification-OQ) za preizkušanje opreme
v izbranem okolju, da se zagotovi opredeljene funkcionalne in obratovalne specifikacije.
Pri kvalifikaciji delovanja z izvedbo številnih testov dokažemo, da strojna oprema deluje
funkcionalno ustrezno in ponovljivo glede na vnaprej postavljene zahteve.
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4. Kvalifikacija po zagonu (angl. Performance Qualification-PQ) za preizkušanje
sistema, da dosledno izvaja predvideno izbrano aplikacijo.
Kvalifikacija po zagonu je proces testiranja, s pomočjo katerega med proizvodnjo prvih
serij ustreznega števila reprezentativnih izdelkov ocenimo (s pomočjo dokumentiranih
testov) ustreznost delovanja strojne opreme za te izdelke in razvijemo ter potrdimo
postopek čiščenja reprezentativnih izdelkov.

Slika 2.1:Zaporedje izvajanja kvalifikacij [4]

2.9 Posebni primeri kvalifikacij
2.9.1 Retrospektivna validacija
Izraz retrospektivna validacija [7] se običajno uporablja za kvalificiranje opreme, ki že
obratuje. Za kvalifikacijo obstoječe opreme je zelo koristna analiza tveganja, saj omogoča
omejitev obsega testiranja kvalifikacije. Poleg tega analiza tveganja [14] vodi v poglobljen
pregled procesa in opreme. Obstoječe primanjkljaje je mogoče odpraviti in ovrednotiti.
Retrospektivna validacija je torej sprejemljiva samo za dobro uveljavljene procese.
Validacija takih procesov temelji na osnovi podatkov iz zgodovine izdelka. Izvede se v
skladu s specifičnim protokolom in zaključi s pregledom podatkov, ki omogočajo izdelavo
zaključka in priporočil. Viri podatkov za to validacijo so zapisi o proizvodnji in pakiranju
izdelka, kontrolne karte procesa, podatki o vzdrževanju, zapisi o spremembah osebja in
študije sposobnosti procesa.
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2.9.2 Vzdrževanje kvalificiranega statusa
Kvalificiran status opreme, sistemov, procesov ali prostorov se vzdržuje s postopkom
kontrole sprememb. Vsaka sprememba zahteva kvalifikacijo in je zato podvržena načelom
kvalifikacije. Sprememba mora biti dokumentirana [6] in se mora sklicevati na načrte
preskusov iz osnovne kvalifikacije. Spremembe je potrebno preveriti glede pravilne
montaže, delovanja in dokumentacije. Poleg tega mora biti v kontroli sprememb opisano in
ocenjeno tveganje sprememb ter vpliv na druge komponente in funkcije. Preveriti je
potrebno, na katere uporabniške zahteve iz osnovne kvalifikacije vpliva ta sprememba.
Postopek za obvladovanje spremembe [15] pa mora zagotoviti podatke, s katerimi nazorno
prikažemo, da bo po izvedeni spremembi proces še naprej rezultiral v izdelku predpisane
kakovosti.

2.9.3 Kvalifikacija enostavne opreme
V primeru enostavne opreme za analizo ali izdelavo, ki ni računalniško podprta in ne ustvarja
nobenih elektronskih podatkov, se lahko pravilen način delovanja dokaže z operativnim
testom. V tem primeru lahko obseg kvalifikacije dokumentiramo v ustreznem standardnem
operativnem postopku (SOP) opreme. SOP med drugim vsebuje opis operativnega testa in
je hkrati tudi kvalifikacijski plan. Oprema je postavljena in deluje v skladu s
proizvajalčevimi specifikacijami. Če je potrebno, mora biti oprema tudi kalibrirana.
Kvalifikacija enostavne opreme mora vsebovati:
‐ dokumente za naročanje/investitorjevo naročilo (ustreza začetku projekta),
‐ proizvajalčeva navodila za uporabo,
‐ seznam odgovornih oseb,
‐ seznam usposobljenih zaposlenih,
‐ preglednica vzdrževanja,
‐ dnevnik obratovanja,
‐ kalibracijska poročila/poročila operativnih testov/navodila za kalibracijo,
‐ servisna poročila/certifikati sprejemljivosti/CE certifikati.
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Prvi del raziskovanja temelji na pregledu in analizi različne domače in mednarodne
strokovne literature, tako s področja procesne tehnike kot tudi kemijske tehnologije in
farmacije. Podatke pa v različnih spletnih bazah, kot sta ScienceDirect in Dikul, v knjigah
in znanstvenih člankih.
S pomočjo podatkov, pridobljenih iz literature, smo analizirali tudi postopke, potrebne za
uspešno izdelavo kvalifikacijske dokumentacije. Predstavili smo dokumentacijo
kvalifikacije načrtovanja, kvalifikacije montaže, kvalifikacije delovanja, kvalifikacije po
zagonu in revalidacije. Analizirali smo kakšna je sestava dokumentacije za vsako od naštetih
faz kvalifikacij, kateri dokumenti jo sestavljajo, na kaj moramo biti pozorni pri izdelavi
dokumentacije, itd.
Del raziskovanja pa temelji na pregledu sistema. Pri pregledu sistema za pranje na mestu
delovanja, smo se osredotočili na dokumentacijo kvalifikacije montaže strojnih elementov.
S pomočjo znanja, pridobljenega pri predhodni analizi kvalifikacijske dokumentacije, smo
na računalniku pripravili ustrezne delovne liste in dokumentacijo, za izvedbo
dokumentiranja kvalifikacij montaže obravnavanega sistema. Pri pripravi dokumentacije in
delovnih listov smo uporabili računalniške programe, kot so Microsoft Word, Microsoft
Excel in AutoCAD. S pomočjo pripravljenih delovnih listov, smo nato pregledovali stanje
sistema. Preverjali smo ali se stanje podano v dokumentaciji ujema z dejanskim stanjem
sistema.
Metodologije, ki smo jih pri magistrski nalogi torej uporabljali, so temeljile predvsem na:
analizi podatkov, pridobljenih iz literature, na delovnih listih in dokumentaciji, ki smo jo
pripravili s pomočjo računalniških programov in na pregledu sistema za pranje na mestu
delovanja.
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3.1 Sistem za pranje na mestu delovanja s kvalifikacijsko
dokumentacijo
Na začetku poglavja smo predstavili sistem za pranje na mestu delovanja, na katerem je
izvedena analiza dokumentiranja kvalifikacije montaže strojnih instalacij. Predstavljeni so
sestavni deli celotnega sistema in delovanje teh sestavnih delov ter delovanje celotnega
sistema.

OSNOVNI OPIS IN KOMPONENTE SISTEMA
Sistem je namenjen pripravi manjših količin farmacevtskih raztopin in suspenzij na vodni
osnovi in osnovi topil. Mobilni mešalnik je primeren za obratovanje tako z vodnimi
raztopinami/suspenzijami kot tudi za obratovanje z raztopinami/suspenzijami na osnovi topil
in prahov.
Postopek dela za neeksplozivne medije – vodne raztopine:
‐ Dodajanje hladne prečiščene vode;
‐ Mešanje;
‐ Dodajanje tekočih/praškastih dodatkov;
‐ Praznjenje mešalnika;
‐ Po končanem ciklusu se lahko mešalnik ponovno polni brez vmesnega pranja ali pa se
izpere in opere;
‐ Pranje in sušenje.
Postopek dela za eksplozivne medije – raztopine na osnovi topil in prahov:
‐ Inertizacija mešalnika;
‐ Vzdrževanje inertnosti;
‐ Dodajanje topila in prahov/VPUH vode;
‐ Mešanje;
‐ Dodajanje tekočih in praškastih dodatkov;
‐ Praznjenje mešalnika;
‐ Po končanem ciklusu se lahko mešalnik ponovno polni brez vmesnega pranja ali pa se
izpere in opere;
‐ Pranje in sušenje.
Sistem sestavljajo naslednji glavni sklopi:
‐ Dovod sistema za pranje na mestu delovanja, t. i. CIP-D/DIP sestav;
‐ Povratek sistema za pranje na mestu delovanja, t. i. CIP-P sestav;
‐ Postaja s priklopnimi mesti za inertizacijo mobilnega mešalnika;
‐ Postaja s priklopnimi mesti za pranje mobilnega mešalnika;
‐ Reducirna postaja dušika;
‐ Postaja za hrambo in doziranje detergentov;
‐ Cevne povezave med posameznimi sklopi;
‐ Mobilna mešalna posoda in mešalni sklop.
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TEHNIČNI OPIS SISTEMA ZA PRANJE NA MESTU DELOVANJA
CIP enoto sestavljajo sledeči sklopi:
1. Dovod medijev;
2. Doziranje detergenta;
3. Gretje medija s ploščnim prenosnikom toplote;
4. Odvod medijev z možnostjo kroženja v zaprtem tokokrogu.
Dovod medijev na enoto sistema za pranje na mestu delovanja se izvaja preko pnevmatskih
zapornih ventilov. Dovodne medije je mogoče s pomočjo prenosnika toplote dogrevati in
temperirati na želeno temperaturo, pri tem smo omejeni navzgor z močjo CIP grelnika.
Osnovni sistem deluje tako, da s pomočjo dozirne črpalke in merilnika pretoka doziramo
želeno količino detergenta v dovodni cevovod. Sledi homogenizacija CIP raztopine z enim
od dovodnega medija, katerega količino merimo s pomočjo ultrazvočnega merilnika pretoka,
pritrjenega na zunanji del dovodnega cevovoda. Hkrati kontroliramo tlak in temperaturo,
pitne hladne vode (VPH) ali pitne mehčane vode (VPMES), odvisno od zahtev tehnologije,
preko CIP prenosnika toplote v zaprtem tokokrogu, s pomočjo CIP povratne črpalke in
fleksibilnih povezav na sam pralni objekt. Po preteku določenega časa, se CIP medij
preusmeri v zbirni jašek, sledi izpiranje z dovodnim medijem (VPH/VPMES) in končno
izpiranje s prečiščeno hladno vodo (VPUH) preko prevodnostne sonde do končne zahtevane
prevodnosti. Po tej operaciji je mogoče pralni objekt sanitizirati, saj CIP enota z vgrajenim
prenosnikom toplote in njegovo grelno močjo to omogoča. Po doseganju ustrezne
prevodnosti sledi sušenje opreme z vročim komprimiranim zrakom (ZKF), katerega odduh
je speljan v okolico.
Ker je sistem namenjen tudi pripravi farmacevtskih raztopin na osnovi topil, imamo še
eksplozivno cono, zato je potrebno zagotoviti inertnost. Inertnost zagotavljamo z dušikom.
Za potrebe inertizacije sta vgrajena dva reducirna ventila tlaka. S prvim znižamo nivo dušika
na 1,5 bar, nato pa imamo možnost s tovrstnim tlakom prepihati posodo in doseči v njej
inertno atmosfero (odduh je takrat speljan tudi mimo dihalnega ventila), kasneje pa zadržati
minimalen nadtlak 50 mbar preko drugega reducirnega ventila (odduh je takrat speljan le
preko dihalnega ventila). Vgrajena je tlačna sonda, ki nadzoruje nadtlak dušika in kvaliteto
inertizacije.

3.1.1 Sistem za pranje in sušenje na mestu delovanja
Za pranje mobilnega mešalnika, se je vgradil sistem za pranje in sušenje na mestu delovanja
sistem, ki ga sestavljajo sestav dovoda sistema za pranje na mestu delovanja in sušenja na
mestu delovanja (CIP-D/DIP sestav), sestav povratka sistema za pranje ne mestu delovanja
(CIP-P sestav) in povezovalni ter dovodni cevovodi.
CIP-D/DIP sestav
Sestav, prikazan na sliki 3.1, se uporablja za pripravo raztopine detergenta, dovajanje le te
na mobilni mešalnik, izpiranje in sušenje.
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Slika 3.1: Postavitev CIP-D/DIP sestava

CIP-D/DIP sestav je sestavljen iz prenosnika toplote, ki je namenjen ogrevanju raztopine
detergenta med pranjem in komprimiranega zraka med sušenjem pralnih objektov in
merilnika masnega pretoka, s katerim se meri masni pretok raztopine detergenta. Sestav
sestoji še iz elektronske tlačne sonde in manometra za določitev tlaka v cevovodu ter
temperaturne sonde za merjenje temperature raztopine detergenta, v cevovodu za
prenosnikom toplote.
CIP-P sestav
Sestav je namenjen zbiranju raztopine detergenta iz mobilnega mešalnika med CIP-om in
pošiljanju nazaj v CIP-D/DIP sestav, merjenju prevodnosti medija med končnim izpiranjem
in merjenju temperature točke rosišča med DIP-om.
CIP-P oz. CIP povratek sestav, ki ga vidimo na sliki 3.2, je sestavljen iz samo-sesalne
črpalke, namenjene poganjanju zbrane raztopine detergenta mobilnega mešalnika nazaj v
CIP-D sestav in vibracijskih vilic, za potrebo detekcije pretoka raztopine detergenta v
cevovodu, pred samo-sesalno črpalko. Sestavljata pa ga še merilnik prevodnosti tekočin, za
merjenje prevodnosti prečiščene vroče vode med zadnjim izpiranjem pralnih objektov, pred
izlivom v tehnološki odtok in pa merilnik temperature tekočin, za merjenje temperature
točke rosišča, med postopkom sušenja opranih objektov.
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Slika 3.2: Postavitev CIP-P sestava

Delovanje CIP/DIP sistema
CIP/DIP sestav je namenjen pranju mobilnih mešalnikov. Mobilni mešalnik se priključi na
dovod in odtok CIP postaje. Na računalniškem nadzornem sistemu SCADA, izberemo
ustrezno recepturo in poženemo pranje.
Postopek pranja
CIP se uporablja za izpiranje objekta z izbrano vodo (pitna hladna ali pitna mehčana voda)
preko objekta v tehnološki odtok. Gre za krožno pranje (z detergentom ali brez), kjer
izvajamo pranje objekta, pri čemer se v linijo dozira določena količina izbranega detergenta
ter določena količina VPMES. Pri tem pralni objekt hkrati predstavlja mešalno posodo.
Krožno pranje se nato izvaja z recirkulacijo preko pralnega objekta. Medij se dogreva s
prenosnikom toplote. Namenjen je tudi končnemu izpiranju s prečiščeno (VPUH) vodo. Za
zaključni del operacije preverjamo še prevodnost medija kot merilo ustreznosti pranja.
Dreniranje
Dreniranje in izpihovanje uporabljamo za dreniranje CIP postaje in pralnega objekta. Po
končanem dreniranju je možno pred sušenjem pralni objekt prepihovati.
Sušenje po pranju
Na vstop prenosnika toplote za gretje prečiščene vode je pripeljan tudi priključek za
komprimiran zrak (ZKF). Ta zrak se v prenosniku toplote segreje in nato vroč piha skozi
objekte, ki smo jih tik pred tem oprali ter jih tako sušili. Uspešnost sušenja se preveri z
merilnikom za merjenje temperature točke rosišča zraka, ki piha skozi objekte, ki jih sušimo.
Ker sonde za merjenje vlage ne smemo nasičiti ali zamazati z ostanki CIP detergenta, je v
sistemu vgrajen obvod, ki začetni zrak med sušenjem spelje mimo sonde za merjenje vlage.
Šele proti koncu sušenja se zrak spusti tudi skozi ta merilnik. Po sušenju je predvideno še
hlajenje objekta, in sicer s prepihovanjem s hladnim zrakom.
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3.1.2 Postaja s priklopnim mestom za mobilni mešalnik
Priklopno mesto za inertizacijo
Na priključno mesto, za inertizacijo, ki je prikazano na sliki 3.3, se s fleksibilnimi cevmi
priklopi mobilni mešalnik, ki je lahko v ATEX oz. proti eksplozijski izvedbi za pripravo
tekočin na osnovi topil. Lahko pa je tudi v izvedbi, ki ni proti eksplozijska, za pripravo
tekočin na osnovi vode.
Sistem preko priklopne postaje omogoča za mobilni mešalnik naslednjo funkcionalnost:
‐ dovod dušika 1,5 bar in 50 mbar,
‐ odduh, odzračevanje posode v atmosfero izven prostora,
‐ avtomatsko zadrževanje nadtlaka 50–70 mbar v posodi z dušikom,
‐ inertizacija posode s prepihovanjem z dušikom nadtlaka 1,5 bar. Dovoljena je inertizacija
posod skupnega volumna, ne več kot 90l.

Slika 3.3: Postavitev postaje s priklopnimi mesti za inertizacijo mobilnega mešalnika

Priklopno mesto:
‐ Priključek za dovod dušika v mobilni reaktor;
Namenjen je dovajanju dušika v mobilni mešalnik med postopkom inertizacije ali med
izrivom produkta iz njega;
‐ Priključek za odduh in dihanje mobilnega mešalnika;
Namenjen je priključitvi odduha mobilnega mešalnika na odduh v okolico in dihanju
mobilnega mešalnika med pripravo produkta.
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Slika 3.4: Priklopno mesto za pranje/sušenje

Priklopno mesto za pranje
Mobilno posodo se priključi na dovod in odtok CIP postaje. Priključka vidimo na sliki 3.4.
‐ Priključek za dovod CIP raztopine detergenta;
Namenjen je dovajanju raztopine detergenta na pralne glave mobilnega mešalnika med
CIP postopkom;
‐ Priključek za odvod CIP raztopine detergenta;
Namenjen je odvajanju raztopine detergenta iz mobilnega mešalnika med CIP
postopkom.

3.1.3 Reducirna postaja dušika
Reducirna postaja filtriranega dušika, prikazana na sliki 3.5, je namenjena redukciji tlaka
dušika za potrebe izpiha in izriva produkta iz procesnih posod ter za potrebe inertizacije. Na
priključek, dimenzije DN15, je priklopljena cev iz razvoda filtriranega dušika. Le ta se za
potrebe izriva in izpiha reducira na nadtlak 1,5 barg in dalje za potrebe inertizacije na nadtlak
50 mbarg. Tako reduciran dušik se preko cevnih inštalacij transportira do priključne postaje.
Za potrebe detekcije pretoka dušika na porabnikih je na reducirni postaji nameščen merilnik
in indikator pretoka.
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Slika 3.5: Postavitev reducirne postaje dušika

3.1.4 Postaja za hrambo in doziranje detergentov
Postaja, prikazana na sliki 3.6, je namenjena lokalni hrambi bazičnega detergenta. Poleg tega
opravlja nalogo doziranja izbranega detergenta na CIP sestav. Doziranje detergenta se izvaja
z dozirno črpalko (pnevmatska membranska črpalka) skozi volumski merilnik pretoka.

Slika 3.6: Postavitev postaje za hrambo in doziranje detergenta
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3.1.5 Mobilna mešalna posoda v proti eksplozijski izvedbi
Mešalnik je izveden kot prevozna, tlačna posoda konične oblike s trorisferičnimi podnicami,
volumna 50 litrov. Pokrov posode se v celoti odpre. Spoj med pokrovom in telesom posode
je izdelan v obliki prirobnice s tesnilom v trapeznem kanalu ter očesnimi vijaki kot elementi
fiksiranja pokrova. Pokrov se odpira na tečaju. Na pokrovu je nameščeno propelersko in
disperzijsko mešalo na isti gredi, ki je vpeto z dvojnim drsnim tesnilom. Na pokrovu so
nameščeni tudi vsi procesni priključki s pripadajočo opremo. Mešalna posoda, prikazana na
sliki 3.7, je fiksno nameščena na podvozje z antistatičnimi kolesi, kar omogoča premikanje
le-te v delovnem prostoru. Na zadnjem delu mešalnika je vgrajena elektroomarica v
protieksplozijski zaščiti z zalitimi protieksplozijskimi uvodi, kar omogoča avtonomno
delovanje naprave na različnih lokacijah, kjer je mogoč priklop na električno napajanje.

Slika 3.7: Mobilna mešalna posoda volumna 50 litrov
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Mešalni sklop
Mešalo je namenjeno vzdrževanju homogenosti suspenzije ter vmešavanju manjših količin
tekočih in praškastih dodatkov. Obratovanje mešala se tipično kombinira s temperiranjem
medija. Vrtenje mešala poteka v normalnem obratovanju v desno smer tako, da lopatice
mešala tekočino potiskajo navzdol.
V mešalni sklop, ki ga vidimo na sliki 3.8, spada naslednja oprema:
‐ mešalni elementi,
‐ gred mešala,
‐ električni pogon z zaščitnim pokrovom,
‐ dvojno drsno tesnilo z bariernim sistemom,
‐ vijačni in tesnilni material.

Slika 3.8: Električni pogon mešalnega sklopa z zaščitnim pokrovom

3.1.6 Kvalifikacijska dokumentacija
S pomočjo podatkov pridobljenih iz literature, smo analizirali kvalifikacijsko dokumentacijo
za vsako posamezno fazo. Vsaka zase so tako obravnavane: kvalifikacija načrtovanja,
kvalifikacija montaže, kvalifikacija delovanja, kvalifikacija po zagonu in revalidacija.
Podrobneje smo opisali kakšni so cilji vsake posamezne faze dokumentiranja, kakšna je
struktura kvalifikacij in katere korake izvajamo pri dokumentiranju vsake posamezne faze.
Navedli smo tudi pomen in vsebino protokolov, delovnih listov in poročil kvalifikacij ter
kakšen vpliv imajo kvalifikacije pri zadostitvi zahtevam dobre proizvodne prakse,
posledično pa na primernost sistema za predvideno uporabo.
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KVALIFIKACIJA NAČRTOVANJA
Kvalifikacija načrtovanja [4] je kvalifikacija, s katero preverimo zahteve uporabnika glede
strojne opreme in skladnost z zahtevami dobre proizvodne prakse dokumentirano.
Cilj kvalifikacije načrtovanja je potrditi dobro inženirsko prakso, glede na vnaprej
predpisane specifikacije, zakonodajne zahteve, izvajanja tehnoloških in netehnoloških
operacij ter planirane kontrolne, nadzorne in validacijske aktivnosti.
Pri kvalifikaciji načrtovanja se običajno osredotočimo na opis analiziranega problema, izbiro
tehnike analize, opis predvidene uporabe opreme, opis predvidene okolice, preliminarno
izbiro funkcionalne in ustrezne specifikacije, preliminarno izbiro dobavitelja pa tudi na
končno izbiro dobavitelja in opreme.
Del kvalifikacije načrtovanja je pogosto še analiza [14] tveganja. Namreč, prej ko so
ocenjena in zabeležena mogoča tveganja, prej se lahko ta zmanjša. Pri kvalifikaciji
načrtovanja se preveri skladnost opreme z določenimi zahtevami. V ta namen se zahteve in
specifikacije, ki jih je podala stranka (naročnik) primerja s specifikacijami, ki jih je pripravil
dobavitelj. Upravljalec definira zahteve v zgodnji fazi glede na kakovost, količino,
povpraševanje in razpoložljivost opreme. Tehnični oddelek pomaga pri sestavljanju
uporabniških zahtev, izvaja preizkuse izvedljivosti in spreminja tehnične zahteve. Po
odobritvi uporabniških zahtev tehnični vodja projektov uskladi vse dejavnosti, ki vodijo do
končnega prevzema. Uporabniške zahteve so navedene v uporabniških specifikacijah, ki
kasneje igrajo pomembno vlogo pri kvalifikaciji. Namen uporabniških specifikacij je
določiti uporabnikove farmacevtske in tehnične zahteve za opremo (uporabniške zahteve).
Slednje zagotavlja, da je oprema primerna za kasnejšo uporabo in da se ta lahko uporablja
za izdelavo izdelka, ki je v skladu s specifikacijami pod pogoji, ki ustrezajo dobri proizvodni
praksi (angl. GMP). Konfiguracija opreme mora odražati trenutno stanje. Zato morajo biti
vse tehnične, pa tudi zakonske zahteve (varnost opreme, zaščita zaposlenih), opisane in
upoštevane v uporabniških specifikacijah.
Podatki iz uporabniških specifikacij [16] se lahko uporabljajo kot podlaga za razpise,
ponudbe ali naročila. Tipični sestavni deli uporabniških specifikacij so opis projekta, pravne
zahteve, zahteve za dokumentacijo sistema oz. opreme, okoljske zahteve na predvidenem
mestu namestitve sistema oz. opreme, varnostne naprave, mediji v sistemu oz. opremi,
kvaliteta materiala, konstrukcijske zahteve sistema oz. opreme, čiščenje opreme, procesni
pogoji operacije, kontrola, kalibracije, vzdrževanje.
Vodje tehničnih in farmacevtskih projektov pripravijo specifikacijo sistema (specifikacije
uporabnika) za farmacevtsko opremo na podlagi opisa sistema in ocene ponudb izbranega
dobavitelja. Naročilo se nato odda v skladu s specifikacijo. Predpogoj je odobritev in
zagotovitev zneska, ki ga je treba vložiti prek naložbene vloge. V tej fazi je pripravljen tudi
pomemben dokument za naknadno kvalifikacijo: tehnična specifikacija. Tehnične
specifikacije so torej tiste, ki predstavljajo pretvorbo uporabniških specifikacij v obvezujoče
tehnične zahteve za dobavitelja.
Da torej ne pride do presenečenj, je potrebno opremo, sistem, ali prostor skrbno načrtovati
in natančno določiti uporabniške zahteve in specifikacije. Če so te specifikacije za naročnika
zadovoljive, se jih pisno potrdi.
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Protokol kvalifikacije načrtovanja
Pri kvalifikaciji načrtovanja strojne opreme pregledamo ustreznost:
‐ procesnih shem in načrtov,
‐ opreme (merilna oprema, ventili ipd.),
‐ cevovodov,
‐ funkcijskega opisa sistema,
‐ opisa procesa,
‐ matrike sledljivosti.
Namen pregleda je ugotoviti ali je načrtovano stanje skladno s procesno shemo (angl. P &
ID) ter ali je načrtovanje opreme skladno z vnaprej predpisanimi uporabniškimi
specifikacijami oz. zahtevami.
Poročilo kvalifikacije načrtovanja
DQ poročilo, ki izhaja iz DQ načrtovanja, dokumentira status vsakega posameznega koraka
kvalifikacije. Odkrite pomanjkljivosti vnesemo v t. i. preglednico odstopov, kjer se zapiše
zaporedno številko odstopa, referenčno oznako in stran pregleda ter opis spremembe in
dopolnitve. Naročnik potrdi svoje strinjanje z načinom, obsegom DQ kvalifikacije
načrtovanja ter z vsebino dokumentov s podpisom dokumenta na naslovni strani ter
podpisom vsebine DQ dokumentacije, ki se nahaja kot priloga DQ dokumentacije.

KVALIFIKACIJA MONTAŽE
Kvalifikacija montaže vključuje [16] zbiranje in pregledovanje navodil/zahtev za delovanje
in delo od dobavitelja, verifikacijo vgrajenih materialov, kalibracijo instrumentov in
montažo/modifikacijo opreme, ocevja, instrumentov in podpornih sistemov, glede na
odobrene inženirske risbe in načrte. Kvalifikacija poteka po dobavi opreme, hkrati z montažo
opreme na kraju namestitve. V primeru predhodno sestavljene opreme, se lahko kvalifikacija
montaže, vsaj delno, izvede že v prostorih dobavitelja.
Bistveni elementi kvalifikacije montaže so:
‐ pregled in popis dobavljenih komponent oz. opreme ter preverjanje skladnosti z
zahtevami kvalifikacije načrtovanja; končni prevzemni pregled (FAT, SAT),
‐ preverjanje popolnosti tehnične dokumentacije, zahtevane v kvalifikaciji načrtovanja,
‐ preverjanje sestava na podlagi načrtov cevovodov in instrumentov (procesna shema) in
potrditev pravilne izvedbe,
‐ izdelava seznama točk merilne in kontrolne tehnologije ter opredelitev merilnih mest, kjer
se preverja kakovost,
‐ preverjanje povezav in priključnih parametrov oskrbe z energijo,
‐ čiščenje, pasivacija, umerjanje, vzdrževanje opreme,
‐ identifikacija komponent programske in strojne opreme, ki lahko vplivajo na proizvodnjo
ali na končni mehanizem,
‐ izdelava standardnega operativnega postopka za umerjanje in vzdrževanje opreme,
‐ izdelava standardnega operativnega postopka za čiščenje ali razkuževanje/sterilizacijo
opreme,
‐ izdelava seznama vseh odstopanj, ki so se pojavila med IQ, z navedbo odgovorne osebe
in rokov za odpravo teh odstopanj.
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Vsa odstopanja ali spremembe, ugotovljene med kvalifikacijo montaže, morajo biti
dokumentirane, da se lahko uporabijo kot podlaga za oceno potrebe po sestavi seznama
napak. Rezultati so nato v ustrezni obliki navedeni v končnem poročilu in še enkrat temeljito
preverjeni. Če se dokaže, da so oprema ali sistemi vgrajeni ali modificirani skladno s
specifikacijami, se kvalifikacija montaže formalno zaključi s podpisi odgovornih oseb.
V tej fazi kvalifikacije [17] je posebna pozornost namenjena tehnični dokumentaciji, katere
obseg je treba natančno opisati že v fazi kvalifikacije načrtovanja in ki jo mora zagotoviti
dobavitelj. Da se zagotovi dober odnos med stranko in dobaviteljem, je priporočljivo, da se
natančno določi čas predložitve tehnične dokumentacije. Le te ni vedno priporočljivo
dostaviti hkrati z opremo, saj potencialne prilagoditve na opremi vključujejo še spremembe
v dokumentaciji. Vsebina tehnične dokumentacije mora vsebovati podatke o razvoju,
proizvodnji, vgradnji, obratovanju in vzdrževanju proizvoda v celotni življenjski dobi.
Proizvajalec mora v tehnični dokumentaciji dokumentirati ukrepe, ki jih je upošteval pri
zasnovi in načrtovanju, da bi stroj izpolnjeval zahteve predpisov glede varnosti. Skupaj z
EU-izjavo o skladnosti mora biti tehnična dokumentacija na zahtevo predložena ustreznim
nacionalnim organom. Tehnično dokumentacijo proizvoda hrani proizvajalec opreme v
fizični in elektronski obliki ter jo mora za potrebe dokazovanja skladnosti na zahtevo
priglašenega organa tudi pripraviti in izročiti. Hraniti jo je potrebno deset let od datuma, ko
je bil proizvod postavljen na trg. Vsebina tehnične dokumentacije mora biti tako podrobna,
da lahko ugotovimo skladnost proizvoda z direktivo ali s harmoniziranimi standardi, v
primeru da so bili uporabljeni.
Po prevzemu opreme, mora tehnična dokumentacija ustrezati dejanskemu stanju (angl. as
built). Proizvajalec mora upoštevati vse spremembe v dokumentaciji, ki so bile izvedene
med fazami načrtovanja, montaže in zagona. Kvalifikacija montaže se izvede posebej za
elektro, strojni in informacijski sistem.
Struktura dokumentacije kvalifikacije montaže
Dokumentacijo kvalifikacije montaže IQ gradijo:
‐ Dokumenti načrtovanja testiranja:
‐ IQ protokol (IQP) predstavlja krovni dokument, ki definira splošne zahteve IQ ter
navaja seznam podrejenih dokumentov testnih postopkov;
‐ Testni postopki so podrejeni dokumenti, ki definirajo nabor in natančno določajo
način izvajanja posameznih testov. Obstaja več dokumentov testnih postopkov, ki
smiselno združujejo teste za določeno funkcionalno zaključeno celoto.
‐ Dokumenti izvajanja testiranja:
‐ Rezultati testov, skupaj z zahtevanimi prilogami, se zbirajo v t. i. mapah testnih
rezultatov;
‐ Z izdajo IQ poročil se ugotavlja napredek testiranja in stanje sistema. Z zaključnim
IQ poročilom se ugotovi stanje sistema in zaključi izvajanje IQ.
Protokol kvalifikacije montaže
Protokol je pogodbeni dokument, izdelan s strani izvajalca kot del pogodbenih obveznosti.
V veljavo vstopi s podpisom vseh na prvi strani navedenih podpisnikov. IQ protokol naj bo
čim bolj popoln, saj se lahko le tako izognemo zmedi. Zapise lahko kasneje uporabimo kot
osnove za primerjavo za vse nadaljnje spremembe.
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IQ protokol običajno vsebuje:
‐ Naslovno stran: ime dobavitelja, številko strani, število strani v dokumentu ipd.;
‐ Preglednike in podpisnike: potrebno je pripraviti preglednico avtorjev, preglednikov
in odobriteljev dokumentov. Preglednica mora vsebovati še imena sodelavcev, njihovo
vlogo, prostor za podpise in datum odobritve;
‐ Kazalo vsebine: omogoča, da hitro poiščemo iskane dele znotraj dokumenta;
‐ Cilje: navedemo cilje kvalifikacije montaže;
‐ Obseg: navedemo obseg kvalifikacije montaže;
‐ Seznam opreme: vsebuje preglednico z vso opremo, ki bo preverjena pri kvalifikaciji,
vključno z vsemi dodatnimi deli opreme, ki tvorijo zaključeno celoto. Preglednica
vključuje ime opreme, opis, oznako opreme, tehnične podatke, itd.;
‐ Seznam referenčnih dokumentov: vsebuje seznam vseh načrtov, od P& ID sheme,
načrta glavnih komponent, ki smo jih vgradili v sistem, izometričnih načrtov z vsemi
povezavami, nakloni in iztočnimi točkami. Poleg tega vsebuje še tlačne preizkuse,
varilno dokumentacijo, seznam specifikacij, itd.;
‐ Kvalifikacijske aktivnosti: v tem delu so opisane IQ aktivnosti, ki jih izvajamo pri
kvalifikacijah montaže. Kvalifikacijske aktivnosti zajemajo kalibracije, funkcijsko
testiranje opreme, varnostno testiranje, ipd.;
‐ Priloge: navesti moramo vse priloge, ki jih bomo uporabili pri dokumentiranju
kvalifikacij montaže. Slednje zajema npr. kalibracijsko dokumentacijo, matriko
sledljivosti, zahteve za namestitev opreme, dokumentacijo računalniških testov, tlačne
teste, teste pasivacije in čiščenja, itd.;
‐ Zgodovino pregledov: navedena mora biti zgodovina protokolov za vse kvalifikacije,
ki so se izvajale predhodno.
Delovni listi kvalifikacije montaže
IQ testiranje je razdeljeno na več testnih postopkov, ki so med seboj relativno neodvisni.
Predpogoj za izvajanje IQ je odobritev IQ Načrta testiranja. Ob izvajanju testiranj ročno
izpolnjujemo obrazce Rezultat testa. Vsak test se nahaja na svoji strani in ima predvidena
polja za vpis rezultatov in podpisnike. Za uspešno zaključeno kvalifikacijo montaže moramo
uspešno zaključiti vse testne postopke. Uspešen zaključek se potrdi s podpisom zaključnega
poročila kvalifikacije montaže.
Vse pomanjkljivosti, ki se opazijo pri izvajanju kvalifikacij montaže zabeležimo v
preglednico pomanjkljivosti. Ko so te odpravljene, zapišemo referenčno oznako pregleda,
izpolnimo stran s podatki ali je pregled ustrezen ali ne in dopišemo datum. Sledi formalni
del, podpis osebe, ki je odpravila pomanjkljivosti.
Poročilo kvalifikacije montaže
Poročilo pripravimo po koncu preizkušanja in z njim potrdimo sposobnost opreme oz.
sistema za delovanje.
Sestava IQ poročila je podobna IQ protokolu in običajno vsebuje:
‐ Naslovno stran: vključuje ime dobavitelja, številko strani, število strani v dokumentu,
itd.;
‐ Preglednike in podpisnike: potrebno je pripraviti preglednico avtorjev, preglednikov
in odobriteljev dokumentov. Preglednica mora vsebovati še imena sodelavcev, njihovo
vlogo, prostor za podpise in datum odobritve;
‐ Kazalo vsebine: omogoča, da hitro poiščemo iskane dele znotraj dokumenta;
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‐
‐
‐
‐
‐

Sklepe: navedemo sklepe, do katerih smo prišli med kvalifikacijo;
Povzetek rezultatov kvalifikacij: povzamemo rezultate, pridobljene med kvalifikacijo;
Odstopanja: navedemo morebitna odstopanja, do katerih je prišlo med kvalifikacijo;
Priloge: navesti moramo vse priloge, ki smo jih uporabili pri dokumentiranju
kvalifikacij montaže;
Zgodovina pregledov: navedena mora biti zgodovina poročil za vse kvalifikacije, ki so
se predhodno izvajale.

Končno poročilo kvalifikacije montaže se izdela po uspešno zaključenih pregledih. Z
ustrezno zaključenim končnim poročilom potrdimo, da je strojna oprema zgrajena in
inštalirana v skladu s specifikacijami uporabnika.

KVALIFIKACIJA DELOVANJA
Kvalifikacija delovanja dokazuje, da sistem deluje skladano z določenimi parametri in
znotraj določenih mej. OQ je postopek testiranja, zato je treba vnaprej določiti metode
testiranj in merila sprejemljivosti. Kvalifikacija delovanja mora biti izvedena in slediti
kvalifikaciji montaže. Najmanjši obseg kvalifikacije delovanja [18] temelji na poznavanju
postopkov, sistemov, opreme, objekta ter na preizkusih, ki olajšajo opredelitev zgornjega in
spodnjega delovnega območja sistema. Te preizkuse moramo izvesti pri najslabših možnih
(angl. worst case) scenarijih. S kvalifikacijo delovanja lahko začnemo le, če med
kvalifikacijo montaže ni bilo odkritih nobenih bistvenih, s kakovostjo povezanih, napak.
Osnova kvalifikacije delovanja je analiza tveganja [19], med katero se ocenijo kritični
parametri objekta in okoliški pogoji. Vsa bistvena merilna oprema mora biti ustrezno
kalibrirana pred izvedbo kvalifikacije delovanja. Minimalno zahtevano je še, da obstaja
predhodni osnutek vseh navodil, potrebnih za obratovanje objekta. Pri praktični izvedbi
testiranja natančno preverimo delovanje različnih funkcij. Po potrebi, odvisno od vrste
objekta, je potrebno preveriti tudi okoliške pogoje. Na tej stopnji je prav tako potrebno
preveriti izvajanje čiščenja, razkuževanja in vzdrževanja.
Za preverjanje funkcionalnosti je potrebno izvesti zadostno število testiranj, na podlagi
vnaprej določenih kvalifikacijskih protokolov za kvalifikacijo delovanja. Izvedbo teh testov
zabeležimo v kvalifikacijskem poročilu.
V ta sistem ne vključujemo realnih vzorcev, kljub temu pa morajo biti pogoji, pri katerih
izvajamo testiranje, čim bolj podobni realnim pogojem. Pri tem testiranju mora biti prisotno
tudi tisto osebje, ki bo kasneje odgovorno za obratovanje sistema oz. opreme.
Kvalifikacija delovanja se izvede posebej za elektro, strojni in informacijski sistem. Vsebino
preverjanja sistemov prikazuje slika 3.9.
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Slika 3.9: Vsebina OQ preverjanja sistemov [4]

Protokol kvalifikacije delovanja
Protokol kvalifikacije delovanja podaja dokumentiran dokaz, da je bila oprema ustrezno
preizkušena in dokumentirana. Predstavlja krovni dokument, ki definira splošne zahteve OQ
ter navaja seznam podrejenih dokumentov.
OQ protokol običajno vsebuje:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Naslovno stran: vključuje ime dobavitelja, številko strani, število strani v dokumentu,
itd.;
Preglednike in podpisnike: potrebno je pripraviti preglednico avtorjev, preglednikov
in odobriteljev dokumentov. Preglednica mora vsebovati tudi imena sodelavcev, njihovo
vlogo, prostor za podpise in datum odobritve;
Kazalo vsebine: omogoča, da hitro poiščemo iskane dele znotraj dokumenta;
Cilje: navedemo cilje kvalifikacije delovanja;
Obseg: navedemo obseg kvalifikacije delovanja;
Seznam opreme: vsebuje preglednico z vso opremo, ki bo preverjena pri kvalifikaciji,
vključno z vsemi dodatnimi deli opreme, ki tvorijo zaključeno celoto. Preglednica
vključuje ime opreme, opis, oznako opreme, tehnične podatke, idr.;
Seznam referenčnih dokumentov: vsebuje seznam načrtov, funkcionalnih zahtev,
testnih obrazcev, navodil za obratovanje, itd.;
OQ dejavnosti: opišemo OQ dejavnosti, ki se bodo izvajale pri pregledu;
Ključne vhodne spremenljivke: opišemo ključne vhodne spremenljivke;
Ključne izhodne spremenljivke: opišemo ključne izhodne spremenljivke;
Priloge: navesti moramo vse priloge, ki jih bomo uporabili pri dokumentiranju
kvalifikacij delovanja. Slednje zajema npr. kalibracijsko dokumentacijo, ključne vhodne
in izhodne spremenljivke, rezultate testiranj, ipd.;
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‐

Zgodovino pregledov: navedena mora biti zgodovina protokolov za vse kvalifikacije,
ki so se izvajale predhodno.

Delovni listi kvalifikacije delovanja
Izpolnjene rezultate testiranja s prilogami zbiramo v OQ mapi testnih rezultatov, ki vsebuje:
‐ Obrazec Identifikacija podpisov: v tem identificiramo vse izvajalce/podpisnike testov;
‐ Rezultate testov za posamezne preglede. Posamezni pregledi v podmapi se med seboj
ločijo s pregrado (poglavje).
OQ je razdeljen na več testnih postopkov, ki so med seboj relativno neodvisni. V kolikor je
izvajanje OQ testa pogojeno z zaključkom določenega predhodnega testa, je to v testnih
postopkih posebej navedeno. Kot osnovni predpogoj za izvajanje kvalifikacije delovanja je
odobritev Načrta testiranja. Ob izvajanju testiranj ročno izpolnjujemo obrazce Rezultat testa,
ki jih vlagamo v OQ mapo testnih rezultatov. Vsak test se nahaja na svoji strani in ima
predvidena polja za vpis rezultatov in podpisnike. Za uspešno zaključeno kvalifikacijo
delovanja moramo uspešno zaključiti vse testne postopke. Uspešen zaključek potrdimo s
podpisom zaključnega poročila kvalifikacije delovanja.
Poročilo kvalifikacije delovanja
Poročilo pripravimo po koncu vseh pregledov in z njim potrdimo, da oprema oz. sistem
deluje funkcionalno ustrezno in ponovljivo, glede na vnaprej postavljene zahteve.
Sestava OQ poročila vsebuje:
‐ Naslovno stran: vključuje ime dobavitelja, številko strani, število strani v dokumentu,
itd.;
‐ Preglednike in podpisnike: potrebno je pripraviti preglednico avtorjev, preglednikov
in odobriteljev dokumentov. Preglednica mora vsebovati še imena sodelavcev, njihovo
vlogo, prostor za podpise in datum odobritve;
‐ Kazalo vsebine: omogoča, da hitro poiščemo iskane dele znotraj dokumenta;
‐ Sklepe: navedemo sklepe, do katerih smo prišli med kvalifikacijo;
‐ Povzetek rezultatov kvalifikacij: povzamemo rezultate, pridobljene med kvalifikacijo;
‐ Odstopanja: navedemo morebitna odstopanja, do katerih je prišlo med kvalifikacijo;
‐ Priloge: navesti moramo vse priloge, ki smo jih uporabili pri dokumentiranju
kvalifikacij montaže;
‐ Zgodovina pregledov: navedena mora biti zgodovina poročil za vse kvalifikacije, ki so
se izvajale predhodno.

KVALIFIKACIJA PO ZAGONU
Kvalifikacijo po zagonu izvedemo po uspešno zaključenem IQ in OQ. Gre za testni
postopek, ki se že od začetka ukvarja s posameznimi procesi. Če so sistemi sestavljeni iz več
delov posamezne opreme, je potrebno preveriti še funkcionalnost celotnega (skupaj
povezanega) sistema. Pri teh testih simuliramo razmere [20] kakršne bodo pri dejanskem
obratovanju procesa, vključno z najslabšimi možnimi (angl. worst case) scenariji. S PQ tudi
dokumentirano dokažemo, da proces, ki obratuje znotraj postavljenih parametrov lahko
učinkovito in ponovljivo proizvaja izdelek, ki je v skladu s predhodno postavljenimi
specifikacijami in atributi kakovosti.
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Kvalifikacijo montaže in delovanja opreme CIP sistema lahko izvedemo s podobnimi
metodami kot pri vsej ostali farmacevtski opremi. Faza kvalifikacij po zagonu (angl. PQ)
procesa CIP sistema, pa se razlikuje od kvalifikacij po zagonu pri ostali farmacevtski opremi.
Pred razvojem protokola PQ CIP sistema [1], [21] si moramo zastaviti nekatera pomembna
vprašanja:
‐ Kako lahko se formulacija čisti?
‐ Kakšen bo postopek vzorčenja?
‐ Kakšne analizne metode bomo uporabili?
‐ Kdaj moramo ponovno izvesti validacijo čiščenja?
‐ Kolikšne so najmanjše dovoljene meje posameznih ostankov?
‐ Kakšna je mikrobiološka in kemična kakovost površine in vseh izpiralnih tekočin?
Med PQ CIP sistema moramo določiti naslednje parametre:
‐ koncentracijo čistilnega sredstva v čistilni tekočini in v končni izpiralni tekočini,
‐ volumen in temperaturo čistilne tekočine ter vseh izpiralnih tekočin,
‐ tlake in hitrosti pretokov čistilne tekočine ter vseh izpiralnih tekočin,
‐ časovno usklajevanje in trajanje vseh procesnih korakov.

REVALIDACIJA
Z vsemi fazami kvalifikacij, ki smo jih predstavili je omogočeno, da je sistem potrjen in
začne delovati. Med življenjsko dobo vsakega sistema, in tako je tudi s CIP sistemi, pa
običajno pride do sprememb. Slednje lahko vpliva na status potrditve. Če spremembe
vplivajo na sistem, moramo izvesti revalidacijo sistema. Revalidacija [6] je torej ponovna
validacija prvotnega sistema, ki je bil spremenjen. Pripraviti moramo program za ponovno
validacijo sistema.
Identificirati moramo spremembo (oznaka, naziv), opredeliti njen vzrok, podati kratek opis,
konkretizirati načrtovane spremembe opreme ter določiti potrebno revalidacijo segmentov
sistema, na katere sprememba vpliva.
Revalidacijo izvajamo vsaj, vendar ne izključno, v naslednjih primerih:
‐ montaža nove opreme (ventili, črpalke, merilna oprema ipd.),
‐ predelava cevovodov (sprememba dimenzij, dodatna kolena, dodatni vari itd.),
‐ premik sistema na novo lokacijo,
‐ neželeni pojavi, ki bi lahko nakazovali, da je revalidacija smiselna,
‐ kakršne koli večje spremembe, za katere ocenimo, da bi lahko vplivale na kvaliteto
končnega produkta.
Revalidacije beležimo v kontroli sprememb. Kontrola sprememb je postopek, ki zagotavlja,
da se spremembe na sistemu uvajajo nadzorovano in usklajeno. Zmanjša možnosti, da se v
sistem vnesejo nepotrebne spremembe ali da se razveljavijo predhodne spremembe, ki so jih
naredili drugi uporabniki. Podjetja morajo zato osnovati kontrolo sprememb tako, da se bodo
le ta čim bolje ujemala z njihovo obratovalno in nadzorovalno strategijo, odgovornostmi in
metodami.
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4 Rezultati
V tem poglavju bomo prikazali rezultate testnih postopkov, ki smo jih opravili pri
dokumentiranju kvalifikacije montaže. Kvalifikacija montaže je sicer sestavljena iz področij
strojnotehnoloških instalacij in opreme, električnih instalacij in električne opreme ter
računalniško vodenega sistema, vendar bomo v tem poglavju prikazali le rezultate,
pridobljene pri kvalifikacijah strojnotehnoloških instalacij in opreme.
Poglavje vsebuje analizo sedmih testnih postopkov, ki smo jih izvedli pri dokumentiranju
kvalifikacij montaže strojnotehnoloških instalacij in opreme. Poleg sedmih testnih
postopkov, ki smo jih analizirali pa je opisan še en testni postopek, imenovan Lista
odstopanj. Obrazec za dokumentiranje odstopanj smo sicer predhodno pripravili, vendar ga
nato nismo uporabili, saj med kvalificiranjem nismo beležili odstopanj.
Na začetku so torej našteti vsi testni postopki, ki smo jih uporabili pri dokumentiranju, nato
pa je vsak postopek predstavljen v svojem podpoglavju z vsemi pripadajočimi podatki, ki
jih vsak posamezen postopek vsebuje. Sem spadajo npr.: različne sheme, preglednice,
varilski dnevniki, itd. Znotraj poglavja je tudi podrobneje razloženo, s katerimi podatki se
operira pri posameznem testnem postopku, zakaj se posamezni testni postopki uporabljajo
in kakšen je cilj ter namen dokumentiranja posameznega testnega postopka. Testi namreč
zajemajo od preverjanja strojnih instalacij glede na procesno shemo, preko testa tlačnih
preizkusov do kalibracij in ostalega.
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4.1 Kvalifikacija montaže strojno tehnoloških instalacij
in opreme
Namen izvajanja kvalifikacije montaže je dokumentirano preverjanje ustreznosti instalacije
in konfiguracije za strojno tehnološke instalacije in opremo. Testiranje je razdeljeno na več
testnih postopkov, ki so med seboj, večinoma, relativno neodvisni. V našem primeru sta
medsebojno odvisna samo prva dva testna postopka, torej preverjanje strojnih instalacij
glede na procesno shemo ter test sestavnih delov. Iz preglednice 4.1 je razvidno katere testne
postopke smo uporabili pri testiranju obravnavanega sistema za pranje na mestu delovanja.
Razvidno je, da smo opravili osem različnih testnih postopkov, s katerimi smo preverili
ustreznost montaže strojne tehnološke instalacije in opreme ter njeno skladnost z
načrtovanim projektom.
Preglednica 4.1: Izvedeni testni postopki za strojne tehnološke instalacije in opremo
TESTNI POSTOPEK
Strojne tehnološke instalacije
in oprema
IQ01

Test montaže in instalacij:
preverjanje strojnih instalacij
glede na procesno shemo.

Preverjanje procesnih instalacij in
elementov glede na procesne sheme.

IQ02

Test sestavnih delov.

Preverjanje sestavnih delov strojnih
instalacij.

IQ03

Preverjanje varilske
dokumentacije.

Preverjanje varilske dokumentacije.

IQ04

Tlačni preizkusi in testi tesnosti.

Preverjanje izvedenosti tlačnih
preizkusov ter preizkusov tesnosti na
elementih procesnega sistema.

IQ05

Čiščenje strojnih instalacij.

Preverjanje čiščenja.

IQ06

Preverjanje dokumentov.

IQ07

Protokol kalibracij.

IQ08

Lista odstopanj.
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Preverjanje, ali je projektna
dokumentacija (strojne instalacije in
oprema) v celoti izdelana in
pripravljena za predajo investitorju.
Kalibracijski protokol umerjanja in
prvega preverjanja merilnih
inštrumentov.
Beleži se vsa ugotovljena odstopanja pri
izvedbi IQ testiranj.

Rezultati

4.1.1 Preverjanje strojnih instalacij glede na procesno shemo
Test je namenjen preverjanju strojnih instalacij glede na procesno shemo. Shema je
pomembna pri načrtovanju, konstrukciji in obratovanju sistema. Je namreč podroben
grafični prikaz procesa, ki zajema tako strojno kot tudi programsko opremo. Pomembno je,
da se shema ujema oz. ustreza dejanskemu stanju na, saj s pomočjo natančno izdelane sheme
vemo kako je sistem sestavljen ne da bi potrebovali preverjati fizično stanje sistema.
Namen testa je torej preverjanje ali je sistem vključno z opremo in njegovimi elementi
izveden v skladu z načrtovanim projektom ter s procesno shemo. Pri izvedbi testa smo zato
preverili:
‐ ustreznost strojne oznake elementa,
‐ tip elementa, dimenzije, material,
‐ pravilnost montaže, orientacija, smer pretoka medija,
‐ pravilnost povezav med elementi,
‐ povezavo pravilnih medijev.
Na sliki 4.1 je prikazan del dejanskega testiranega sistema. Z rumeno barvo je označeno vse,
kar je prikazano na shemi, na sliki 4.2. Vidimo lahko kje so postavljeni določeni ventil, kot
sta na primer nepovratni in dihalni, vidimo postavitev manometrov, merilnika pretoka in
ostale merilne opreme, potek cevovoda, itd. Za vse te elemente se je torej preverilo ali je
njihova postavitev in označitev skladna s procesno shemo. Na sliki 4.2, pa je prikazan del
procesne sheme za testiran sistem. Na shemi lahko vidimo smer pretoka medija, kakšne so
povezave med elementi, kateri elementi sestavljajo sistem, dimenzije in oznake elementov
ipd. Same dimenzije in ostale atribute elementov smo preverjali v IQ testu sestavnih delov,
ki je podrobneje predstavljen v nadaljevanju. V tem testu pa so pomembne predvsem
pravilna postavitev in oznake elementov. Z rumeno barvo so na shemi označeni deli sistema,
ki so bili verificirani in za katere smo ugotovili, da so izvedeni v skladu z načrtovanim
projektom.
Na procesni shemi, ki jo vidimo na sliki 4.2, je prikazana reducirna postaja filtriranega
dušika, namenjena redukciji tlaka dušika za potrebe izpiha in izriva produkta iz procesnih
posod ter za potrebe inertizacije. Sistem sestavlja pet reducirnih kosov, ki reducirajo
cevovod iz premera 29 mm, na premer 19 mm, oziroma iz dimenzij DN25/DN15 po
standardu DIN 11850. Sistem je namreč narejen po tem standardu, zato so tudi vse dimenzije
elementov prikazanih na shemi narejene po standardu DIN 11850. Sistem je sestavljen tudi
iz razstavljivih zvez, t. i. TC spojk, ki med seboj povezujejo različne cevovode. Spojke so
sestavljene iz dveh t. i. TC kosov, ki jih povezuje obojka. Na shemi so prikazane spojke
različnih dimenzij in sicer trije so dimenzije DN10 in oznake TC10/d34, štirje dimenzije
DN25 in oznake TC25/d50,5 ter šest dimenzije DN15 in oznake TC15/d34. Oznake d50,5
in d34 podajajo premer na mestu, kjer sta dva TC kosa povezana med seboj. Med razstavljive
zveze na obravnavanem sistemu štejemo tudi dve prirobnici dimenzij DN15, med katere je
vgrajen en indikator pretoka. Drug indikator pretoka je, tako kot oba manometra, na sistem
montiran z dvema objemkama dimenzij ½''. Linije na sistemu so lahko med seboj povezane
tudi s t. i. T-kosi, ki omogočajo prehod iz ene linije cevovoda na drugo. Na shemi so
prikazana dva T-kosa, ki povezujeta dve liniji dimenzij DN25 in sta označena kot T25/25,
tri, ki povezujeta linijo z dimenzijo DN25 in linijo z dimenzijo DN15, z oznako T25/15 ter
dva, ki povezujeta linijo z dimenzijo DN25 in linijo z dimenzijo DN10, z oznako T25/10.
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Na shemi lahko vidimo tudi ventile in merilno opremo. Vidimo lahko ročni krogelni ventil
z oznako V-1050-501 in dimenzije DN15, ki omogoča ročno reguliranje pretoka dušika po
liniji, nepovratni ventil z oznako VC-1050-502 in dimenzije DN15, ki preprečuje pretok
dušika v primeru neustrezne smeri pretoka ter dva reducirna ventila z oznakama PRV-1050503 in PRV-1050-504 za znižanje tlaka dušika. Ventil PRV-1050-503 je dimenzije DN25,
ventil PRV-1050-504 pa dimenzije DN15. Membranski pnevmatski ventili se lahko
preklapljajo samodejno. Membranska pnevmatska ventila, dimenzije DN25 imata oznaki V1050-507 in V-1050-510, ventil z dimenzijo DN10, pa ima oznako V-1050-505. Z njihovim
zapiranjem ali odpiranjem se regulira tok in pretok dušika po liniji. Merilna oprema, ki je
prikazana na sistemu pa zajema dva manometra z oznakama PI 1050-508 in PI-1050-509, s
katerima se preverja tlak dušika v sistemu, ter dva indikatorja pretoka, z oznakama FI-1050511 in pa FS-1050-506, s katerima se preverja pretok dušika v sistemu.

Slika 4.1: Testiran sistem
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Slika 4.2: Odsek iz procesne sheme
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4.1.2 Test sestavnih delov
Ustrezno postavitev in označitev teh elementov smo preverili že pri testu strojnih instalacij,
glede na procesno shemo, namen testa sestavnih delov pa je preverjanje skladnosti vgrajenih
elementov z njihovimi tehničnimi specifikacijami. Test strojnih instalacij glede na procesno
shemo in test sestavnih delov se med seboj dopolnjujeta in skupaj tvorita celoto, s katero
lahko pokažemo, da sistem ustreza projektni specifikaciji. Pri testu smo preverili strojne
elemente (posode, prenosniki toplote, črpalke, ventili ipd.) ter varnostne strojne elemente
(varnostni ventili, razpočni diski). Preverili pa smo sledeče podatke:
‐ oznako elementa,
‐ nazivne podatke,
‐ dobavitelja,
‐ proizvajalca,
‐ tip,
‐ tehnične podatke,
‐ nazivni premer,
‐ material,
‐ serijsko številko.
Preglednica 4.2 prikazuje del preglednice elementov, ki smo jo uporabljali pri izvajanju
testiranja. V njej so za vzor prikazani trije ventili, ki so del obravnavanega sistema. Prikazani
so samo naziv, oznaka, nazivni premer in material za posamezni ventil. Ostali podatki so
zaradi zaupnosti informacij namenoma izbrisani. S testom smo torej pokazali, da lastnosti
elementov ustrezajo projektni specifikaciji in da so vgrajeni elementi ustrezno montirani.
Preglednica 4.2: Preglednica elementov

4.1.3 Preverjaje varilske dokumentacije
Vsi zvarni spoji v farmacevtski industriji, ki pridejo v stik z izdelkom (ali mediji, ki vstopajo
v izdelek) morajo biti ustrezno izdelani. Vsak neustrezen zvar namreč lahko povzroči škodo
v celotnem procesu. Če var ni dovolj prevarjen oz. če kje ne drži popolnoma, lahko medij
izteka iz cevovoda. Še večji problemi pa se lahko pojavijo na notranji strani cevovodov, saj
lahko tam povzročijo kontaminacijo medija in posledično tudi izdelka. Zato je potrebno
posebno pozornost posvečati notranji zaščiti cevovodov, tako pri transportu kot tudi pri
montaži in varjenju.
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Pri varjenju pa je potrebno obvezno zaplinjevanje notranjosti cevi z inertnim plinom.
Farmacevtska industrija zahteva sledljivost in dokumentiranje zvarov. Sledljivost pomeni,
da morajo za izvedene cevovode obstajati izometrične risbe, varilski dnevniki in testni
vzorci varjenja.
Izometrične risbe v izometričnem pogledu predstavijo postavitev sistema. Na risbah so
predstavljeni: potek cevovodov, elementi, ki se nahajajo na sistemu, oznake posameznih
elementov, dolžine cevovodov, mesta kjer se nahajajo vari in njihove oznake itd. Na sliki
4.3 je prikazan del izometrične risbe, kjer lahko vidimo vse zgoraj naštete podatke.
Izometrične risbe so povezane z varilskimi dnevniki, saj se dnevniki izdelajo na podlagi
izometričnih risb. Varilski dnevnik, primer katerega je prikazan v preglednici 4.3, v osnovi
zagotavlja ustrezno sledljivost nad izvajanjem varilskih del ter njeno kvaliteto. Namen
dnevnika pa je predstaviti dejansko izvedena dela na dotični opremi oz. sistemu. V dnevniku
navedemo: številke varov, dimenzije vzorcev, naziv, oznako in šaržo elementov, na katere
se nanaša posamezen var, številke izometrij, oznako varilca in varilne opreme, datum
varjenja ter podpis varilca. Na koncu pa navedemo še, ali so bili vari endoskopsko pregledani
in kdo je preglede opravil.

Slika 4.3: Del izometrične risbe
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Testni vzorci varjenja pa so dokaz, da varilec izvaja varjenje v skladu z varilnimi postopki,
ki zagotavljajo ustrezno kakovost zvara. Testni zvar jamči, da uporabljena varilna oprema
ter varilni in zaščitni plin zagotavljajo enako ali boljšo kvaliteto končnega zvara.
Zaradi vsega naštetega je izjemno pomembno, da je varilska dokumentacija ustrezno
izdelana in preverjena. Varilska dokumentacija običajno poleg izometričnih risb, varilskih
dnevnikov in testnih vzorcev, vsebuje še različne certifikate. Ti so: certifikat o
usposobljenosti podjetja, certifikat varilnih operaterjev, certifikat ročnih varilcev, certifikat
endoskopskih preglednikov in certifikat varilnega plina. Varilska dokumentacija zajema še:
dokumentacijo varilne opreme, dokumentacijo o odobritvi varilnega postopka in poročilo o
endoskopski preiskavi zvarnih spojev.
S tem testom smo preverjali, ali so vari ustrezno dokumentirani v varilski dokumentaciji z
vsemi potrebnimi dokumenti. Po končanem testiranju smo prišli do ugotovitev, da so
certifikati varilcev, varilnih operaterjev in varilske opreme veljavni in prisotni v varilski
dokumentaciji. Prav tako sta veljavna certifikata o usposobljenosti podjetja in certifikat
endoskopskih preglednikov. Tudi poročilo endoskopskih pregledov zvarov je kompletno in
prisotno v varilski dokumentaciji. Ugotovili smo še, da so izometrične risbe in varilski
dnevniki, ki so prisotni v varilski dokumentaciji, kompletni. Testni vzorci varjenja so
pripravljeni in primerno označeni s številko testnega vzorca in da so vsi zvarni spoji, ki
pridejo v stik z mediji, navedeni v varilskem dnevniku in imajo navedeno število testnega
vzorca ter številke šarže materiala v spoju.
Preglednica 4.3: Primer varilskega dnevnika [6]
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4.1.4 Tlačni preizkusi in testi tesnosti
Po zaključeni montaži je potrebno celotni sistem preveriti s tlačnim preizkusom. S tlačnim
preizkusom se preverja trdnost ter tesnost elementov in spojev sistema. Pred samim tlačnim
preizkusom je treba iz cevovoda odstraniti vse občutljive elemente (merilne zaslonke,
termometre ipd.) ter jih premostiti s cevnimi kosi. Tlačni preizkus se opravlja pri višjem
tlaku, kot je obratovalni tlak sistema. Preizkus mora torej ustrezati tlačni stopnji pa tudi
temperaturi in pretočnemu mediju.
Tlačni preizkus na obravnavanem sistemu je trajal 1 uro in je bil izveden pri 1,5 kratniku
obratovalnega tlaka. Padec tlaka v preizkusnem delu sistema ni bil nikjer večji od 0,1 bar. S
tem se je potrdilo, da je sistem dovolj trden. Pri tlačnem preizkusu se je kot preizkusni medij
uporabil komprimiran zrak, tega pa smo merili z manometrom, kot je prikazano na sliki 4.4.
Tesnost varov na celotnem preizkusnem delu sistema pa je bil preverjen z milnico. Ker test
z milnico ni kazal nobenega puščanja, je bilo ugotovljeno še, da sistem dobro tesni.

Slika 4.4: Prikaz vrednosti tlaka med izvedbo tlačnega preizkusa
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Slika 4.5: Obrazec poročila o tlačnem preizkusu

Ugotovitve tlačnega preizkusa so zapisane v poročilu o izvedbi tlačnih testov. Primer
obrazca, ki se uporablja za poročilo tlačnih preizkusov je prikazan na sliki 4.5. Zaradi
zaupnosti informacij, je tako kot pri testu sestavnih delov prikazan samo neizpolnjen
obrazec. Kot lahko razberemo, se v poročilu vpiše številko opreme oz. cevovoda, ki se
pregleduje, številko procesne sheme, na kateri se oprema oz. cevovod nahajata, čas začetka
in čas konca ter posledično čas trajanja preizkusa. Vpiše se tudi kakšen je dejanski
obratovalni tlak sistema in kakšen tlak se je uporabil pri testiranju, kdo je bil udeležen pri
preizkusu in še nekateri drugi podatki, ki so razvidni iz obrazca.
V IQ testu tlačnih preizkusov in testa tesnosti smo preverili ali za obravnavan sistem obstaja
vsa ta predhodno navedena dokumentacija izvedbe preizkusov tesnosti in ali so bili dejansko
izvedeni preizkusi tesnosti z ustreznim preizkusnim tlakom in ustrezno dolžino trajanja.
Za pregled dokumentacije smo uporabili zadnjo ažurno verzijo procesne sheme ter
dokumentacijo izvedenih tlačnih preizkusov in testov tesnosti. Ugotovili smo, da vsa
zahtevana dokumentacija obstaja in da so bili preizkusi izvedeni pri zahtevanih kriterijih.
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4.1.5 Čiščenje strojnih instalacij
Pred pričetkom obratovanja, ko so cevovodi preizkušeni in pregledani, je potrebno cevovode
dobro očistiti in pasivirati.
Pri čiščenju morajo biti vse zaporne armature, skozi katere teče medij, povsem odprte, z
izjemo tistih skozi katere uravnavamo pretok. Pri izpiranju je treba paziti na pritrditev
cevovoda, saj pri tem prihaja do znatno večjih sil kot pri normalnem obratovanju. Na koncu
je treba odstraniti vse zapore, vse provizorične povezave in vse odvode ter vgraditi nazaj vse
demontirane dele ter vzpostaviti normalno stanje. Po izpiranju posušimo cevovode oz. sistem
s filtriranim zrakom. S čiščenjem odstranimo vidne nečistoče, prah od brušenja, vso
nečistočo, ki nastane pri strojni in mehanski obdelavi, ostružke, ipd. Za primer, smo na sliki
4.6 pokazali cev iz nerjavečega jekla, pred čiščenjem, kjer je z rdečo barvo označeno mesto
nečistoč.
Pasivacija [22] je proces, s katerim material postane "pasiven" in manj prizadet ali
razjeden. Pasivacija se nanaša na ustvarjanje zunanje plasti zaščitnega materiala, ki se
ustvari s kemično reakcijo z osnovnim materialom ali se dovoli, da nastane iz spontane
oksidacije v zraku in lahko zaščiti material pred korozijo. Je neelektrolitski postopek, ki
običajno uporablja dušikovo ali citronsko kislino. Postopek pasivacije odstrani iz
nerjavečega jekla prosto železo s površine in ustvari inertno zaščitno plast oksida, ki iz
nerjavečega jekla kompenzira večjo odpornost proti rjavenju zaradi pomanjkanja železa, da
reagira z atmosfero. Pasivacija lahko povzroči zelo želeno nizko stopnjo korozije kovine.
Površine pripravimo tako, da uporabimo enega izmed navedenih postopkov: jedkanje,
elektropoliranje, odstranjevanje železa, očiščenje mehansko oblikovanih površin,
razmaščevanje.
Sam postopek pasivacije poteka tako, da sistem napolnimo s pripravkom (najbolj običajno s
kislimi raztopinami) ali površine potopimo v pripravek. Nato pustimo, da začne pripravek
učinkovati, po določenem času delovanja pa odstranimo vse ostanke pripravka. Ostanke
izperemo s hladno deionizirano vodo, postopek pa je končan, ko dosežemo prevodnost
odplake pod 1 µS/cm. Sledi sušenje, ki ga običajno izvedemo s filtriranim zrakom. Postopek,
kot rečeno, izboljša potencialno korozijsko odpornost in ustvari osnovni pasivacijski sloj.
Namen izvedbe tega testa pa je bil pregled ali je bila narejena ustrezna in kontrolirana
izvedba postopkov čiščenja in pasivacije strojnih instalacij in opreme procesnega sistema,
ki so v stiku z izdelkom (ali mediji, ki prihajajo v kontakt z izdelkom). Pri testu smo preverili
dokumentacijo izvedenega čiščenja instalacij procesnega sistema. Ugotovili smo, da za
izbrane strojne instalacije in opremo obstaja ustrezna dokumentacija o čiščenju oz.
prepihovanju in pasivaciji.
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Slika 4.6: Primer neočiščene cevi

Slika 4.7: Razlika med nepasiviranim (levo) in pasiviranim (desno) materialom [22]

Na sliki 4.7 je prikazana razlika med nepasiviranim in pasiviranim materialom. Na levi strani
slike lahko vidimo nepasiviran, na desni strani pa pasiviran material. Opazimo lahko, da je
pasiviran material precej bolj ''sijoč'', zaradi inertne zaščitne plasti oksida, ki nastane na
pasiviranem materialu.

50

Rezultati

4.1.6 Preverjanje dokumentov
Namen tega testa je preveriti ali so vsi zahtevani dokumenti za obravnavan sistem prisotni
in jasno določeni. Preveriti je namreč potrebno, ali je vsebina dokumenta korektna in ali so
vsi potrebni dokumenti (navodila, certifikati, seznam podatkov, tehnična dokumentacija,
varilska dokumentacija ipd.) popolni.
Zato je potrebno preveriti ali je vsa dokumentacija, zbrana po mapah, ki je specificirana v
seznamu projektne dokumentacije, glede na seznam, ki je prikazan v preglednici 4.4,
izdelana v celoti. Za vsako mapo, ki je na seznamu projektne dokumentacije smo preverili
še popolnost glede na kazalo vsebine.
Preglednica 4.4: Seznam projektne dokumentacije

4.1.7 Protokol kalibracij
Kalibracije se izvajajo na inštrumentih, ki so kritični za kontroliran, stabilen in ponovljiv
proces znotraj sistema. Kalibracije so nujno potrebne, saj se izniči ves trud predhodnih
kvalifikacij, če uporabimo pri nadzoru in testiranju operacij nekalibrirane merilne
instrumente. Kalibracije se izvajajo za različno merilno opremo, od merilnikov volumskega
pretoka, merilnikov masnega pretoka, merilnikov tlaka, do merilnikov temperature in
prevodnosti. Vsak merilnik ima nekoliko drugačno proceduro izvajanja kalibracij, pri vseh
merilnikih pa lahko kalibracije smatramo za sprejemljive, če so meritve znotraj
specificiranih toleranc.
Namen IQ testa protokola kalibracij je bil izvesti in dokumentirati izvedbo kalibracij ter
prvih preverjanj na izbranih merilnih inštrumentih, vgrajenih v obravnavan sistem. Ker je
bilo teh meritev na celotnem sistemu precej, bomo tukaj predstavili samo izvedbo kalibracije
enega merilnika volumskega pretoka, ki se nahaja tudi na procesni shemi, predstavljeni v
točki 4.1.1.
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Kalibracije smo izvajali tako, da smo najprej na sistemu pripravili manjši tokokrog medija,
del katerega je merilnik, ki se kalibrira. V isti tokokrog smo vezali referenčni merilnik
(etalon) volumskega pretoka. Skozi tokokrog smo nato vzpostavili različne volumske
pretoke medija, izmerjene vrednosti pa smo primerjali med seboj in izračunali odstopanja.

Slika 4.8: Merilnik volumskega pretoka

Na sliki 4.8, je z zeleno barvo označen obravnavan merilnik, da je razvidno za kateri merilnik
volumskega pretoka gre in kje na sistemu se nahaja. Merilnik je namenjen za merjenje
volumskega pretoka detergenta, ki se pretaka po obravnavanem sistemu. Za opisan merilnik
smo s kalibracijami zagotovili, da je kalibriran na zahtevane količine, znotraj specificiranih
toleranc.

4.1.8 Lista odstopanj
Lista odstopanj je enostaven obrazec, v katerem so zavedena morebitna odstopanja, ki se
pojavijo pri izvedbi testiranj kvalifikacij montaže. V obrazec najprej vpišemo opis napake
oz. odstopanja in datum, ko je bilo odstopanje zabeleženo. V drugi polovici obrazca pa sledi
vpis odgovorne osebe za odpravo odstopanja ter dva datuma: prvi predstavlja rok za
odpravljanje odstopanja, drugi pa datum dejanske odprave odstopanja s podpis osebe, ki je
napako odpravila.
Pri našem obravnavanem sistemu med izvedbo kvalifikacije montaže ni prišlo do večjih
odstopanj, zato smo lahko že po izvedbi kalibracij zaključili z izvedbo kvalifikacij montaže
strojno-tehnoloških instalacij in opreme.
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5 Diskusija
Z analizo kvalifikacij v farmacevtski industriji in rezultati, ki smo jih zabeležili med
dokumentiranjem kvalifikacij montaže, sistema za pranje na mestu delovanja, smo dokazali,
da sistem stoji znotraj meril sprejemljivosti in je skladen s smernicami dobre proizvodne
prakse.
Velik poudarek kvalifikacijske dokumentacije je bil na kvalifikacijski dokumentaciji. V
poglavjih Teoretične osnove smo predstavili osnove kvalifikacije opreme in pa
dokumentacije kvalifikacij. Razlago kvalifikacijske dokumentacije smo nato razširili na
naslednje poglavje Metode raziskave. V poglavju Metodologija raziskave smo podrobneje
analizirali sestavo posameznih faz kvalifikacij. Tako smo v tem poglavju analizirali kako so
sestavljene posamezne faze kvalifikacijske dokumentacije, kakšni so cilji in naloge vsake od
posameznih faz kvalifikacijske dokumentacije. Opisani in razloženi so tudi kvalifikacijski
protokoli, poročila in delovni listi. Ugotovili smo lahko, da so tako kvalifikacije same kot
tudi struktura dokumentacije za kvalifikacijo načrtovanja, kvalifikacijo montaže in
kvalifikacijo delovanja za sistem na mestu delovanja zelo podobna. Kvalifikacije in
posledično kvalifikacijska dokumentacija pri kvalifikaciji po zagonu sistema za pranje na
mestu delovanja pa se od ostalih nekoliko razlikuje. Pri kvalifikaciji po zagonu si moramo
namreč postaviti nekatera vprašanja, kot so kakšen bo postopek vzorčenja, kako lahko
formulacijo v sistemu čistimo, itd. Prav tako se od ostalih faz kvalifikacij razlikuje
revalidacija, saj gre pri le tej za ponovno validacijo prvotnega sistema, ki je bil enkrat že
validiran, nato pa spremenjen. V nadaljevanju poglavja Metodologija raziskave smo nato
opisali dejanski sistem za pranje na mestu delovanja, ki je v uporabi v farmacevtski
industriji. Kot smo predstavili, gre torej za kompleksen sistem, ki je sestavljen iz več
sklopov, kot so: mobilna mešalna posoda in mešalni sklop, postaja za hrambo in doziranje
detergentov, reducirna postaja dušika, itd. Na podlagi podatkov, informacij in znanj,
pridobljenih iz analiz, ki smo jih predstavili v poglavjih Teoretične osnove in Metodologija
raziskave smo lahko izvedli analizo dokumentacije kvalifikacije montaže na primeru zgoraj
opisanega sistema za pranje na mestu delovanja. Analiza je predstavljena v poglavju
Rezultati. Iz znanja, pridobljenega med pisanjem naloge, smo lahko pripravili delovne liste
in dokumentacijo, ki smo jo potrebovali pri pregledu in analizi obravnavanega sistema.
Med kvalifikacijo montaže strojnotehnoloških instalacij in opreme, smo izvedli dejansko
sedem, med seboj relativno neodvisnih, testov. Pripravljenih smo jih imeli sicer osem,
vendar ker ni bilo med izvajanjem testiranj odkritih večjih pomanjkljivosti, nam ni bilo treba
uporabiti liste odstopanj, kjer bi beležili morebitna odstopanja.
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Začeli smo s testom montaže in instalacij, kjer smo glede na procesno shemo (angl. P & ID),
ki je prikazana na sliki 4.1 preverjali ali se strojne oznake elementov, dimenzije elementov,
povezave med elementi in ostali parametri, ki so prikazani na P & ID shemi, ujemajo z
dejanskim stanjem sistema. Na shemi je prikazan sklop reducirne postaje dušika, ki je
predstavljen že v predhodnem poglavju. Iz sheme je razvidno, da so elementi na reducirni
postaji dušika vgrajeni na ustreznem mestu.
Drugi test je bil namenjen preverjanju sestavnih delov sistema glede na projektne
specifikacije. Tukaj smo preverili in ugotovili, da se tehnični podatki, material, serijska
številka elementov itd., ki so zavedeni v dokumentaciji, ujemajo z dejanskim stanjem
sistema.
Pri tretjem testu smo preverjali varilsko dokumentacijo in ugotovili, da vsa varilska
dokumentacija obstaja in da so v varilski dokumentaciji zavedeni vsi zahtevani dokumenti,
kot so npr. izometrije, varilski dnevniki, certifikati varilcev in varilne opreme, testni vzorci
varjenja, ipd.
Četrti test je bil namenjen preverjanju izvedenosti tlačnih preizkusov in preizkusov tesnosti.
Preverjali smo ali za izvedene tlačne preizkuse in teste tesnosti obstaja dokumentacija o
izvedenih preizkusih z vsemi zahtevanimi podatki, kot so npr. vrednost obratovalnega in
testnega tlaka, medij, ki se je uporabljal pri testiranju, kdo je izvajal testiranje in koliko časa
je testiranje potekalo, itd. Ugotovili smo, da vsa zahtevana dokumentacija obstaja.
V petem testu smo preverili ali je bilo primerno izvedeno in dokumentirano čiščenje strojnih
instalacij in opreme na sistemu. Preverili smo in ugotovili, da obstaja dokumentacija, ki
dokazuje, da sta bila izvedena tako čiščenje in pasivacija kot tudi prepihovanje.
Šesti test je namenjen preverjanju ali je vsa projektna dokumentacija strojnih instalacij in
opreme (tehnična dokumentacija, varilska dokumentacija, navodila za obratovanje, itd.) v
celoti izdelana in pripravljena za predajo stranki.
Sedmi in hkrati zadnji test, ki smo ga dejansko opravili, je izvedba in dokumentiranje
kalibracij in prvih preverjanj na izbranih merilnih inštrumentih, vgrajenih v procesni sistem.
Prednosti tovrstnega preverjanja sistema so, da lahko delovne liste, ko so enkrat ustrezno
izdelani in pripravljeni uporabljamo za preverjanje vseh nadaljnjih podobnih sistemov.
Osnova za izpolnjevanje delovnih listov lahko ostane vedno enaka. Delovni listi so tudi
relativno enostavno sestavljeni, saj vsebujejo le tiste podatke, ki jih dejansko potrebujemo
za izdelavo kvalifikacij in kvalifikacijske dokumentacije. Ravno na tem mestu pa obstajajo
tudi nekatere slabosti, saj zaradi svoje enostavnosti ne zadoščajo vedno za popis kakšnega
še bolj kompleksnega sistema, kot je naš obravnavan sistem. Zato je potrebno v tem primeru
izdelati dodatne delovne liste. To pa spet pomeni dodatno delo in izgubo časa.
Iz uspešno izvedenih in dokumentiranih testov lahko sklepamo, da je sistem ustrezno
montiran in kot tak pripravljen na naslednjo fazo kvalifikacij, in sicer za kvalifikacijo
delovanja.
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6 Zaključki
Obravnavo sistema za pranje na mestu delovanja, smo razčlenili na več delov. Sistem smo
predstavili teoretično in izvedli analizo posameznih faz kvalifikacijske dokumentacije. Na
koncu smo izvedli še pregled sistema in izvedli analizo potrebnih postopkov za izvedbo
dokumentiranja kvalifikacije montaže.
1. Zasnovali smo procesno shemo strojnih instalacij in opreme, pripravili smo
preglednico vgrajenih elementov sistema z njihovimi tehničnimi specifikacijami in
pripravili preglednico z vso pripadajočo dokumentacijo. Poleg tega smo izvedli tudi
kalibracije in dokumentacijo merilne opreme ter dokumentirali izvedbo tlačnih
preizkusov ter čiščenja strojnih elementov in pasivacije.
2. Pokazali smo, da za obravnavan sistem za mesto na pranju delovanja vsa zahtevana
dokumentacija, z vsemi zahtevanimi shemami, načrti, specifikacijami, testi, itd.
obstaja, je preverjena in pripravljena za oddajo.
3. Tako smo ugotovili, da je sistem, vključno z vso pripadajočo opremo in elementi
izveden v skladu s pripadajočo procesno shemo, ter da specifikacije elementov
ustrezajo projektni specifikaciji, elementi pa so ustrezno montirani. Prav tako smo
ugotovili, da je varilska dokumentacija ustrezna in da so ustrezno izvedeni in
dokumentirani vsi tlačni preizkusi in testi tesnosti ter da obstaja ustrezna
dokumentacija o čiščenju in pasivaciji. S kalibracijami pa smo zagotovili, da je vsa
merilna oprema kalibrirana na zahtevano merilno območje.
4. Dobljeni rezultati oz. ugotovitve, ki smo jih dobili pri pripravi dokumentacije in pri
dokumentiranju kvalifikacije montaže nam pokažejo, da je za obravnavan sistem za
pranje na mestu delovanja kvalifikacija montaže ustrezno izvedena. Posledično to
pomeni, da lahko potrdimo, da je sistem ustrezno montiran in kot tak pripravljen za
naslednjo fazo kvalifikacij, to je kvalifikacijo delovanja.
Skozi analizo kvalifikacij in predvsem kvalifikacijske dokumentacije, smo pokazali
pomembnost kvalifikacij in kvalifikacijske dokumentacije za zagotovitev ustreznosti
kvalificiranega sistema. V nalogi so namreč podrobno analizirane in opisane vse faze
kvalifikacij opreme, kvalifikacijske dokumentacije in zahtev pri izvajanju le teh.
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Dobljene ugotovitve pri izvedbi analize kvalifikacij in kvalifikacijski dokumentaciji pa
nudijo osnovo za kasnejše podrobnejše raziskave na tem področju.

Predlogi za nadaljnje delo
V nalogi smo precejšen del posvetili analizi kvalifikacije montaže. V rezultatih smo
predstavili samo analizo delovnih listov in opisali testne postopke pri izvedbi kvalifikacij
montaže. Razložili smo sicer tudi, kaj morajo vsebovati poročila in protokoli, nikjer pa
nismo prikazali rezultatov poročil in protokolov, kot smo to storili za delovne liste. Za
nadaljnje delo zato predlagamo, da se opravi še podrobnejša analiza in predstavitev
potrebnih protokolov in poročil, ki se uporabljajo pri izvedbi dokumentiranja kvalifikacije
montaže. S tem bi lahko pripomogli k večji enotnosti uporabljenih poročil in protokolov v
celotni farmacevtski industriji.
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