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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvin¿iä kotmen ¡nikrokiteiscrì selluloosan kauppalaadun, AvicelR PH-101:n,

PH-102:n ja PH-200:n sekä niiden seosfen vaikutuksia fabletf ien fysikaalisiin ominaisuuksiin. Tutkimuksessa

tårkasteltiin myös puristusvoiman vaikutusfa AvicclR PH -puhclasaineista ja PH -seoksista puristettuihin

tabletteihin. Lisäksi pyriffiin selvitt:im¿iÍin, sÍtisiko jostakin lutkitlujen AvicelR PH -laatujen seoksista fysikaali-
silta ominaisuuksiltaan parernpia tabletlcja kuin PH -puhdasaincista.

AvicelR PH -laatuja ja niiden seoksia vertailtiin tablelinrassoina kosteuden, kaato- ja tåirytiheyden, hiukkas-

koon, kiteisyyden sekä valuvuudcn suhtecn. Tablettimnssojen orninaisuuksia ja niiden vaikutusta tablettien

fysikaalisiin ominaisuuksiin pyrittiin arvioi¡nann. Tnblcteista rniiäritettiin lärkeimmät mekaaniset ominaisuudet,

minkä lisäksi niiden murtopintíìÍ¡ fa¡'knsfeltiin pyyhkiiisyelcklronirnikroskoopilla (SElvÐ. Tabletoinnin AvicelR

PH -laaduille aiheuttamia kiteisyysrnuutoksia mitattiin röntgendiffia-titometrisesti.

Erot AvicelR PH -tablettirnassojen kosteucless¡r olivat vähriisiii. Massoille rnäliritetyistä tiheysparametreista

kaato- ja tärytiheys olivat pienirnm:iÍ AvicelR PH-l0l -massalla. Tnblettirnassojen hiukkaskoossa oli eroja sen

mukaan, mitkä olivat kolmen käytctyn AvicelR PH -la¡ulun osuuclet kussaliin. AvicelR PH-101:n hiukkaset

olivat pienimpiä ja PH-200:n suurirnpin; PH-102:n hiukkaskoko oli kahden muun PH -laadun väliltä. Tabletti-
massat valuivat sit¿i paremmin, milä suurempi oli niiden hiukkaskoko.

Painonvaihtelu oli vähäisint¿i tablctcilla, jotka oli pulistettu palhaiten valuneista sekä kaato- ja ttirytiheydeltään

suurimmista massoista. Hiukkaskooltaan pienirnrnistä tablettimassois(a saatiin lujirnpirì tabletteja. Myös

massojen tiheysparametrien ja hblettien rnurtotujuuden vlililki oli yhtcys: mitä pienempi oli ¡nassan kaato- ja

tärytiheys sekä mitä suurempi oli niiclen erotus. sitii lujcrnpia tablctleja saatiin. Kun puristukseen käytettiin

suurempaa voimaa, tableleista saatiin ohuernpia jr h:rlkaisijaltaan pienernpili, mutta muihin tablettivasteisiin

massan ominaisuudet vaikuttivat purislusvoimau encrnrn¡in. Tableltien murtopinnasta otetuissa SEM -kuvissa

oli havaittavissa hiukliasten suuntíìutuncisuutta (tckstr¡uli) sekii ihneisesti elastisesta palautumisesta johtuneita

halkeamia. Tekstuu¡i-ilmiö ja halkearnrt olivat havaittavissa 8 kN:n ja sitli suuremmilla yläpaininvoimilla
puristetuista tableteista. Tablettimassoihin kiiytelyt AvicelR PH -raalia-aineet olivat röntgendiffraktornetristen

m¿i:iritysten perusteella suhtcellisen amorfisia - kiteisint:i oli PH-101. Tableteiksi puristettaessa massojen

kiteisyydellä oli taipumus v?ihentyã.

Seossuunnitelman (mixture dcsign) muktisesti glaafisesti optimoimalla mliÍiriteltiin AvicelR PH -laatujen seos,

josta puristettujen tablettien painonvaihtclu oli mahclollisi¡nrnan pieni ja murtolujuus rnahdollisimman suuri.

Optimaalisesta table(timassasta 43 - 68 Vo oli PH-l0l:tii, rninkii lisäksi rnassa sisiilsi 32 - 57 VoPH-102:tatu
PH-102:ta ja 0 - 20 7o PH-200:n.
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