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Työn tarkoituksena oli tutkia vesipitoisuuden ja rakeistimen vaikutusta pellettien ominaisuuksiin.
Lähialueen infarpunan (NR) avulla tutkittiin veden sitoutumista kosteisiin massoihin. Käytetyt
rakeistimet olivat Fielder-tehosekoitinrakeistin, Nica:n jatkuvatoiminen rakeistin ja voidekone.
Vesimä?irät (60-70 Vo) valittän rakeistusreometritulosten (MTR) perusteella, jonka awlla pyrittiin
myös määrittämään pelletoinnin optimivesimäärä. Pelletit valmistettiin ekstruusio-
sferonisaatiomenetelmällä silikonoidun mikrokiteisen selluloosan (SMCC) ja laktoosin 1:1 seoksesta.
Pelleteistä tarkasteltiin saantoa ja muotoa sekä pinta- ja sisärakennetta.

Erilaisilla rakeistimilla valmistetut rakeet erosivat toisistaan. Fielder-rakeiden kosteuspitoisuudet olivat
teoreettista pitoisuutta matalampia, mutta kosteus oli jakautunut niihin tasaisesti. Lyhyestä
jälkisekoituksesta johtuen Nica-rakeet olivat kosteuspitoisuudeltaan heterogeenisia. Voidekonerakeet
olivat epäsä?innöllisen muotoisia ja niiden mitatut kosteuspitoisuudet olivat teoreettista korkeampia.

Rakeistusnestemäärällä oli rakeistinta suurempi merkitys pellettien ominaisuuksiin, sillä pelletointi
onnistui kaikilla rakeistimilla keskimmäisellä vesimäärällä (65 7o). Nica- ja voidekonepellettien
saanto pieneni merkittävästi vesimäärän ylittäessä keskipisteen, kun taas Fielderillä saanto säilyi
hyvänä. Pyöreimmät pelletit saavutettiin Nicalla vesipitoisuuden ollessa 62,5 Vo, voidekoneella 65 Vo

ja Fielderillä 70 7o. Syynä rakeistimien erilaisiin optimivesipitoisuuksiin lienee nesteen erilainen
jakautuminen ja sitoutuminen pelletoitavaan massaan. Fielderissä ja Nicassa leikkaavat voimat ovat
suuria, mutta Fielderissä sekoitusaika on moninkertainen Nicaan verrattuna. Voidekoneessa
leikkaavat voimat ovat pieniä ja pelletointi onnistui ainoastaan massoilla, joita oli jälkisekoitettu.
Jotta neste sekoittuisi massaan kunnolla, vaaditaan joko suuria leikkaavia voimia tai pitkää
jälkisekoitusta. Jos nämä tekijät yhdistetään (Fielder), pelletointi onnistuu suuremmalla nestemäärällä
j a laaj emmalla nestepitoisuusalueella.

NIR osoittautui nopeaksi menetelmäksi, jonka avulla voidaan tutkia massan vedensitomiskyþä.
Muutokset veden sitoutumisessa n?ikyivät kosteiden massojen NlR-absorbanssispektrien toisissa
derivaatoissa. SMCC:n todettiin sekä absorboivan että adsorboivan vettä. Veden ollessa tiukasti
sitoutunut SMCC:n sisärakenteeseen, vesipiikit nakyivat ensin suuremmalla aallonpituudella, jonka
jälkeen piikit siirtyivät pienemmille (vapaan veden) aallonpituuksille. Lasikuulilla ja laktoosilla, jotka
ainoastaan adsorboivat vettä, vesipiikit nfüyivat ainoastaan vapaan veden aallonpituusalueella.

Rakeistusreometri (MTR) soveltui hyvin radiaalisella reikälevyekstruuderilla (Nica) tarvittavan
rakeistusnestemäärän ennustamiseen. Sekoitusajasta riippuen vääntövasfuksen huippu
(kapillaarivaihe) saavutettiin 60-70 Vo vesipitoisuudella, joka osoittautui myös pelletointi-
optimialueeksi.
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