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Ti¡vistelmåi - Referat - Abstract

lnom farmacin harfonskning om materials mekaniska egenskaperfått en allt stöne roll. En viktig parameter
för att förstå mekaniska egenskaper vid kompaktion av pulver är Youngs modulus. Youngs modulus ger
information om ett materials elasticitet eller st¡¡vhet.

Studien hade två hwudmål; att undersöka användbarheten av en kompressiv metod för att mäta Youngs
modulus, och att studera kompaktionshastighetens och -kraftens inverkan på Youngs modulus. Dessutom
undersöktes kompaktionshastighetens och -kraftens inverkan på deformationsgränsen, tryckhållfastheten
och rullningshållfastheten.

Fyra material undersöktes; Avicel@ PH 102, c¿laktos monohydrat, Emcompress@ och dextros monohydøt.
Materialen blandadæ mú 1 o/o (m/m) magnesiumstearat i en Turbulaomblandare i 2 minuters tid.
Tabletteringen gjordes med en excentertablettmaskin. Fl{a I mm:s stansar avändes. Tablettemas höjd
justeradesiiil añm. Undersdkningen utfördes enli$ ett 32-testshema. Kompaktionskraftema valdes för de
olika materialen så att tablettemas tryckhållfasthet låg mellan
3G100 N. Kraftnivåema var förAvicel 1, 1,5 och 2 kN, för Emcompress 5, 7 och I kN, för laktos 11, 15 och
1 9 kN och för dextros 6, 1 0 och 14 kN. Kompaktionshastigheten var för alla material 10, 20 och 40
tabletter/min. Av tablettmassoma mättes fuktigheten och av tablettema underöktes Youngs modulus,

deformationsgränsen, tryckhållfastheten och rullningshållfastheten.

Då kompaktionskraften ökades ökade Youngs modulus, t¡ll följd av att tablettemas densitet ökade, för alla
material. Kompaktionshastighetens inverkan på Youngs modulusresulaten reflekterade konsoliderings-

mekanismen. Kompaktionshastigheten inverkade inte på Emcompræ@- och laktostablettemasYoungs
modulus, vilket tyder pa att fragmentering är huvudkompaktionsmekanismen för dessa material. Avicels
kompaktionsmekanisrn var tidsberoende. För dextros förändrades hastighetens inverkan pa Youngs
modulus vid de hoga kompaktionskrafiema, vilket tyder pa att formförändringssËittet och/eller bindnings -
mekanismen ändras då presskraften och -hastigheten ökas. En möjlig förklaring tillfenomenet kan vara att
det sker lokal snrältning på grund av hog presskraft och -hastighet. Då man jämförde materialens Youngs

modulus vid samma tryckháffasthet fick man ordningsföljden; Avicel@< laktos< Emcompress@. lnterssant

är att denna odningsföljd för Youngs modulus är den samma som litteraturväden fÖr dessa material vid
nollporositet.

Den kompressiva metoden att undersoka Youngs modulus av tabletter är enkel att utfora, ingen special

apparat behövsförtillverkning och materialåtgången är liten. Allmänt jämförbana resultat fås inte. Dock kan
jämförelser mellan materials Youngs modulus vid samma tryckhållfasthet göras. På detta sËitt är
information om materials elasticitet på ett enkelt såitt tillgängligt för t.ex. pre-formulerings studier.
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