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Tutkimuksen tarkoituksena oli seMttilä pinta-aktiMsen aineen rakenteen vaikutusta emulsiovoiteen reologisiin

ominaisuuksiin. fraytettyjä pinta-aktiMsia aineita oli kaksi sarjaa; vesihakuinen Generol@ -sarja, josta käytettiin kolmea

pinta-aktiMsta ainetta, i" oüVtr"fu¡n"n Kosteran@ -sarja, josta k¿iytettiin kahta pinta-aktiivista ainetta. Generol@ -sarjan

aineet erosivat potyetyteeníllykoliketjun etyleenioksidiosan pituuden suhteen ja Kosteran@.-sarjan aineet esterÖityjen

oleiinihappoketjü¡eñ rñaarañ iuhteeñ. Tr¡tkimuksen emulsiovoiteet erosivat koostumuksettaan vain pinta-aKiivisten

aineiden yhdistelmän suhteen.

Valmistettujen emulsiovoiteiden eräkoko oli 3 kg ja valmistus suoritettiin laboratoriomittakaavaisella instrumentoidulla

voiteenvalmistuslaitteella. Emulsiovoiteista tutfm¡¡n reologisia ominaisuuksia oscillation stress sareep, oscillation

frequency sweep ja creepreoovery -testien ja viskositeetin määrityksen awlla. Lisäksi emulsiovoiteista tutkittiin

palloskokojakaumá, sahkonjohtokyli ja pH. Emulsiovoiteiden ominaisuuksien muuttumista seurattiin sekä säilytysajan

iOna¡e, 1-442ïvrk) ettá säilytysolosuhteen (5 oC, 25 oC / RH 60o/o, 40 oC / RH 75 %) tunktiona.

Emulsiovoiteet, joilla toisena pinta-aktiMsena aineena oli Generol@ 12. N (soijasteroli), muodostivat

epähomogeenisen systeemin. Múut r¡almistetut emulsiovoiteet muodostivat Öfu -emulsiovoiteen. Pinta-aktiivisten

aineiden yhdistelmä Generol@ 1n N E 1O (PEG 10 soijasteroli) ja Kosteran@ Ðß (sorbitaanitrioleaatti) muodostivat

jaykimmán emulsiovoiteen rakenteen, jonka elastiset, viskoelastiset ja viskoottiset ominaisuudet pienenivât

huomattavasti säilytysajan pidentyessä. Emulsiovoiteilla, joilla toisena pinta-aktiMsena aineena oli Generol@ 12. N E

25 D (PEG ZS so¡âsteroti),'emulsiovoiteen rakenne alkoi muotoutumaan vasta pidemmän säilytysajan jäilkeen johtuen

pinta-aktiivisen aineen molekyylirakenteen suuruudesta. Sen sijaan Kosteran@ -sarjan pinta-aktiMsen aineen

rakenteen monimutkaistuminãñ esteröityjen oleiinihappoketjujen määrän lisääntyessä lisäsi emulsiovoiteen

rakenteellisia ominaisuuksia välittömästi. Såilytysolosuhteen funktiona vain Kosteran@ -O/l:ta (sorbitaanioleaatti)

sisältävien emulsiovoiteiden rakenteelliset ominaisuudet olivat såiilytysolosuhderiippwaisia; selvästi jäykin rakenne

muodostui 5 oC:ssa.

Palloskokojakauma ja sähkÖnjohtokyky tukivat reologisissa määrityksissä saatuja tuloksia.

rakenteellisten ominaisuuksien vähentyessä palloskoko ja sähkönjohtokyky kasvoivat.

T|ivislêlmå - Referal -Abslrac,l

Emulsiovoiteen

Työn lâji - Arb€lets arl - Lovel

Kokeellinen pro gradu

Oppiaine - Läroämne - Subj€c.l

Farmasian teknologia

Työn n¡mi - Arb€têts titol - T'ltle

pinta-aktiivisen aineen rakenteen va¡kutus emulsiovoiteen reologisiin ominaisuuksiin

Teki¡ä - Förfettare - Aulhor

Korhonen, Mirka Annika

Tiedekunla/osaslo - FakulleUSeklion - Faculty

Matemaattis-luonnontieteel I inen
tiedekunta

Lâito6 - lnstilulion - DoPartmenl

Farmasian laitos

Æka - Datum - ltíonlh and Year

29.10.1996
Sivumããdi - S¡dænlal - Number of Pages

100s.+2liitettä


