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TuEklmuksen.tarkoltuksena oli selvitEåå palneen muuto'snopeuden ja naycteessä olevan veden vaikutusta mikrokitej.sen seLluloosan elohopeaporosimetrll.Ia mÈiäritettyyn huokosrakenteeseen. Lisäksl tutkittiin mikrokiteisen selluloosan jauheiden ja rakeiden fysikaaJ.isia ominaisuuksia sekåi jauheiden ja rakeiden cabl-etoiEavuutta.

MikrokiEelnen selLuloosa rakeist,et,tiin high shear -rakeistsimelIa. Tutkimuksissa käytetyt mikrokit,eisen selluloosan Iaadut olivat, AviceL6l
PH-1.02 ja Emcocel@ 50M. Jauheista ja rakelsta måiårltettiin fysikaalisia
ominaisuuksÍa, kuten hiukkas- ja raekokojakaumat, parEikkelien pinnan
ominalsuudet, kideominaisuudec, kosteus sekä huokoisuus. Huokoisuus
mäåritettiin ¡nataLa- ja korkeapaineporosirnetriL.ì.a kolmel.Ia erÍ paineen
muuEos- eLi skannausnopeudelJ.a kolmessa erÍ kost,eusolosuhteissa (vakuußi, 45 8, 88 8) såiilytetyiscå jauheist.a ja rakeista. Jauheiden ja rakeiden tabLeEoitavuutEa t,ut,ki EE j.in purist,amaJ.Ìa t,ablet,te j a j.nst,ru¡nentoidulla rot,aatiotablettikoneella. Avice]@ PH-102 -jauheesta puristecuista tabLeteista mäÈiriEet.E.iin t,abLeEt,ien pinnan låimpötila het,i purisEuksen jåiIkeen, murtolujuus, keskipaino ja painonvaihtelu sekä korkeus
ja halkaisija.

Mikrokiteisen seLluloosan hiukkas- ja raekokojakauma oli Iaaja. JauheparËikkeÌlt olivat huokoisla. Rakeet oIivaE tiiviimpiåi, vähernmän huokoisia kuin jauhepartikkeLit. Jauheesta puristetut tabl.etit olivat Lujia, mutta tiiviiden ja Iujien rakeiden puristuvuus tableteiksi oIÍ
huono.

Skannausnopeudella oli vai.kut.usEa jauheiden ja rakeiden elohopeaporosiErianalyys in tuloks i i n . Matalapaineporos j.meErj. analyys i s s ä j auheet,
pakkautuivat tiiviimmin näytekyvetissä skannausnopeuden suurentuessa,
mikä havaittiin huokosten keskimääräisen halkaisijan pienenemisenå. Rame

keilla ei havaittu pakkautumista. Korkeapaineporoslmetrianalyysisså
suurta skannausnopeutta k¿iyEett:iesså efohopea el ehdi tunkeutua Jauheiden ja rakeiden pienimpiin huokosiin, jolloin huokosEen pinEa-ala pienenee ja huokosten keskimääräinen halkaisija suurenee. HuokosEi.l.avuuskokojakaumista havaitt.iin myös, et.Eã pienEen huokosEen osuus väheni
skannausnopeuden suurenEuessa

.

Jauheiden ja rakeiden kosceuspicoisuudeLìa oIi vaikut,usta maEala- ja
korkeapainepo ros imet rianal yys i n tuloks i i n . Mi krokj. Eei s en s eIJ.uloos an
Eurpqaminen kosteuspitoisuuden suurencuessa havaiCtiin matalapaineporosimeErianalyysien Eulosten perusteella. Jauheiden ja rakeiden huokostilavuus sekä huokosten keskimääräinen halkaisija suurenivat kost,euspiEoisuuden suurentuessa. Kosteudella ja turpoamiseLla on vaikutusta myös
korkeapaineporosimetrianalyysissä, sillä rakeiden huokosEifavuus sekä
huokosten keskimääräinen haJ.kaisija pienenivät säilycetEäessä rakeita
45 S:n ja 88 8:n suhteeLl.isissa il-mankosteuksissa. Rakeissa pienten
huokosten määrä Iisääntyi rakeiden kost,euspitoisuuden suurenEuessa.
Jauheiden huokostilavuus pieneni kosteuspitoisuuden suurentuessa, muEEa
huokosten kokoon kosteudelLa ei o1luc vaikugusta.
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