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Tutkimuksen päätarkoihrksena oli selvittää kolmen eri apuaineen, laktoosin, kalsium-

vetyfosfaatin iä mil<rokiteisen selluloosan puristuskiyttäytyminen ia sen taustalla vai-

kuúavat fysikaaliset tekijät ja nüden yhteiivaikutukset. Lisäksi oli tarkoitus kehittää

muodonmuutosParametri ;åtta voidaan ennakoida eri apuaineiden puristuskäyttäyty-

mistä.
Vastaavista apuainetableteista tutkittün fysikaaliset ominaisuudet puristusvoiman'

tabletin painon ia painimen halkaisiian toimiessa muuttujina'

Kaloiumvetyfosfaatti rakeistettün ennen tabletointia. I-aktoosi ia mikrokiteinen sellu-

loosr suoraþuristettiin. Tabletointi suoritettün instrumentoidulla epäkeskotabletti- 
.

koneella. Puristustapatumaa tutkittün voima-aika-kuvaaiaa hyväksikåiyttäen, kuvaaia

on eri apuaineille ominainen.

Voima-aika-kuvaajien sl,rnrnetrisyyttä tutkittün ia sen perusteella kehitettün muodon-

muu to spara metri lä ka iaske t tün voima-aika-käyrästä nün, että käyrän nouseva 9"Y-"t
peilattün ylävoiman maksimin suhteen. Peilattu pinta-ala verrattün todellisen käyrän

laskevaan osuuteen siten, että käyrien välün muodostuva pinta-ala alue pidettün

muodonmuutoksesta johtuvana. îutkimuksessa lähdettün süt?i, että mitä elastisempi

aine on, sitä symmerri;mpi on voima-aika-kiyrä.Täysin elastisen aineen muodon-

mrrutosparametri olisi sitei O. Voima-aika-kuvaajan muutoksia tutkittiin eri painoisilla

ia hatkaisiioiltaan erikokoisilla tableteilla, puristusvoiman muuttuessa.

Kaikilla apuaineilla todettün muodonmuutosparametrin pienenevän halkaisiioiltaan

erikokoisilla tableteilla puristusvoiman kasvaãssa, mikä osoittaisi voima-aika-kuvaaian

muuttumista symmetriåemmäksi. Eripainoisilla tableteilla esüntyi samantyyPPistä voima-

aika-kuvaajan muuttumista symmetrisemmäksi puristusvoimaa lisättäessä' Muodonmuu-

tosparamefon pienenemisessâ esüntyi eroia eri apuaineiden välillä iohtuen nüden

erilaisesta puristuskäyttäytymisestä.

Tablettien fysikaalisista ominaisuuksista tutkittün tablettien painonvaihtelu, paksuus,

murtolujuus, hajoamisaika ja liukenemisnopeus. Painimen halkaisiian ia tabletin painon

vaikutuá näkyi selvasti muitoluþuksissa, hàjoamisajassa ia liukenemisnopeudessa 
-

kaikilla apuaíneilla. Tutkimuksessa todettünettä tabletin ylä-ia alapinnansuhde tab-

letin korËeuteen ia sivu-pinta-alaan vaikuttaa varsinkin hajoamisaikaan ia liukenemis-

nopeuteen. Mitäþienempi osuus tabletin ylä- ia alapìnnalla on tabletin korkeudesta

ia sivu-pinta-alasia, sita ñitaampi on hajoaminen tai liukenemisnopeus vaikka tabletin

todellinen kontakti-pinta-ala suurenisi.
Purishrsvoiman lisäàminen vaikutti tablettien paksuuden pienenemiseen, murtolujuuden

kohoamiseen, hajoamisajan ia liukenemisnopeuden hidastumiseen kaikilla

apuaineilla.
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