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Avsikten med undersÖkningren var att utreda vi-lken effekt
fuktigheten har på ftytförmågan hos de vanligaste
hjãIpãmnena inom farmacin, samt att klargÖra vilka
faktorer som inverkar på flytförmågan hos pulver. Man
t.esLade åven en ny metod, med vilken man kunde mãta
flyt.formågan både hos fritt flytande pulver och hos
kohesiva amnen på eLt jåmforbart sátt.

I undersökningen användes ol-ika part ikelstorl-ekar och
sorter av laktos-, mannitol- och mikrokristalli-nt
cellulosapulver. Dessa pulversatser forbehandlades med
torkning och relativa fuktighetsgrader på 45 eo och 90 Z

under konsLant tid.

Man undersokte de forändringrar som intråffade hos de
fysikaliska egenskaperna som har inverkan på flytformågan,
nãr fuktighetshalten ökade. Man analyserade pulvren med
avseende på deras täthet, fukt.ighet.sgrad, specifika Ytâ,
Hausner och Carrindex, kristalliseringsgrad, partikel-
morfol-ogi, Samt flytförmåga. Flytformågan bedomdes med
hj alp av en konventionell trat.tmet.od, genom vilken
flytningshastigheten kunde måt.as, och genom en ny metod,
med vilken man, förutom flytningshastigheten, kunde
erhå1la exakta uppgifter angående rasvinkeln hos
primårkonen och sekundårkonen. Genom utnytt.jande av
bildanalys kunde ãven bilder av pulverkonernas form
erhål1as.

Resultaten visade att fuktigheten hade en klar inverkan på
flytfomågan hos pulver. En avgorande betydelse hade
partikelstorleken. Pulver som hade små partiklar och tiIl
sin naLur var kohesiva från borjan, förandrades inte i
lika hög grad som pulver, vars partiklar var stora och
runda och hade en god flytformåga

Orsakerna til1 forandrinqarna i flytformågan verkade inte
vara helt okomplicerade. Eftersom åven åmnen, som inte
enligrt fuktighet.småtningarna dragit åt sig någon fukL,
genomgick en radikal förandring i flytformågan, anLogs
ytladdningseffekter spela en stor ro11 i sammanhanget..
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