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Farmaseuttisten jauheseosten suorapuristus lisåüintyy jatkuvasti ja siksi puristettavien jau-
heseosten tasalaatuisuus tulee yhä merkittävämmäksi seikaksi tablettiformulaatioita suun-
niteltaessa. Jauheseosten sekoittuminen ja segregoin¡minen eli erottuminen ovat saman il-
miön kompleksisia rajatapauksia. Ilmiötä kuvaavaa tutkimusmenetelmåiä ei ole löydetty.

Kirjallisuusosassa on kartoitettu segregoin¡miseen vaikunavia tekijöitä. Merkittävimpinä
segregoitumista aiheuttavina tekijöinä pidetään hiukkasten kokoa, tiheyttä sekti muotoa.
Muina tekijöinä on mainittu esim. aineen kitkakenoin, kosteus ja såihköiset varaukset sekä
erot partikkelien kimmoisuudessa. Lisäksi on koottu kirjallisuudesta segregoitumismekan-
ismeja ja -tutkimusmenetelmiä sekä vapaasti valuville jauheseoksille että interaktiivisille
seoksille. Ki{allisuusosassa on myös syvennytty kuva-analyysiin jauheseosten tutkimusme-
netelmänä sekã kokeellisessa osassa käytettyjen jauheiden, mikrokiteisen selluloosan eli
Avicel@ PH -laatujen j a magnesiumstea¡aatin, erityisominaisuuksiin.

Kokeellisessa osassa tutkittiin siniaaltomaisen våiråihtelyn aiheutt¿rmÍur segregoitumista
kuva-analyysin avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin Avicel@ PH-101:n, PH-102:n ja PH-
200:n våi.lisiin segregoitumiseroihin. Segregoituminen aiheutettiin jauheseoksille koetta
varten kehitetyllä v?irålhtelevä levy -menetelmällä pelkistetyn simplex lattice -koekaavion
mukaisesti. Kuva-analyysiä varten näytteet koottiin levyltä fraktioiksi, joille suoritettiin
punnitusanalyysi. Kuva-analyysilaitteistolla mitattiin useita parametreja, joita tutkittiin ti-
lastollisesti.

Punnitustuloksista kävi ilmi, että kaikkein pienimmät hiukkaset (Avicel@ PH-lOl)
kulkeutuivat vakioajassa pisimmälle. Ilmiö saattaisi johtua siitä, että pienemmät, epäsään-
nöllisenmuotoiset hiukkaset muodostavat suurempien hiukkasten kanssa helposti etenevän
interaktiivisen jauheseoksen. Pyöreät sekä suuremmat Avicel@ PH-200:n hiukkaset sen si-
jaan eivät kyenneet muodostamaan interaktiivista seosta. Kuva-analyysissä olikin havaitta-
vissa hiukkasten pinta-alaprojektiota tarkasteltaessa ainoastaan Avicel@PH-200:a sisältävän
jauheseoksen selkeä segregoituminen.

Kuva-analyysi osoittautui jauheseosten segregoitumista tutkittaessa tyyd¡tav:iksi mene-
telmåiksi. Segregoitumista voidaan havainnoida kuva-analyysillä, mikåili jauheseoksilla on
jokin selkeä erottava tekijä, esim. muoto.
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