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Youngin moduli, puristustestaus, Aviceln PH-laadut
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Farntaseuttisten aineiden mekaaniset ominaisuudet ovat tär'keitä niiden prosessoitavuuden, erityisesti

puristuvuuden, ymmärtämiseksi. Eräs tärkeä mekaaninen ominaisuus on Youngin moduli, jonka avulla

kuvataan aineen elastisuutta. Youngin moduli on eri¡'isen me*ittävä puristeftaessa erilaisia jauheita.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kolmen mikokiteisen selluloosan kauppalaadun, Avicel¡ PH-

l0l:n, PH-102:n ja PH-200:n sekä niiden seosten vaikutuksia tablettien Youngin moduliin. Lisäksi

tarkasteltiin puristusvoiman vaikutusta Avicelr PH-puhdasaineista ja PH-seoksista puristeffuihin

tabletteihin.

Tutkittavat tabletit oli valmistettu edellä mainituista .\r'icel"-laaduista seoskoesuunnitelman (mixture

design) mukaan. Seoskoejarjestelmän avulla pyriniin selvittäm?iän Avicelx PH-laatujen suhteellisten

osuuksien vaikutus tableteista mitatnrihin Youngin modulin awoihin. Tablettimassoihin oli lisätty
muotin liukuaineeksi 0,5 yo (m/m) magnesiumstearaattia. Jokaisesta l6:sta erilaisesta tablettimassasta

oli puristettu tabletteja viidellä eri yläpainimen maksimivoimalla (2. 4, 8, l5 ja 30 kN). Tableteista

tutkittiin puristava Youngin moduli Lloyd LRX-instrurnents materiaalintestauslaitteella.

Tutkituista tableteista ainakin l5 ja 30 kN:n voimilla puristetut tabletit olivat liian lujia, jotta käytetyn

mittauslaitteen teho olisi riinänyt. Puristusvoiman kaslaessa Youngin modulin arvot kasvoivat kaikissa

ryhrnissä Q, a ja 8 kN:n tabletit). Puristusvoiman kasvaessa tablettien huokoisuus pienenee, jolloin
Youngin modulin arvot suurenevat. Tablettien koostumuksen vaihtelut vaikuttivat niiden Youngin
modulin arvoihin- mutta vaikutukset olivat erilaisia eri puristusvoimilla. 2 kN:n tableteilla Youngin
moduli oli sitä suurempi mitä enemmän tabletit sisâlsir'ät Avicelr PH-l0l:tä. Sekä PH-102:n että PH-

200:n lisäys seoksiin alensi tuloksia. lr4yös 4 kN:n tableteilla Youngin moduli oli suurin, kun tableteissa

oli vain Avicel*- PH-l0l:tä. PH-102:n määrän kasvu nosti tuloksia. PH-200:n lisäys puolestaan laski

niitä. 8 kN:n tableteilla suurimmat arvot olivat tableteilla, jotka sisälsivät vain Avicell PH-102:ta. Eri

komponenttien vaikutukset eivät olleet lineaarisia.

Työssä kä¡etyllä mittausmenetelmälla on monia etuja. Näytekappaleiksi käyvät tabletit, jolloin ei

tarvita erikoista välineistöä. Lloyd-miuaus on helppo -ia nopea tapa rnitata Youngin moduli. Tutkittavaa
jauhetta tarvitaan suhteellisen vähän. Vaikka puristavan Youngin modulin mittausta on arvostelfu. se

on käyttökelpoinen veftailtaessa samaan murlolu-iuuteen putistetnrjen tablettien keskinäisià

elastisuuseroja.
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