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Sammanfattning 
Introduktion 

Tabletter är vanligaste bredningsform, som tillverkas genom komprimering av 
pulvermaterialet. Tillverkningen sker genom att utsätta pulvermaterialen för flera 
processer t ex blandning, granulering, torkning, malning och siktning. Under dessa 
processer ska lämpliga hjälpämnen tillsättas. Blandningen syftar till att blanda två eller 
flera komponenter, så att varje partikel av komponenter ska distribuera på ett 
homogent sätt med andra komponenter. Blandningsprocessen sker genom tre olika 
mekanismer; konvektion, skjuvning, och diffusion. 

Syfte: 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka och presentera de faktorer som har 
effekt på homogeniteten av läkemedelsubstans vid blandningsprocess. 

Metod: 

Litteratursökningar huvudsakligen via PubMed, Umeå universitets bibliotek och 
sökmotorn Google. 

Resultat: 

Flera studier visar att följande faktorer har effekt på homogeniteten av farmaceutisk 
pulverblandning: blandarens rotationshastighet, blandarens tömning, blandningstid, 
fyllnadsnivå och användning av flödesregulator (baffle). Partikelegenskaper har stor 
effekt på segregation som i sin tur anses den viktigaste faktorn som påverkar 
blandningshomogenitet. 

Diskussion/ slutsats: 

För att alla tabletter ska få samma sammansättning av ingredienser och samma halt av 
aktiv substans, krävs det att pulverblandningen ska vara homogen, dvs att det finns en 
jämn fördelning av alla komponenter i blandningen. De fysikaliska egenskaperna hos 
partiklar har stor betydelse att bestämma pulverblandningskvalitet, och det pga deras 
effekt på den viktigaste faktorn segregation. Vid blandningsprocess är det viktigt att 
skapa balans mellan alla faktorerna eftersom de är kopplade till varandra på olika sätt, 
t ex. sambandet mellan rotationshastighet och blandnings tid som är illustreras vid 
räkning av antal varv per minut. 

Nyckelord: 

Pulverblandning, blandningsmekanism, hjälpämne, segregation, rotationshastighet, 
blandningstid. 
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1. Introduktion 
1.1 Tabletter 

Tabletter är en farmaceutisk beredningsform som intas peroralt (1), (dvs. intas via 
munnen). Tabletter är vanligaste beredningsform och har funnits sedan slutet av 1800-
talet. Den har en rad olika fördelar, är de bekväm för patient, relativ billigt att tillverka, 
säker administrering, och ger en exakt dosering av läkemedel i varje tablett. Läkemedel 
i tablettform är kemiskt och fysikaliskt sett stabilare än läkemedel i flytande form och 
den har också lång hållbarhet. 

Tabletter kan delas in i två huvudgrupper: de som är speciellt utformad att avge sin 
aktiva substans i munhålan, t ex. sugtabletter, bukaltabletter, och tuggtabletter. Den 
andra gruppen sväljs hela och ger sin effekt i mag-tarmkanalen. Exempel på det är 
konventionella tabletter och brustabletter. 

Tabletten innehåller en aktiv substans, eller flera aktiva substanser, och hjälpämnen. 
Hjälpämnen är farmakologiskt inaktiva substanser som tillsätts för att optimera 
beredningens egenskaper som t ex frisättning från tabletten, och för att underlätta 
tillverkningen av tabletter. De vanligaste hjälpämnen som ska vara i en tablett är (1): 
fyllnadsmedel, bindemedel, sprängmedel, smörjmedel, flytförbättrare, 
antiadhesionsmedel, smakämne och färgämne. 

Fyllnadsmedel hjälper att öka tablettens vikt till en lämplig storlek, exempel på det är 
cellulosa, mannitol, laktos och kalciumfosfat. 

Bindemedel tillsätts för att tabletten ska få en bra hållfasthet, t ex. gelatin, cellulosa och 
stärkelse. 

Sprängmedel hjälper att underlätta sönderfallet av tabletten genom att det bryter 
bindningarna som finns i tabletten, exempel på sprängmedel är stärkelse och cellulosa. 

Smörjmedel används för att minska friktionen mellan partiklarna hos pulvermaterialet, 
och friktion mellan pulvermaterial och maskindelarna i tablettmaskin. Smörjmedel 
hjälper också att underlätta utskjutning av tabletten vid tablettering, t ex. 
magnesiumstearat 

Flytförbättrare tillsätts för att förbättra flytförmågan hos pulvermaterialen i 
tablettmaskin t ex. kiseldioxid, talk och magnesiumstearat. 

Antiadhesionsmedel används för att förhindra vidhäftning av pulvermaterial till 
stansytorna i tablettmaskinen. Exempelvis stärkelse, cellulosa, talk och 
magnesiumstearat. 

Smakämne: tillsätts för att ge en acceptabel smak för tabletter. 

Färgämne: tillsätts för få en identifiering av tablett hos patienten. 
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Tabletten tillverkas vanligen genom komprimering av pulvermaterialet som har jämn 
fördelning av alla komponenter dvs en homogen pulverblandning (1,2). Vid 
tillverkningen utsätts pulvermaterialen för flera processer, exempel på det är 
blandning, granulering, torkning, malning och siktning. Under de processerna ska 
lämpliga hjälpämnen tillsättas. 

 

1.2 Blandningen 

Blandningen kan definieras som enhetsoperation som syftar till att blanda två eller 
flera komponenter så att varje partikel av komponenter ska distribuera på ett homogent 
sätt med andra komponenter (1,3). Vid blandningen är det viktigt att alla ingredienser i 
pulvermaterialen har homogen fördelning. Orsaken till att blandningen ska vara 
homogen är att alla tabletter så småningom ska få samma sammansättning av 
ingredienser och samma halt av aktiv substans. Blandningsprocess anses som ett 
bestämmande steg pga sin effekt på pulverblandnings egenskaper och således tabletters 
egenskaper (2). 

1.2.1 Blandningsmekanismer 

Att få en jämn fördelning av läkemedelsubstansen dvs. att få en homogen blandning, 
sker genom tre olika mekanismer konvektion, skjuvning och diffusion (1,3). Vilken typ 
av mekanism som sker det beror på typ av blandning, blandningsprocess, 
partikelegenskaper och flytförmågan av komponenter hos pulvermaterialen. 

Konvektion 

Denna mekanism förekommer när det finns överföring (flyttning) av stora grupper av 
partiklar från en del av pulverbädden till en annan. Den sker när blandaren innehåller 
en paddel som rör sig genom pulverblandningen. Denna typ av blandningsmekanism 
bidrar främst till makroskopisk blandning av pulvermaterial som tenderar att ge en hög 
grad av blandning och är ganska snabb. På så sätt kan graden av homogeniteten hos 
pulvermaterialet förbättras och en jämn fördelning av komponenter sker. 

Skjuvning 

Denna mekanism sker när det finns två plan av pulvermaterial som glider mot varandra 
i olika hastigheter pga utvecklingen av regioner som kallas glidzoner där hastigheten av 
rörelse är hög. Utanför dessa zoner rör sig partiklarna nästan som ett block, så därför är 
mekanismen relaterad till konvektion. 

Diffusion 

Det är en slumpmässig blandning som innebär blandning av individuella partiklar. När 
pulverbädden kommer i rörelse, blir den större dvs. att volymen som upptas av bädden 
ökar. Detta sker pga. att pulverpartiklarna blir mindre tätt packade och att det finns en 
ökning av luftutrymmen, och tomrummen mellan dem ökar. Under de förhållandena 
kan det finnas risk att pulverpartiklarna passerar genom de tomma utrymmen som kan 
skapas av gravitationskrafterna som leda i sin tur till segregation. 
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1.2.2 Blandningsapparatur 

Det finns flera olika apparater som används för blandning av pulverpartiklar och 
granulat. Dessa apparaturer klassificeras i två huvudgrupper (3). Den första gruppen 
innebär att det finns kärl i vilka pulvermaterial eller granulat ska röras runt. De 
vanligaste blandningsmekanismer som används i den här gruppen är skjuvning och 
diffusion. Exempel på apparatur är följande (engelska benämningar används för de 
olika apparaterna): 

The cylindrical drum 

I den här processen ska kärlets rotation leda till både radiell och axiell blandning, av 
vilka den förra ska vara mycket snabbare. Den inre rörelsen av partiklar kan anpassas 
till innerväggarna av kärlet. Den här typen av utrustning är lämplig för friflytande eller 
kohesiva pulvermaterial, men är mindre lämpliga för agglomererade partiklar. Orsaken 
till detta är att risken att segregation sker är större för agglomererade partiklar än 
friflytande vilket i sin tur påverkar homogeniteten av pulverblandningen. Tömningen 
av pulverblandning från blandare är lätt, men som med alla blandare finns det risk att 
segregation sker vid tömningen. Det är lämpligt för kontinuerlig process, och rengöring 
av den typ av blandare är lätt. 

The off-centre drum 

Den här typen av blandare används bara tillsammans med ”cylindrical drum”. En ände 
av den cylinderformade trumman/blandaren stiger och sjunker i förhållande till den 
andra. Syftet med denna apparatur är att förbättra blandningen genom att röra 
pulvermaterialen bakåt och framåt i en axiell riktning. 

The double cone 

Denna slags blandare är tillverkad i två delar, av vilka varje del har konisk form och är 
förenade från basen. Blandningsmekanismerna som används vid denna typ av blandare 
är skjuvning och diffusion. Dubbelkonblandare består av ett blad (kniv) som fixeras på 
rotationsaxeln och som hjälper till att bryta ned hopklumpat pulvermaterial eller 
granulat. Det är lätt att rengöra apparaten. 

V- mixer 

Denna apparat har två armar som tillsammans bildar en V-form. Båda två armarna 
möts i en gemensam del. I de två armarna sker en ordentlig blandning av 
pulvermaterial därefter sker sammanlagning av pulvermaterial i den gemensamma 
delen. Figur 1 illustrerar den typ blandaren. 
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Fig.1 

 V-mixer. Bild ritad av författaren utifrån referens 3. 

 

Tote mixer 

Dessa typer av blandare är ett slags förvaringskärl, som förseglats/plomberats och 
monterats på en axel, och sedan roterar. Denna kan ha en rektangulär utformning 
upptill eller en cirkulär sådan. Denna axel kan vara horisontell eller ur en slumpmässig 
vinkel. Avsikten är att skapa asymmetri för att orsaka fler oregelbundna flödesmönster, 
detta leder till att flödet av material avbryts i hopp om att på så sätt förbättra 
pulverblandning. 

Den andra huvudgruppen av apparatur (blandare) som används vid blandningen av 
pulvermaterial eller granulat kallas centrifugala blandare (3). Den kan ha en eller flera 
rotorer som utrustade med blad som får igång rörelse/agitation. 

Centrifugal mixer with horizontal axis 

I den här typen av blandare som visas i figur 2 används både höga och låga hastigheter. 
Vid låga hastigheter, ska pulvermaterialen tryckas ut och tappa farten, allteftersom 
bladen flyttar ut materialen mot periferin, och vid höga hastigheter ska pulvermaterial 
centrifugeras. Rengöring av apparaturen kan vara svårt. 

 



 

5 
 

 
 
Fig.2. Centrifugal mixer with horizontal axis. Bild ritad av författaren utifrån referens 3. 

 
Centrifugal mixer with vertical axis 

I den här typen av blandare används också både höga och låga hastigheter (fig.3). Vid 
låga hastigheter trycker bladen pulvermaterial eller granulat runt i blandarens kärl. Vid 
höga hastigheter bildar pulvret en ringformig rörelse (toroid) intill väggen. Denna 
blandare är särskilt lämplig för att framställa och arbeta med granulat. Rengöringen 
går relativt lätt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. 

Centrifugal mixer with vertical axis. Bild ritad av författaren utifrån referens 3. 

 

Ribbon mixer 

Denna blandare har en eller två spiralformade skruvar som knivar. Vid den typ som har 
två skruvar ska en av skruvarna röras i en axiell riktning nära centrum, och samtidigt 
rörs den andra skruven i motsatt riktning intill väggen. På det här sättet ska 
pulvermaterialen rullas, lyftas och slungas i motsatt riktning och radiellt. Skruven har 
den fördelen att det blir lätt att trycka pulvermaterialen mot utgången vid tömningen 
av material, men nackdelen är att det är svårt att rengöra. Denna typ av blandare 
används för olika material t ex. pulvermaterial och pastor. 
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Planetary mixer 

Rörelse av den typ av blandare är liknar planeternas rotation runt solen, och det är det 
som gör att den kallas planetblandare. Den här typen av blandare inkluderar en 
pulvermassa som roteras kring en vertikal axel. Pulvermaterial blandas med hjälp av 
omrörare som rörs med hög hastighet. De blandningsmekanismer som sker är 
konvektion och skjuvning. Denna blandare är inte lämplig för material som är mycket 
adhesiva eller kohesiva. 

Oribiting screw mixer 

Dessa blandare som visas i figur 4 är i form av en inverterad kon. Denna kon har en 
skruv som är fixerad vid basen. Skruven roterar kring sin egen axel, och samtidigt sker 
bearbetning runt den vertikala axeln hos konen. Pulvermaterialen transporteras uppåt i 
skruven och rinner sedan nedåt i blandarens kärl. Överst i blandaren fördelar skruven 
pulvermaterial eller granulat på ytan. Blandningsmekanismerna här är konvektion och 
diffusion. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4. Oribiting screw mixer. Ritad av författaren utifrån referens 3. 
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1.3 Val av blandningsapparaturen 

Förutom pulverblandningskvalitet bör flera faktorer tas hänsyn till vid val av apparatur 
(blandare) (3). Anledning till detta är att dessa faktorer påverkar blandarens prestanda 
och således på blandningskvalitet (homogenitet). Dessa faktorer är: 

Stora skillnader i mängder: 

När det finns stora skillnader i mängder av en eller fler komponenter, kan detta 
påverka homogenitet hos blandningen. Om mängden av en komponent i 
pulverblandning är liten t ex. 1 %, blir det svårt att uppnå önskade homogenitet. För att 
blandningen ska lyckas, bör den mindre komponenten ha en volym på minst 10 % av 
hela mängden och på sätt ska detta leda till att tabletterna blir homogena. 

Stora skillnader i partikelstorlek: 

Stora skillnader i partikelstorlek av komponenter leder till segregation som i sin tur 
påverkar homogeniteten av pulverblandning. 

Klumpbildning: 

Detta är ett problem om pulvermaterial är adhesivt. Detta problem kan för hindras 
genom att öka flytförmågan och tillsätta lämpliga hjälpämnen som minskar 
klumpbildning t ex. magnesiumstearat. 

Partikelskador under blandning: 

Detta kan också ha betydelse för pulvermaterials kvalitet. Partiklarna kan skadas vid 
blandningen i blandare. Detta medför bildning av fint damm. Det kan ha effekt på 
homogenitet av pulverblandning pga att det blir minskning (förlust) i komponenternas 
mängd. 

Rengöring av apparatur (blandare): 

Det är en viktig faktor, som krävs för att undvika kontamination av material från 
föregående process. Detta sker genom att undvika apparatur som har trånga utrymmen 
där material kan ansamlas, och därmed blir det svårare att rengöra. 

Storleksminskning: 

Minskning av partikelstorlek kan minska eller begränsa segregation och underlätta att 
få ett homogent pulvermaterial. Det sker genom att mala blandningens komponenter 
tillsammans. Syftet med det är att bilda ett kohesivt material där risken för segregation 
minskas. 

Tömning av apparaturen: 

Segregation kan ske vid tömning av materialen, särskilt material som har stora 
skillnader i storlek eller densitet. Det beror på vilken design apparaturen som används 
för blandning av pulvermaterialet eller granulatet har. Det är viktigt att se att allt 
material i alla delar i apparaturen har flyttats, efter att blandningsprocessen är klar. 

Tillsättning av vätska i små mängder: 
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Tillsättning av små mängder av vätska till pulvermaterial (granulering) kommer att 
orsaka utveckling av kohesiva krafter mellan partiklarna. Om det är acceptabel för 
produkten motverkar det effekterna av segregation. Vätskan tillsätts vanligtvis i form 
av en fin spray. Det krävs också att vätskan tas bort, och det sker med hjälp av 
efterföljande torkningsprocess. 

 

1.4 Mätning av blandningshomogenitet 

Vid mätning av blandningshomogenitet tas prover från olika ställen i 
pulverblandningen (4,5). Därefter analyseras proverna med en metod som baserat på 
att separera komponenterna i pulverblandningen, för att identifiera och kvantifiera 
varje komponent t ex. genom att använda HPLC (high performance liquid 
chromotography). Även spektroskopiska metoder eller bildanalys kan användas. 

Det är vanligt att karakterisera (mäta) homogenitet genom att beräkna relativ 
standardavvikelsen (RSD) som även är känd som variationskoefficient (4,5). RSD 
beräknas med användning av följande ekvation: 

RSD = σR ÷ µ   

Där µ är medelkoncentration av komponent som är intresserant, och σR är 
standardavvikelsen för en slumpmässig blandning som bestäms genom följande 
ekvation. 

 

 

Där PB är andelen av den svarta komponenten när blandningsprocess är perfekt, och N 
är antalet partiklar. 
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2. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka faktorer som har effekt på homogenitet av 
pulvermaterial vid blandningsprocessen och hur partikelegenskaper kan påverka grad 
av homogeniteten. Syftet är också att se hur en optimal pulverblandning kan uppnås, 
samt hur variationer i sammansättning av pulverblandning kan minskas som i sin tur 
medför förbättring i blandningskvalitet. 

 

3. Metod 
En litteraturstudie har genomförts, och information har hämtats från databasen 
Pubmed, Umeå universitets bibliotek och sökmotorn Google under perioden 2014-03-
27-2014-08-08. Till introduktionen har ett antal översiktsartiklar använts. Sökningar 
som gjordes i PubMed, var med hjälp av olika sökord t ex tablet, mixing time, 
segregation, effect of blender, effect of particle properties. Detta resulterade i 10 i 
översiktsartiklar, varav 2 användes i denna litteraturstudie. 15 originalartiklar hittades 
också, varv 4 stycken användes. Urvalet av artiklar gjordes genom att bedöma om titeln 
på artiklar var relevanta med syftet i arbetet, samt genom att läsa sammanfattning av 
relevanta artiklarna.   

En stor del av originalartiklarna hittades genom att titta på referenslistorna som 
tillhörde översiktsartiklarna och originalartiklar. Sökningar har också gjorts i 
databasen Science Direct med liknande sökord. Resultaten skilde sig inte från de som 
var i PubMed. 
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4. Resultat 
4.1. Effekt av rotationshastighet på homogenitet av pulverblandning 

I det här experimentet (4) undersöktes effekterna av både rotationshastighet och 
tömningen från blandare på homogeniteten hos friflytande konstsand i två färger (vitt 
och svart) och i en kohesiv formulering av placebo (mikrokristallin cellulosa 96 %, NaCl 
3 % och magnesiumstearat 1 %) i Tote-blandare. Rotationshastigheter som undersöktes 
var 6, 10 och 14 varv per minut (RPM) i en 56 liter kärl och vid både 20% och 60% 
fyllningsnivåer för friflytande blandning. Orsaken till användning av de låga 
hastigheterna är för att observera förändringen i flöde av materialen vid 
blandningsprocessen. Författarna observerade att relativ standardavvikelse (RSD) med 
avseende på den svarta sanden vid 20% fyllningsnivå minskade snabbare (under de 
första varven) jämfört med RSD vid 60% fyllningsnivå och samma hastigheter. Det kan 
bero på att blandningsprocessen blir snabbare vid låga fyllningsnivåer (20%). Det som 
konstaterades var också att skillnad i RSD vid alla tre hastigheter (6, 10 och 14 RPM) 
med både 20% och 60% fyllningsnivåer minskas gradvis med ökning av antal varv tills 
det blev nästan samma vid 240 varv. Detta visar att det inte är så stor skillnad i 
blandningsprestanda vid användning av olika hastigheter (6, 10 och 14 RPM). Det 
indikerar att homogeniteten av friflytande material som har liknande fysiska 
egenskaper i tote-blandare kan vara oberoende av rotationshastighet och 
överensstämde med resultat från tidigare studie (6). 

Effekten av rotationshastighet på homogeniteten av kohesiva pulverblandning 
undersöktes i ett 14 liter kärl vid 5, 10 och 15 RPM och 60% fyllningsnivå. Resultaten 
visade att RSD med avseende på NaCl var ungefär densamma upp till 64 varv  Vid 
högre antal varv var skillnaden i RSD signifikant. Förklaringen kan vara att detta 
speglar betydelse av skjuvkraften vid blandning av kohesiva pulver. Skjuvkraften beror 
i sin tur på blandningshastigheten (RPM). Vid 10 RPM var värdet av RSD lägst, medan 
vid 5 RPM var det högst, och 15 RPM ligger mellan dem. Detta indikerar att 
pulverblandningen i tote-blandare och vid 10 RPM hade en bättre homogenitet jämfört 
vid 15 och 5 RPM. 

Den visuella observationen av flödet i det transparenta kärlet belyste detta fenomen. 
Vid 5 RPM var bestod flödet av separata laviner av pulvret som inte glider från ena 
änden av blandaren till den andra. Vid 10 RPM ökas frekvensen av laviner per rotation 
och provtagning visade att pulvret var homogent vid den hastigheten. Å andra sidan vid 
15 varv per minut var rörelserna annorlunda. Pulvret som ligger på den högsta regionen 
av en sluttande yta gled ner till de motsatta väggarna av kärlet i blandaren. Det visade 
färre laviner jämfört med 10 varv per minut. Detta resulterade i att homogenitet hos de 
kohesiva pulverblandning är beroende av rotationshastighet. 
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4.2 Effekter av tömningen på homogeniteten av blandningen 

Effekten av tömning för friflytande material ur 56 liter kärl jämfört med den som var 
kvar i blandaren undersöktes vid 10 RPM för både 40% och 60% fyllningsnivåer i tote-
blandare. Resultaten visade att RSD (med avseende på den svarta sanden) för både 
40% och 60% fyllningsnivåer med och utan tömning ur blandaren var nästan samma 
(dvs att de både har det lägst värde av RSD). Detta förklarar att homogeniteten av 
friflytande material är opåverkad av tömningen från blandaren, och det överensstämde 
med resultat från en tidigare studie (6). Till skillnad från friflytande material, 
resulterade tömningen av fina kohesiva farmaceutisk pulverblandning i en förbättring 
av blandningshomogenitet. Resultaten uppvisade att RSD (med avseende på NaCl) hos 
pulverblandningen efter tömningen ur blandaren var lägre än RSD hos 
pulverblandningen som var kvar i blandaren. Pulverblandningen var mikrokristallin 
cellulosa 96%, NaCl 3% och magnesium stearat 1%, vid 60% fyllningsnivå och 10 RPM 
(varv per minut). 

Förbättring av homogeniteten hos dessa fina pulverblandningar kan bero på skjuvning 
av pulvren vid tömning ur tote-blandare. Utplaningen av kurvan (vid 30% RSD) var 
förmodligen på grund av en begränsad skjuvning av pulvret vid blandarens utgång. 

 

4.3  Effekt av fyllnadsnivå, blandningstid och användning av 
flödesregulator på homogeniteten hos blandningen 

Experimentella metoder såsom inmatning, provtagning och provkvantifiering används 
i denna studie (5) för att karakterisera blandningen i en tote-blandare. Blandningen 
som användes i studien var friflytande icke kohesiv konstsand i två färger och 
hastigheten var 10 RPM. Syftet med den studien var att visa hur fyllnadsnivå, 
blandningstid (antal varv) och användning av flödesregulator (baffle) påverkar graden 
av homogenitet i blandningen. Tabell 1 visar alla de experiment som diskuteras i 
studien. Fördelningen av komponenter i blandningsprocess anses som ett 
bestämmande steg för att uppnå fullständig homogenitet i tote-blandare.  

Det förväntas att pulverblandningar i behållare med lägre fyllnadsnivå blandas 
snabbare än högre fyllnadsnivå.  Resultaten visade att grad av blandningen avsevärt 
påverkas av blandarens fyllnadsnivå. De fyra fyllnadsnivåer som undersöktes var 20% 
fyllnadsnivå (snabbast dvs kort tid och mindre kvantitet), 40% fyllnadsnivå, 60% 
fyllnadsnivå (optimalt), och 80% fyllnadsnivå (långsammast dvs längre tid). 20 % 
fyllnadsnivå ger kortast blandningstid med mängden är för liten för att det ska vara 
praktiskt tillämpbart. När det gäller blandningstid (antal varv) minskar RSD med ökat 
antal varv för alla blandningar i studien. RSD minskar snabbt i början (upp till 4 varv) 
och minskningen avtar sedan. Konvektionsmekanism leder till snabb fördelning 
(blandning) under de första varven, medan resterande material i den axiella riktningen 
fördelas långsamt. Den jämna fördelningen av partiklarna kan uppnås genom att en 
flödesregulator (baffle) sätts in för att främja axiellt flöde av material i blandaren. 
Regulatorns effekt på blandningen beror på dess form och position. Den 
standardposition av baffle i tote-blandare, som studeras är vinkelrätt mot 
rotationsaxeln, och förbättringen i blandningshomogenitet var endast liten. 

Med sida-sida inmatning behövs fler varv (längre blandningstid) för att uppnå samma 
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RSD som för en randomiserad blandning jämfört med topp-botten inmatning. Topp-
botten och sida-sida inmatning i tote-blandare studerades för att bestämma inverkan 
av de axiella och radiella blandningsmekanismerna både med och utan en inre 
flödesregulator på pulverblandningens homogenitet. Axiell blandning visade sig vara 
det bestämmande steget för att uppnå en homogen blandning pga användning av 
flödesregulator som främjar det axiella flödet av material i blandare.  

Tabell 1 visar hur experiment genomförts (5). Inmatningen var topp-botten (med och utan 
baffle) och sida-sida (med och utan baffle). Fyllnadsnivåer 20%, 40%, 60% och 80%, 
blandningarna blandas med olika varv. 

 Topp-
botten, med 
baffle 
(varv) 

Topp-
botten, utan 
baffle 
(varv) 

Sida-sida, med 
baffle   
 
(varv) 

Sida-sida, 
utan baffle 
   
(varv) 

20% 
fyllningsnivå 

2, 4, 8, 16, 
32 

2, 4, 8, 16, 
32 

 15, 30, 60,120, 
240 

 15, 30, 60, 
120, 240 

40% 
fyllningsnivå 

2, 4, 8, 16, 
32 

2, 4, 8, 16, 
32 

 30, 60, 120, 
240 

 30, 60, 120, 
240 

60% 
fyllningsnivå 

2, 4, 8, 16, 
32 

2, 4, 8, 16, 
30,32 

 30, 60, 120, 
240 

 30, 60, 120, 
240 

80% 
fyllningsnivå 

2, 4, 8, 16, 
32 

2, 4, 8, 16, 
32 

 30, 60, 120, 
240 

 30, 60, 120, 
240 

 
 

4.4  Segregation 
 
Segregation definieras som motsatsen till blandning (9). Vid segregation separeras 
komponenterna i blandningen och bildar klumpar (aggregat) och på så sätt påverkas 
homogeniteten av pulverblandningen och blandningen blir inhomogen (11). 

Segregation kan påverkas av fysikaliska egenskaper hos partiklar såsom partikel-
storlek, densitet eller form. Segregation kan även påverkas av energitillförsel t ex. 
vibrationer, gravitation eller skjuvning.. Den kan även klassificeras med avseende på 
partikelrörelsens riktning dvs att den klassificeras som vertikal (topp-botten 
segregation) eller horisontell (sida-sida segregation). Den vanligaste klassificeringen av 
segregation är enligt segregationsmekanismer. t.ex. ballistisk, rullande, perkolering, 
luftsröm, agglomerering, fluidiserad, siktning etc (11). 

Vid perkoleringssegregation rör sig små partiklarna nedåt mellan de stora partiklarna. 
Detta är exempel på topp-botten segregation. Rullande segregation anses som ett 
särskilt fall av ballistisk segregation, eftersom stora partiklar i dessa två typer av 
segregation (rullande och ballistisk) rör sig längre bort från små partiklar, dvs att små 
partiklarna omges  av stora partiklar. De två typerna tillhör sida-sida segregation. 

Fluidiserad segregation och luftströmssegregation betraktas som ett fall. Båda tillhör 
topp-botten segregation, då små partiklar är längst upp medan stora partiklar är på 
botten. 

Skillnaden mellan de två olika typerna av topp-botten segregation är att vid fluidiserad 
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segregation och luftströmssegregation stiger små partiklar till toppen och stora 
partiklar sjunker till botten, medan vid perkoleringssegrgation och 
siktningssegregation) är de stora partiklarna belägna på toppen och de små partiklarna 
hamnar på botten. 

 

4.4.1 Faktorer som påverkar segregation 

Det finns flera faktorer som har effekt på blandningsprocess och som orsakar 
segregation: 

Partikelstorlek: 

En av viktigaste orsaken till segregation är att finnas stora skillnader i partikel-storlek 
(8). Då de små partiklarna fyller tomrummen mellan de större partiklarna och rör sig 
mot botten (10,11). Detta leder till att de stora partiklarna ackumuleras på toppen av 
blandaren och små partiklar på botten. Den kallas storlekssegregation. 

Partikelsdensitet: 
 
För partiklar som har samma storlek, men har olika densitet, rör sig de tyngre 
prtiklarna till botten medan lättare partiklar stiger till toppen. Orsaken till det är att 
finns skillnad i massa. Det kallas ballistisk segregation. Möjlighet att segregation sker 
är större för små partiklar med hög densitet (tyngre), samt vid ökning av antal 
komponenter med olika densitet. 

Partikelform: 
 
Möjlighet att segregation sker är betydligt högre om större partiklar är oregelbundna (t 
ex nålformiga eller vinkelformig) och små partiklar är sfäriska än att båda stora och 
små är sfäriska. Förklaring till detta är att oregelbundna partiklar har lätt att fastna i 
tomrummen mellan partiklarna, och de tomrummen bildas pga att de stora partiklar 
(oregelbundna) är större än små partiklar som är sfäriska. Pulverblandning med 
samma partikelsform dvs båda små och stora partiklar är sfäriska eller oregelbundna är 
svårare att blanda och har lättare att segregera pga högre flytförmåga. 
 
Miljöförhållande: 
 
Miljöförhållande såsom vibrationer, relativ fuktighet, blandningstid och temperatur 
påverkar också segregation (10). Vibrationer kan användas vid blandningsprocess för 
att behålla homogeniteten av pulverblandningen eller för att underlätta förflyttningen 
av pulvret från blandare (11). Vibrationer leder till att stora partiklar rör sig uppåt 
genom de små partiklarna dvs att de orsaka segregation. Författarna insåg att vid 
vibrationer med en konstant frekvens ska medföra segregation, medan med ökande 
frekvens ska segregation minskas. Resultaten från studien (11) visade att segregation 
hos friflytande sand kan minskas genom att tillsätts små mängder av vatten. 
Förklaringen till detta är att vatten fungerar som bindemedel. Blandningstid har 
betydelse för om segregation sker (7). I fall en pulverblandning eller granulat blandas 
under lång tid leder detta till att partiklarna segregeras pga skador i partiklarna. Det 
sker hos pulverblandning med kohesiva egenskaper som leder till att det bildas 
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klumpar istället för ge jämn fördelning av pulvermaterial. Vid kort blandningstid blir 
blandningsprocessen kort och således blir tiden inte tillräcklig att få en homogen 
pulverblandning. 
 
4.4.2 Hur kan segregation minskas 
 
Segregation betraktas som ett problem eftersom den kan påverka 
blandningsegenskaper negativt och således blandningshomogeniteten påverkas. 
Segregation kan minskas genom förbättring av t ex partikelegenskaper, och det sker 
genom minskning av partikelstorlek och/eller ökning av partikelstorlek t ex vid 
granulering. Partikelstorlek ska vara under 100 µm. Segregation kan minimeras genom 
att partikelstorlekens förhållande (size ratio) är under 1,3:1 (11). Oregelbundna 
partiklar bör undvikas för att minimera segregation. Att eliminera de nålformiga 
partiklarna, kan uppnås på olika sätt t ex malning, omkristallisation, eller granulering. 
Det finns möjlighet att hitta balans mellan storleksförhållande och densitetsförhållande 
för att minimera densitetseffekt på segregation. En av åtgärder som bör tas hänsyn till 
när segregation ska undvikas är val av utrustning (7). 
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5. Diskussion 
Syftet med den här litteraturstudien har varit att undersöka och presentera de faktorer 
som har effekt på homogeniteten av läkemedelssubstanser vid blandningsprocessen. 
Resultaten baserades på två studier som har kommit fram till följande faktorer har 
påverkan på homogeniteten hos pulverblandning: rotationshastighet av blandare, 
blandarens tömning, blandningstid, fyllnadsnivå,  och användning av flödesregulator. 
Även partikelegenskaper har effekt på blandningshomogeniteten. 

 
De faktorer som har tagits upp i resultatdelen spelar tillsammans roll för graden av 
homogenitet av pulverblandning, dvs att de är knutna med varandra på något sätt. Det 
är viktigt att se till att pulverblandningsvolymen i blandare är lämplig dvs att 
fyllnadsnivå inte går över eller under standardfyllnadsnivån. Fyllnadsnivå med 60 % i 
första studie var standard, eftersom en jämn fördelning av komponenterna sker vid 
denna nivå. I fall fyllnadsnivån överskrids dvs är mer än 60 % blir blandningsprocessen 
långsam och optimal fördelningen av komponenter nås inte. Vid fyllningsnivå under 60 
% t ex 20 % rör sig inte blandare på det nödvändiga sättet och således erhålls inte den 
jämna fördelningen. 

 
Det finns få studier som undersökte effekten av blandarens hastighet på blandningens 
homogenitet. Det som har framkommit efter provtagningar är att vid rotationshastighet 
med 10 varv per minut och 60% fyllningsnivå erhålls förbättring i blandningskvalitet, 
dvs bättre homogenitet av pulverblandningen. Det som visade sig är att det finns 
samband mellan rotationshastighet och blandningstid, och det illustreras vid räkning 
av antal varv per minut. 

 
Homogeniteten hos pulverblandningen förbättras efter tömning från tote-blandare, det 
som visades efter provtagning i första studien (4). Förbättringen i homogeniteten hos 
farmaceutisk pulverblandning kan bero på skjuvning av pulvret vid tömning ur tote-
blandare.  

 
Användning av flödesregulator ledde till en förbättring i homogeniteten hos      
pulverblandningen, men effekten var liten jämfört med andra faktorer. Den faktorn kan 
betraktas som en av de sekundära faktorer som har effekt på homogeniteten hos 
pulverblandning.      
 
Segregation anses som den viktigaste faktorn som påverkar pulverblandningens 
homogenitet. Det finns flera orsaker till att segregation sker, men det som anses 
viktigaste är fysikaliska egenskaper av partiklar såsom skillnader i partikelstorlek, 
densitet, och form.  Miljöförhållande såsom vibrationer, fuktighet, blandningstid och 
temperatur har betydelse för att segregation sker. Det som har kommit fram är att det 
bör finnas balans mellan faktorer som orsakar segregation. Att finns jämvikt inte bara i 
koncentration av komponenter utan hos båda små och stora partiklar, dvs att 
partiklarnas förhållande ska vara ca 1,3:1. När densiteten av alla partiklar är  samma 
minskar risken för att segregation sker. 

 
Pulverblandning som har olika partikelsform segregerar lättare jämfört med den som 
har liknande partikelsform. Oregelbundna partiklar kan elimineras genom t ex 
malning, omkristallisation eller granulering. Det finns enighet om att effekten av 
partikelstorlek på segregation har större betydelse än båda partikelsdensitet och form 
(10). Risken att segregation sker ökar när pulverblandning utsätts för vibrationer med 
en konstant frekvens särskilt hos partiklarna som har större flytförmåga. Men det som 
har kommit fram är att genom användning av vibrationer med ökande frekvens kan 
segregation minskas. Tillsatts av vatten hos friflytande material kan minimera att 
segregation ske, eftersom det verkar som bindemedel. 
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Blandningstid bör bestämmas för att få en bättre blandningskvalitetet. Längre 
blandningstid kan medföra t ex skador i partiklar eller leda till segregation, särskilt hos 
partiklarna med kohesiva egenskaper och alltså följaktligen påverkas homogeniteten 
hos blandningen. Kort blandningstid leder till att blandningsprocess blir kort. Vid för 
kort blandningstid räcker inte tiden till för att få en jämn fördelning av partiklarna i 
pulverblandning, och på så sätt kan både lång och kort blandningstid påverka 
homogenitet av pulverblandning negativ. 

 
Det är mycket viktigt att alla ingredienserna i pulvermaterial har homogen blandning 
för att alla tabletter ska få samma sammansättning av ingredienser, och samma halt av 
aktiv substans. Det som kommit fram i denna litteraturstudie är att alla processer som 
föregriper komprimering av pulvermaterial som t.ex. blandningsprocessen är viktiga 
för att få önskad homogenitet, och det är det bestämmande steget att få tabletter med 
alla önskade egenskaper. 

Jag tycker att det behövs flera studier som stärker eller utvecklar sambanden mellan de 
faktorerna som har effekt på homogenitet, eller upptäcka nya. En av svårigheterna med 
den här studien var att det fanns begränsat med material. 

 
 
 

Slutsats 

Denna studie har visat att det finns flera faktorer som påverkar 
pulverblandningshomogenitet. Påverkan på någon av dessa faktorer påverkar således 
pulverblandningskvalitet (homogenitet), dvs att det finns relevanta samband mellan 
dessa faktorerna. Eftersom homogenitet hos pulverblandningar och tabletter är centralt 
inom tablettillverkning är det viktigt med goda kunskaper om de faktorer som påverkar 
blandningshomogenitet och därmed är det intressant att fortsätta studera dessa 
faktorer och samband. 
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