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ÁGRIP 

Hámörkun við töfluslátt 

Úðaþurrkun er þekkt aðferð til að bæta eiginleika dufts fyrir töfluslátt. Í úðaþurrkun er 

ýmislegt sem þarf að hafa í huga til að fá duft með æskilega eiginleika, til dæmis 

hvaða hjálparefni á að nota með virka efninu, hver styrkur lausnar eigi að vera og 

hvaða stillingar úðaþurrkara eigi að nota. Mikilvægt er að notast við góða 

tilraunahönnun þegar þetta er rannsakað. 

Markmið verkefnisins var að hámarka afköst úðaþurrkara fyrir töfluslátt með 

tilraunahönnun Modde. Notast var við virka efnið paracetamól þar sem erfitt er að slá 

töflur úr því og því hentugt að þróa aðferð til að bæta eiginleika þess með 

úðaþurrkun. Fyrst voru skimunarrannsóknir gerðar til að velja hentuga fjölliðu og í 

kjölfarið hámarkunarrannsókn fyrir úðaþurrkara. Valin var hentug aðferð til að 

stærðarmæla agnir og töflur slegnar úr þremur mismunandi framleiðslum. Að lokum 

voru prófanir gerðar á töflum samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni til að meta eiginleika 

þeirra. 

Póvídón reyndist hentugasta fjölliðan samkvæmt skimunarrannsóknum og var 

því notuð í hámörkunarrannsókn með paracetamóli. Hámörkunarrannsóknin veitti 

upplýsingar um áhrif einstakra þátta á útkomur ásamt samverkandi og ólínulegum 

áhrifum. Úr hámörkunarrannsókninni fengust einnig upplýsingar um hvaða stillingar 

gæfu annars vegar hámarks og hins vegar lágmarks agnastærð ásamt því að nýtni 

var hámörkuð og lengd keyrslu lágmörkuð. Slegnar voru töflur og bornar saman við 

blöndu sem var ekki úðaþurrkuð. Töflur úr úðaþurrkuðum efnum komu betur úr 

prófunum en töflur úr blöndu sem var ekki úðaþurrkuð.  
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ABSTRACT 

Optimization of tablet manufacturing 

Spray drying is a known method to improve properties of powder for tablet 

manufacturing. There are various things that need to be considered in spray drying 

to get powder with desirable properties, for example which excipients should be used 

with the active ingredient, the optimal concentration of the solution and which spray 

dryer settings should be used. Proper experimental design for the investigation is 

important. 

The objective of this project was to optimize the performance of the spray 

dryer for tablet manufacturing with experimental design from Modde. Paracetamol 

was chosen as the active ingredient, since pressing tablets with paracetamol is 

challenging; therefore, it is practical to develop a procedure to improve its properties 

with spray drying. At first, screening experiments were used to select a suitable 

polymer and then the spray dryer was optimized. A suitable method was chosen to 

measure particle size and tablets were made from three different productions. At 

last, the properties of the tablets were investigated following European 

Pharmacopoeia guidelines. 

Povidone was the most suitable polymer, according to the screening 

experiments; therefore, it was chosen for the optimization experiment with 

paracetamol. The optimization experiment provided information on the effect each 

factor had on outcomes as well as synergistic effects and nonlinear effects. The 

optimization experiment also provided information on which setting would provide 

minimum and maximum particle size when yield was maximized and length of run 

minimized. Tablets were manufactured from spray dried powder and from powder 

that was not spray dried for comparison. Tablets from spray dried powder showed 

better properties than tablets from powder that was not spray dried.  
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1. INNGANGUR 

1.1 Töflur og töfluframleiðsla 

Lyfjaform til inntöku um munn eru algengustu og mikilvægustu lyfjaformin, en um 

90% lyfja sem hafa kerfisbundin áhrif eru gefin um munn. Bæði framleiðendur og 

notendur lyfja kjósa helst að gefa lyf á föstu formi þegar það er hægt (Bhowmik, 

Duraivel, Rajalakshmi og Kumar, 2014). Það er það lyfjaform sem notendur eru 

öruggastir með samkvæmt rannsókn frá árinu 2018 (Schumacher, Neininger, Kaune 

og Bertsche, 2018). WHO (World Health Organization) mælir með því að nota frekar 

lyf á föstu formi um munn en vökva þegar viðeigandi lyf eru í boði, en það er fyrst og 

fremst til að koma í veg fyrir vandamál við stöðugleika og geymslu vökva (Lajoinie 

o.fl., 2017). Töflur hafa ýmsa góða eiginleika fram yfir önnur lyfjaform. Þær eru 

ódýrasta og stöðugasta lyfjaformið, veita bestu vörnina gegn hitabreytingum, raka, 

ljósi og þrýstingi, ásamt því að vera auðveldastar og ódýrastar í pökkun og flutningi. 

Einnig er hægt að ná fram mikilli nákvæmni í skammtastærð, samræmi milli 

framleiðslulota og auðvelt að skala framleiðslu upp til að framleiða mikið magn. 

Helstu ástæðurnar fyrir því að töflur eru hentugastar fyrir neytendur er að það er 

auðvelt að taka þær inn og þær eru oftast bragðlausar (Bhowmik o.fl., 2014).  

Fyrsta töflusláttarvélin var fundin upp árið 1843 af Englendingnum William 

Brochedon. Vélin sem Brochedon fann upp var handvirk töfluvél. Fyrsta töfluvélin 

kom til Íslands árið 1930 og hafa nokkur fyrirtæki verið virk í töfluframleiðslu hér á 

landi síðan þá (Skaftason og Jóhannesson, 2013). Í töfluframleiðslu eru oftast notuð 

hjálparefni með virka efninu. Hjálparefni tryggja að lyfið hafi lögun og stærð sem 

henta notendum, að virka efnið sé frásogað, að geymsluþol lyfsins sé í lagi, að það 

sé ekki vont bragð af lyfinu og að það sé auðveldara í framleiðslu (Hansen, 

Pedersen-Bjergaard og Rasmussen, 2012). Helstu framleiðsluaðferðum taflna má 

skipta í tvennt. Önnur aðferðin er að nota samþjöppun þar sem virka efninu og 

hjálparefnunum er þjappað saman í töflu. Síðan er hægt að húða töflurnar, til dæmis 

til að fela vont bragð eða til að fá stjórnaða losun. Hin aðferðin er að móta/steypa 

töflur beint. Þá þarf efnið að vera rakt og leysast hratt og vel upp í líkamanum.  

Algengast er að framleiða töflur með samþjöppun. Hægt er að nota þrjár 

mismunandi aðferðir við það: beina samþjöppun, blautkornun og þurrkornun 

(Bhowmik o.fl., 2014). Tafla 1 sýnir muninn á þessum aðferðum. 
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Tafla 1 Samanburður á blautkornun, þurrkornun og beinni samþjöppun (Bhowmik o.fl., 2014). 

 

 

Blautkornun er sú aðferð sem er oftast notuð, þrátt fyrir að hún innihaldi flest 

framleiðsluskref og sé tímafrekust (Bhowmik o.fl., 2014). Kostir við að nota 

blautkornun umfram aðrar aðferðir eru að með henni fæst duft með bætta samheldni 

og þjöppunarhæfni, dreifing og einsleitni kornanna er góð, það er hægt að blanda 

saman mismunandi efnum og ef það er notaður hentugur leysir og bindiefni er hægt 

að fá lyfjaform með stjórnaða losun. Þó er mismunandi hvaða aðferð hentar fyrir 

hvert efni og hjálparefni, góð þekking á eðlisefnafræðilegum eiginleikum efnanna er 

nauðsynleg (Jannat, Arif, Hasan, Zarziz og Rashid, 2016).  

Í blautkornunun eru mismunandi korn bundin saman með viðloðunarkröftum 

og er leysir notaður sem bindiefni. Virka efninu og hjálparefnunum er fyrst blandað 

saman, síðan er hentugum leysi bætt út í og eftir það er blandan þurrkuð. Smurefni 

er stundum bætt við til að bæta flæðieiginleika duftsins og duftinu síðan þjappað 

Blautkornun 

• 1. Mölun og blöndun 
lyfsins og 
hjálparefna 

• 2. Undirbúningur 
hjálparlausnar 

• 3. Bindilausn eða 
kornunarleysi bætt 
við 

• 4. Skimun á 
blautmassa 

• 5. Blautkornin 
þurrkuð 

• 6. Skimun á þurru 
kornunum 

• 7. Blöndun með 
smurefni og 
sundrunarefni 

• 8. Þjöppun í töflu 

 

Þurrkornun 

• 1. Mölun og blöndun 
lyfsins og 
hjálparefna 

• 2. Þjöppun  

• 3. Mölun og skimun  

• 4. Blöndun með 
smurefni og 
sundrunarefni 
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saman í töflur. Með þessari aðferð næst góð blöndun efna. Samþjöppunin fer fram í 

töflusláttarvél, en hún þjappar duftinu saman í mót með mikilli nákvæmni. 

Til eru nokkrar aðferðir til að framkvæma blautkornun, til dæmis eins-tækja 

aðferðin (e. single plot), svifbeðs aðferðin (e. fluid bed) og úðaþurrkunar aðferðin (e. 

spray dryer) (Bhowmik o.fl., 2014). Eins-tækja aðferðin er þegar sama tækið er notað 

til að blanda og þurrka agnirnar. Helstu gallar við hana eru takmarkanir í uppskölun 

(Bhowmik o.fl., 2014). Í svifbeðs aðferðinni er loftstreymi notað til að halda ögnum á 

lofti, það er ástand sem líkist helst vökvaflæði. Kosturinn við þessa aðferð er að hún 

krefst ekki mikils hita og þar með hentar hún vel fyrir efni sem þola ekki mikinn hita 

(Chen, 2016). Helstu gallar við svifbeðs aðferðina eru að þurrkunin er stundum ekki 

nógu góð ef blandan er of blaut. Hún hentar illa þegar lífrænir leysar eru notaðir og 

það getur verið erfitt að fá mikla einsleitni í duftið (Ozioko, 2018). Í úðaþurrkun er 

hægt að mynda agnir úr vökva í einu skrefi með þurrkunargasi (Stahl, 2014). Aftur á 

móti þarf að finna réttan leysi sem passar fyrir lyfið og hjálparefnin (Patel, Patel, 

Chakraborty og Shukla, 2015).  

1.2 Mikilvægi agnastærðar  

Mikilvægt er að geta haft góða stjórn á agnastærð í töflum. Agnastærð getur skipt 

máli fyrir leysnihraða töflunnar. Ef agnastærð er lítil þá eykst svæðið sem leysirinn 

kemst í snertingu við og þar með leysast agnirnar fyrr upp en stærri agnir (Pandit og 

Solits, 2012). Agnastærð getur einnig haft áhrif á einsleitni lyfja, en það er 

sérstaklega mikilvægt þegar verið er að vinna með mikilvirk lyf. Einsleitnin verður 

almennt meiri eftir því sem agnastærð er minni. Einnig hefur agnastærð áhrif á 

eiginleika duftsins eins og flæðieiginleika, en þeir eru mikilvægir fyrir framleiðslu. Ef 

flæði agna er ójafnt er hætta á að einsleitni náist ekki í þyngd taflna og hylkja, til 

dæmis ef loft festist í lyfinu (Florence og Attwood, 2013). 

1.3 Úðaþurrkun 

1.3.1 Almennt um úðaþurrkun 

Úðaþurrkun hefur verið þekkt í yfir 140 ár. Fyrsta afurðin sem var framleidd með 

þessari aðferð var mjólkurduft. Það var þó ekki fyrr en um 1940 sem byrjað var að 

nota úðaþurrkara í lyfjaiðnaðinum (Gaspar, 2014). Úðaþurrkun er helst notuð í 
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matvælaiðnaði ásamt iðnaði tengdum efnafræði og lyfjafræði (Arpagaus, Collenberg, 

Rutti, Assadpour og Jafari, 2018). Dæmi um algengar vörur sem eru framleiddar 

með úðaþurrkun eru barnamatur, kaffiduft (e. instant coffee) og þurrkaðar 

mjólkurvörur. Úðaþurrkun er notuð við framleiðslu ýmissa efna, til dæmis magnesíum 

hýdroxíðs og sink súlfats. Í lyfjaframleiðslu er úðaþurrkun mikið notuð til að búa til 

duft sem inniheldur virka efnið (Jain o.fl., 2012).  

Í úðaþurrkun er vökva (til dæmis lausn, dreifu eða fleytu) breytt beint í fast 

efni. Hægt er að hafa áhrif á ýmsa þætti á ögnunum sem koma úr úðaþurrkuninni, til 

dæmis stærð agnanna, dreifingu, lögun, gljúpleika (e. porosity) og þéttleika. Einnig er 

mögulegt að hafa áhrif á efnasamsetningu agnanna með úðaþurrkun (Arpagaus o.fl., 

2018). Úðaþurrkun er mikið notuð í lyfjaiðnaðinum og er notað af fyrirtækjum sem 

fást við agnaverkfræði (e. particle engineering), lyfjameðhöndlun og lyfjaframleiðslu 

(Gouaou o.fl., 2018). Þessi aðferð er fljótvirk, einföld í framkvæmd og endurtakanleg. 

Það sem skiptir líka miklu máli, sérstaklega þegar kemur að framleiðslu matvæla, 

lyfja og annarra efna er að það er auðvelt að skala úðaþurrkun upp og þetta er 

kostnaðarhagkvæm aðferð (Mohanta o.fl., 2018). 

Úðaþurrkun gerist í þremur skrefum. Fyrsta skrefið er sundrung (e. 

atomization), þar sem vökvinn er brotinn niður í litla dropa. Í skrefi tvö komast 

droparnir í snertingu við þurrkunargasið í úðaþurrkaranum og verða að dufti. 

Lokaskrefið er síðan þegar duftið er aðskilið frá þurrkunargasinu og safnað saman. 

Þurrkunin þarf að vera mjög hröð, af því að ef droparnir ná að lenda á yfirborði 

þurrkunarklefans er hætta á að rakar og klístraðar agnir myndist í staðinn fyrir fínt 

duft.  

Tveir þættir skipta mestu máli við að ná hraðri þurrkun. Annars vegar þarf að 

ná fram góðri og einsleitri sundrun á vökvanum og hins vegar þarf að fá góða 

blöndun á dropunum og þurrkunargasinu (Schwartzbach, 2010). Aðskilnaður agna 

frá þurrkunargasinu fer fram í skilvindusveip (e. cyclone). Þar fer gasið inn um 

miðlægt op, en agnirnar fara áfram í söfnunarílát sökum tregðu þeirra til að hreyfast. 

Miðflótta hröðun (e. centrifugal acceleration) knýr aðskilnaðinn áfram. Helsti gallinn 

við aðskilnað með skilvindusveip er að það getur reynst erfitt að aðskilja mjög smáar 

agnir frá gasinu (Maa, Nguyen, Sit og Hsu, 1998). 
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Mynd 1 Uppsetning Büchi 190 úðaþurrkara.   

 

Úðaþurrkari samanstendur af vökvaíláti, vökvadælu, úðastút, þurrkunarklefa, 

skilvindusveip og söfnunaríláti. Mynd 1 sýnir uppsetningu á Büchi 190 úðaþurrkara. 

Hlutverk vökvadælunnar er að dæla vökvanum úr vökvaílátinu í þurrkunarklefann þar 

sem þurrkunin fer fram. Úðastúturinn sundrar vökvanum í litla dropa. 

Skilvindusveipurinn aðskilur þurrkaðar agnir frá þurrkunargasinu. Þeim er síðan 

safnað saman í söfnunarílátið. (Singh og Van den Mooter, 2016).  
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1.3.2 Mikilvægir þættir í úðaþurrkun 

Ýmsir þættir í úðaþurrkun geta haft áhrif á myndun agna. Það eru til dæmis 

inntakshitastig, stilling vökvadælunnar, stilling sogs og sundrunarþættir. Eiginleikar 

lausnarinnar hafa einnig áhrif, svo sem styrkur hennar (e. feed concentration), magn 

virks efnis, magn fjölliðu og fleira. Þessir þættir geta til dæmis haft áhrif á agnastærð, 

lögun agna og hvort yfirborð agna sé slétt. Öll þessi atriði skipta máli fyrir gæði dufts 

fyrir töfluslátt vegna áhrifa þeirra á þjöppunarhæfni og flæðieiginleika duftsins. Þessir 

þættir geta líka haft áhrif á blöndun og stöðugleika efna sem verið er að framleiða og 

því er mikilvægt að hafa þá í lagi (Singh og Van den Mooter, 2016). Sumum þáttum 

er auðvelt að stjórna og þeir eru þá óháðir öðrum þáttum, þetta eru til dæmis 

inntakshitastigið, dælan, gerð lausnarinnar og gerð þurrkunargassins. Aðrir 

mikilvægir þættir eins og til dæmis úttakshitastig eru afleiðing annarra þátta og því 

aðeins hægt að stjórna þeim óbeint með því að breyta öðrum stillingum (Vertruyen 

o.fl., 2018). 

Agnastærð er mikilvægur þáttur í töfluframleiðslu, eins og áður hefur komið 

fram (Elder, Pacowski, Nelson og Tindal, 2018). Það sem helst hefur áhrif á 

agnastærð dufts úr úðaþurrkun er styrkur vökvans, dropastærð, hitastig 

þurrkunargassins, sog og stilling vökvadælunnar (Singh og Van den Mooter, 2016). 

Stilling vökvadælunnar hefur áhrif á það hvernig dropar myndast í 

úðastútnum. Ef vökvadælan er of hröð getur það valdið því að úðaþurrkarinn ráði 

ekki við að þurrka allan vökvann. Hætta er á að droparnir rekist saman og myndi 

stærri dropa, sem að leiðir til myndunar stærri agna. Minni snertitími vökvans við 

þurrkuanargasið getur líka valdið því að meiri raki sé í duftinu sem er framleitt. Það 

minnkar heimtur af því að rakar agnir festast auðveldar við yfirborð þurrkunarklefans, 

skilvindusveips og söfnunaríláts (Gouaou o.fl., 2018).  

Aukið sog minnkar almennt agnastærð. Þegar stillingu á sogi er breytt er verið 

að auka eða minnka orku í þurrkuanarklefanum. Sogið hefur því áhrif á afköst 

úðaþurrkarans. Aukinn kraftur vegna aukins sogs veldur því að dropar í 

þurrkunarklefanum sundrast meira en þeir myndu gera við minni kraft (BÜCHI 

Labortechnik, 1997). 
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Inntakshitastigið getur haft mikil áhrif á lokaútkomu duftsins. Við hærra hitastig 

í þurrkunarklefanum þorna droparnir fyrr. Ef hitastig verður of hátt getur myndast halli 

(e. gradient) á hitastigi innan dropanna, sem hefur áhrif á það hvernig agnir myndast 

við þurrkunina. Mismunandi hitastig í þurrkunarklefanum getur skilað sér í 

mismunandi lögun og yfirborðseiginleikum agna. Hærra hitastig veldur því að stærri 

agnir myndast, meðal annars af því að þéttni dropanna eykst. Annað sem getur gerst 

ef hitastig er of hátt er að það getur myndast húð á ögnunum sem að læsir leysinn 

inni í þeim (e. solvent entrapment). Hitastigið þarf að vera nógu hátt til að leysirinn 

gufi upp en ekki það hátt að efnið sem verið er að framleiða brotni niður. Einnig þarf 

að passa að þurrkunin verði ekki of hröð, því þá geta droparnir þornað í úðastútnum 

og hann stíflast (Singh og Van den Mooter, 2016). 

Úttakshitastigið getur líka skipt miklu máli varðandi stöðugleika agna. Þrátt 

fyrir að agnirnar séu orðnar að föstu efni geta þær ennþá kristallast, orðið klístraðar 

eða óstöðugar. Það er ekki hægt að stjórna úttakshitastiginu beint. Hraði vökvans, 

styrkur vökvans, sog og inntakshitastig stjórna úttakshitastiginu. Mikilvægt er að 

úttakshitastigið sé ekki hærra en glerjunarhitastig efnisins. Það er hægt að nýta sér 

úttakshitastigið. Ef framleiðandi vill hafa áhrif á kristöllun efnis er hægt að gera það 

með góðri stjórnun á úttakshitastiginu. Ef það eru ennþá leifar af leysinum eftir 

úðaþurrkunina er hægt að laga það vandamál með þessari seinni hitun fasta 

efnisins. Þá þarf hitastigið að vera nógu mikið til að afgangurinn af leysinum gufi upp 

en ekki það mikið að stöðugleiki efnisins minnki (Singh og Van den Mooter, 2016).  

Ýmsir þættir hafa áhrif á dropastærð. Það þarf að velja hentuga tegund 

þurrkunargass og hentugt sundrunartæki ásamt því að stilla úðaþrýsting. Til eru 

nokkrar gerðir af þurrkunargasi sem hægt er að nota í úðaþurrkun, en mismunandi 

tegundir þurrkunargass hafa áhrif á dropastærð, þéttni dropanna og hversu hröð 

þurrkunin verður. Til að þurrka vökva er til dæmis hægt að nota andrúmsloft eða 

gastegundirnar N2, Ar og CO2. Eiginleikar eins og þéttni og varmarýmd gassins 

skipta miklu máli, til dæmis myndast smærri dropar ef léttari gös eru notuð. Ef hætta 

er á oxun efnis er best að nota óvirkt (e. inert) gas eins og N2. Sundrunartæki 

vökvans hefur eins og tegund þurrkunargass áhrif á dropastærð, dreifingu dropa og 

hversu hröð þurrkunin verður, en það hefur einnig áhrif á stærð og horn úðakeilunnar 
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(e. spray cone) sem myndast við sprautun dropanna. Algengast er að nota tveggja-

leiðslu stút. Í tveggja-leiðslu stútum er ein rás fyrir vökva og önnur fyrir gas. Einnig 

eru til þriggja-leiðslu stútar (með tveimur rásum fyrir vökva og einni rás fyrir gas) og 

fjögurra-leiðslu stútar (með tveimur rásum fyrir vökva og tveimur rásum fyrir gas) 

(Singh og Van den Mooter, 2016). Almennt gildir að ef úðaþrýstingur er aukinn þá 

myndast minni dropar og þar með minni agnir. Það er fyrst og fremst vegna betri 

blöndunar vökvans og þurrkunargassins (Gouaou o.fl., 2018). 

Styrkur vökvans getur líka haft mikil áhrif á agnastærð. Því meira sem er af 

föstu efni í vökvanum því stærri dropar myndast. Einnig virðist hörð skorpa (e. crust) 

koma fyrr ef notast er við hærra hlutfall efnis, en það kemur í veg fyrir frekari 

minnkun agna. Það myndast ekki einungis stærri agnir við hærra hlutfall efnis, heldur 

verður stærðardreifing þeirra líka ójafnari. Það er þó hægt að ná fram meiri nýtni 

með hærra hlutfalli efnis af því að það er auðveldara að safna saman stærri ögnum. 

Ef hlutfallið er of hátt getur það valdið því að lausnin verður of seig og þornar þar af 

leiðandi of fljótt, sem getur valdið því að stúturinn stíflast (Gouaou o.fl., 2018). 

1.3.3 Kostur úðaþurrkara fram yfir aðrar aðferðir 

Frostþurrkun er sú þurrkunaraðferð sem er mest notuð í lyfjaiðnaðinum í dag 

(Walters o.fl., 2014). Aðferðin gengur út á það að fjarlægja vökva úr efni til þess að 

auka stöðugleika þess. Þar er efnið fyrst fryst, síðan er vökvanum breytt beint í gufu 

án þess að verða að vökva í millitíðinni, en það eykur stöðugleika lyfja (Bhambere, 

Harwalkar, Gaidhani og Nirgude, 2015). Þrátt fyrir að frostþurrkun sé enn í dag mest 

notuð til að auka stöðugleika lyfja, þá er notkun úðaþurrkara í lyfjaiðnaðinum 

vaxandi. Helstu kostir úðaþurrkara fram yfir frostþurrkun eru að ferlið tekur styttri 

tíma, það er auðveldara að skala aðferðina upp og það er hægt að framleiða lyf við 

venjulegan loftþrýsting (Walters o.fl., 2014). Helstu ástæður fyrir því að úðaþurrkun 

hentar vel til að mynda duft er að með henni er hægt að ná góðri stjórnun á 

eiginleikum eins og agnastærð, lögun agna og þéttleika þeirra (Thi, Danède, 

Descamps og Flament, 2008). 
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 1.4 Fjölliður fyrir úðaþurrkun  

1.4.1 Almennt um fjölliður fyrir úðaþurrkun 

Fjölliður eru notaðar í úðaþurrkun til að bæta eiginleika duftsins sem verið er að 

framleiða. Helstu hlutverk fjölliðunar eru að gera virka efnið stöðugra og auka 

sundrunarhraða taflna. Fjölliðan gerir virka efnið stöðugra með því að minnka 

hreyfanleika sameinda. Aukinn sundrunarhraði við notkun fjölliða fæst vegna meiri 

yfirborðsflatarmáls og minnkun á þykkt sveimlagsins (e. diffusion layer), en minnkuð 

kornastærð, aukinn glopleiki og aukin vætunarhæfni geta skilað þessum eiginleikum 

(Ousset o.fl., 2018). 

Þegar töflur eða dreifur eru framleiddar með úðaþurrkun þarf að velja hentuga 

fjölliðu. Virka efnið og fjölliðan þurfa að geta blandast vel saman og vera leysanleg. 

Einnig þurfa fjölliðan og virka efnið að vera stöðug undir þeim aðstæðum sem 

notaðar eru í framleiðslunni. Efnin þurfa að þola ákveðinn hita og blöndun má ekki 

breytast við mismunandi hitastig í framleiðslunni.  Helstu þættir sem þarf að hafa í 

huga þegar fjölliður eru valdar eru glerjunarhitastig fjölliðunnar, hvort fjölliðan er 

jónanleg, hvort það séu virkir hópar sem skipta máli, rakadrægni fjölliðunnar, leysni í 

algengum lífrænum leysum og hitastöðugleiki (Patel o.fl., 2015). Engin ein fjölliða er 

best fyrir öll framleiðsluferli. Val á fjölliðu fyrir úðaþurrkun fer eftir því hvaða efni er 

verið að framleiða og við hvaða aðstæður. 

Með vali á fjölliðu er hægt að hafa áhrif á seigjustig lausnar, en seigjustig 

hefur mikil áhrif á agnastærð. Þættir sem hafa áhrif á seigjustig eru lögun sameinda í 

fjölliðu, mólþyngd hennar, vatnssækni og milliverkanir fjölliðunnar við leysi. Einnig 

skiptir styrkur fjölliðunnar í lausninni miklu máli fyrir seigjustig, en hár styrkur fjölliðu 

eykur seigjustig lausnar (Al-Shammari, Al-Fariss, Al-Sewailm og Elleithy, 2011).  
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Mynd 2 Bygging póvídóns. 

1.4.2 Póvídón 

Póvidón er vatnssækin, framleidd fjölliða (e. Synthetic polymer) með efnabygginguna 

(C6H9NO)n. Póvídón er nánast lyktarlaust, hvítt duft. Byggingu fjölliðunnar má sjá á 

mynd 2. Fjölliðan samanstendur af 1-vínýl-2-pýrrólídón hópum. Til eru nokkrar gerðir 

af póvídóni. Munurinn á þeim er mismunandi mólþyngd sem að verður vegna 

mismikillar fjölliðunar (e. polymerization). Mismunandi gerðir eru einkenndar með K 

gildi, sem að nær frá K-12 (um það bil 2500 g/mól) til K-120 (um það bil 3.000.000 

g/mól). Póvídón frásogast ekki úr meltingarveginum og er því talið öruggt sem 

hjálparefni (Kithinji, 2015).  Póvídón er mikið notað hjálparefni í töflugerð, en það 

getur nýst sem bindiefni, sundrunarefni og yfirborðsvirkt efni (e. suspending agent) 

ásamt því að það hjálpar til við að leysa upp efni sem leysast almennt illa (e. 

dissolution aid) (Dave, 2008). Póvídón K-30 (um það bil 50.000 g/mol) er talinn betri 

bindir en sterkja. Einnig er póvídón auðleysanlegt (e. freely soluble) í vatni (Kithinji, 

2015). Ástæðan fyrir því að póvídón hentar vel sem bindiefni er að það afmyndast 

vel plastískt (e. plastically deforming), það er að segja breytir um lögun við þjöppun. 

Annar kostur við póvídón er að það hefur karbónýl hópa, sem að geta myndað 

vetnistengi við amín hópa. Því hentar póvídón vel sem bindiefni fyrir virk efni með 

amín hópa, eins og til dæmis paracetamól (Rose og Kaialy, 2019). 
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Mynd 3 Bygging paracetamóls. 

 

1.5 Paracetamól  

Paracetamól er mikið notað lyf. Það er þekkt fyrir verkjastillandi og hitalækkandi 

áhrif. Efnaformúla paracetamóls er C8H9NO2 og bygginguna má sjá á mynd 3 

(Sharma og Mehta, 2014). Mólþyngd paracetamóls er um 151 g/mól. Það er 

lyktarlaust, hvítt duft og beiskt á bragðið. Við 25°C er leysni paracetamóls í vatni um 

1,4 g/L en leysnin eykst ef vatnið er hitað (Pubchem, 2019). Þrátt fyrir að hafa verið á 

markaði í yfir 100 ár er nákvæm verkun paracetamóls ekki þekkt. Það er þó talið að 

paracetamól hafi áhrif á ýmsa þætti í miðtaugakerfinu. Það er talið hafa áhrif á 

prostaglandín famleiðslu með hindrun á cyklóoxýgenasa (COX) ásamt því að hafa 

áhrif á serótónín, ópíóíð, nituroxíð og kannabínóíð leiðir (e. pathway). Ólíkt öðrum 

lyfjum sem virka á cyklóoxýgenasa þá hefur paracetamól ekki bólgueyðandi áhrif 

(Sharma og Mehta, 2014). 

Hámarksskammtur paracetamóls fyrir fullorðna yfir 50 kg er 1 gramm 4 

sinnum á sólarhring og það þurfa að líða að minnsta kosti 4 klst. milli skammta. Fyrir 

börn og fullorðna undir 50 kg er skömmtunin minni.  

Paracetamól er tekið upp með virkum flutningi í smáþörmunum. Það skilst út 

með niðurbroti í lifur. Við ofskömmtun getur paracetamól valdið skaða í nýrum, heila 

og lifur (Sharma og Mehta, 2014). Helsti gallinn við paracetamól í töflufamleiðslu er 

að samþjöppunarhæfni þess er ekki góð og það er ekki mikilvirkt. Algengt er að hver 

tafla innihaldi 500 mg af paracetamóli. Samþjöppunarhæfni paracetamóls er ekki góð 

vegna byggingar þess. Bygging paracetamóls er einhalla (e.monoclinic) 
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kristalbygging, sem veldur því að efnið afmyndast ekki mikið plastískt og hefur ekki 

góða flæðieiginleika. Ef ekkert hjálparefni er notað er hætta á að brothættar töflur 

myndist og verði fyrir lokmyndun (e. capping) (Rose og Kaialy, 2019). Því þarf að 

finna góða aðferð til að bæta þessa eiginleika efnisins. 

1.6 Tilraunahönnun  

1.6.1 Almennt um tilraunahönnun 

Styrkur rannsókna eykst eftir því sem endurtekningar verða fleiri. Það má segja að 

það sé best fyrir niðurstöður rannsókna að hafa sem flestar endurtekningar, en það 

er auðvitað ekki svo einfalt. Mikilvægt er að skipuleggja rannsóknir vel áður en farið 

er af stað til að spara tíma, peninga og kraft rannsakenda. Það þarf að rannsaka 

fyrirfram hvað þörf er á mörgum endurtekningum til að hægt sé að draga ályktanir út 

frá niðurstöðum rannsóknar (Jónsdóttir og Lund, 2015). Hönnun tilrauna (e. design of 

experiment) er notuð til að tryggja að rannsókn sem á að framkvæma gefi sem mest 

af gagnlegum upplýsingum.  

Markmið tilrauna skiptist í þrjár megingerðir: skimun (e. screening), hámörkun 

(e. optimization) og styrkur rannsókna (e. robustness testing). Skimun er notuð til að 

ákvarða hvaða þættir í rannsókninni eru mikilvægastir og til að ákvarða innan hvaða 

marka á að rannsaka þættina. Þetta er gert í tiltölulega fáum tilraunum. Í hámörkun 

er ákvarðað hvers konar samsetning mikilvægustu þáttanna er best til að hámarka 

notagildi þess sem verið er að rannsaka. Hámörkun krefst fleiri tilrauna fyrir hvern 

þátt en skimun. Í mati á styrk rannsóknar er verið að skoða hversu næm niðurstaðan 

er fyrir litlum breytingum á þáttunum. 

DOE (Design Of Experiments) aðferðin felst í því að breyta öllum 

mikilvægustu þáttunum samtímis með vel skipulögðum hætti. Þegar unnið er úr 

gögnum er hægt að sjá hvaða aðstæður eru hentugastar og hvaða þættir hafa áhrif á 

útkomuna. Hægt er að sjá hvaða leið er best til að hámarka niðurstöðurnar. Hönnun 

tilrauna með þessari aðferð hefur kosti fram yfir þann rannsóknarhag sem er oftast 

notaður, en það er COST aðferðin, þar sem einum þætti er breytt í einu og öðrum 

þáttum haldið eins. Þetta er gert þangað til að enginn frekari bæting næst. Gallinn við 

COST aðferðina er að þrátt fyrir að rannsakandi sjái ekki lengur bætingu með því að 

breyta einum þætti í einu er ekki víst að hann sé búinn að hámarka aðferðina. Það er 

erfitt að hámarka aðferð þegar aðeins einum þætti er breytt í einu.  
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Hönnun tilrauna með DOE er notuð í ýmsum iðnaði, til dæmis raftækniiðnaði, 

framleiðslu á vélum í bílaiðnaði og við framleiðslu efna í lyfjaiðnaði. Úðaþurrkari er 

með nokkrar mismunandi stillingar og því er mikilvægt að komast að því við hvaða 

aðstæður er hægt að hámarka framleiðsluna, DOE aðferðin hentar vel fyrir það 

verkefni (Eriksson, Johansson, Kettaneh-World, Wikström og Wold, 2008). 

1.6.2 CCF módel 

CCF, kvaðrat módel (e. quadratic model) telst til tilraunahönnunar sem kallast þriggja 

stiga fullþátta, mið samsett tilraunahönnun (e. three-level full factorial, central 

composite experimental design). Kvaðrat módel er ákjósanlegt þegar verið er að 

hámarka aðferðir. Með því er hægt að skoða milliverkarnir milli þátta og þá er 

mögulegt að spá fyrir um útkomur fyrir stillingar á þáttum sem voru ekki mældar. Með 

línulegu módeli er hins vegar aðeins hægt að skoða hvaða áhrif hver þáttur fyrir sig 

hefur á útkomuna. CCF módel hefur þrjú mismunandi gildi fyrir hvern þátt. Með því 

að nota CCF módel er hægt að fá góða spá á öllu hönnunarsviðinu, en helsti 

veikleikinn við CCF módel miðað við önnur kvaðrat módel (CCO og CCC) er að það 

er ekki jafn hentugt og hinar aðferðirnar til að meta annars stigs breytur. Í CCF 

módeli fara engin gildi utan þeirra marka sem sett voru í upphafi. Það er mikilvægt ef 

að mörkin eru í hæsta eða lægsta mögulega gildi sem tæki eða aðferð býður upp á 

(Eriksson o.fl., 2008). Mynd 4 sýnir hvernig CCF módel með þremur þáttum og 

þremur miðpunktum lítur út. 
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Mynd 4 CCF módel með þremur þáttum og þremur miðpunktum. 

 

1.6.3 Modde 

Modde er samsett orð úr orðunum Modeling og design. Þetta forrit hannar tilraunir og 

vinnur úr þeim upplýsingum sem fást úr þeim. Markmiðið með tilraunahönnun með 

Modde er að fá sem mestar upplýsingar úr þeim gögnum sem safnað er, til að þurfa 

ekki að setja óþarfa fjármagn, tíma og orku í að framkvæma of margar tilraunir. 

Hönnun tilrauna er skipulögð þannig að það sé breytileiki í öllum þáttum samtímis. 

Síðan er reiknilíkan notað til að tengja saman niðurstöðurnar. Með því að láta Modde 

setja upp og greina tilraunir er hægt að fá upplýsingar um hvaða þættir hafa mest 

áhrif á niðurstöður, hvort einhverjir þættir hafa áhrif hver á annan og hvernig er best 

að stilla þættina (til dæmis hvaða magn af efni eða hvaða hitastig er best) til að 
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niðurstöðurnar verði sem bestar. Modde getur einnig spáð fyrir um hver útkoman 

verður við aðrar stillingar á þáttum en voru rannsakaðar (MKS, 2017).  

Þættir eru breytur í tilraunum (e. experimental variables) sem er hægt að 

breyta óháð öðrum þáttum. Þeir geta verið megindlegir (e. quantitative) eða 

eigindlegir (e. qualitative). Þeir geta verið stýrðir þættir (e. controlled), þættir sem er 

ekki hægt að stjórna (e. uncontrolled) eða þættir með fast gildi (e. constant) 

(Snorradóttir, 2014). 

Útkomur er eitthvað sem að lýsir eiginleikum eða aðstæðum á því sem verið 

er að rannsaka. Þær segja til um hvort að kerfið eða aðferðin sé góð eða ekki 

(Eriksson o.fl., 2008).  
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2. MARKMIÐ 

Büchi 190 úðaþurrkarinn hefur fjóra mismunandi þætti sem er hægt að stilla. 

Vökvadælu, sog og inntakshitastig er hægt að stilla með gildum frá 0 – 20 (nákvæmt 

inntakshitastig er mælt). Einnig er hægt að stilla úðaþrýsting (e. flow control), frá 80 - 

800 NHl-1. Í þessari rannsókn var skoðað hvað þessar stillingarnar á 

úðaþurrkaranum þýða raunverulega og hvaða áhrif þær myndu hafa á duftið sem 

myndaðist. Síðan voru slegnar töflur úr duftinu með mismunandi eiginleikum til að 

skoða frekar eiginleika taflna úr dufti við mismunandi stillingar á úðaþurrkaranum. 

Modde hugbúnaðurinn var notaður til að setja upp tilraunamynstur og við úrvinnslu 

gagna úr rannsókninni. Þar sem að góð stjórnun á agnastærð er einn helsti kosturinn 

við úðaþurrkun þá var lögð áhersla á að skoða hvaða stillingar höfðu mest áhrif á 

agnastærðina. Skimunartilraunir voru fyrst gerðar á nokkrum fjölliðum, og þær 

fjölliður sem hentuðu best síaðar út og frekari rannsóknir gerðar á þeim. Virka efnið 

paracetamól var notað þar sem að það er erfitt að slá töflur með paracetamóli og því 

mikilvægt að þróa aðferð til að bæta eiginleika þess. 

Helstu markmið verkefnisins voru að nota hugbúnaðinn Modde til að velja 

hentugar fjölliður fyrir úðaþurrkun með paracetamóli, sía út þær fjölliður sem henta 

best og hámarka notkun á úðaþurrkara. Önnur markmið voru að gera 

stærðarákvarðanir á ögnum, slá töflur og rannska eiginleika þeirra. 
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3. EFNI, TÆKI OG AÐFERÐIR 

3.1 Efni 

Tafla 2 Efni sem notuð voru í þessari rannsókn. 

Efni Framleiðandi Lotunúmer 

Lactose monohydrate 100M Fagron 16E09-B12-324791  

Lactose monohydrate 200M Fagron 16F30-B04-324507  

Cellulose microcrystalline 

101 

Fagron 18C30-H13-00125  

Maize starch - 13378 

Polyvinylpyrridone (MW 

40.000) 

Fluorochem FCB040130 

Poly(vinyl alcohol) Aldrich 00908EZ 

Polyethylene glycol 3´000 Fluka Analytical 1423440 

Cellulose acetate phthalate Fluka Analytical 22192 

Hydroxypropylcellulose Hercules 91247 

Carbopol Noveon CC46MAB309 

Opadry-YS-1R-7006 Colorcon 011409 

Afjónað vatn Háskóli Íslands - 

Paracetamol Fagron 13B13-B02-296316 

Immersion oil for 

microscopy 

Sigma BCBK8784V 

Magnesium sterate Sigma-Aldrich 90910 

Aceton Merck K33434914426 

Sodium phosphate 

monobasic dihydrate 

Sigma-Aldrich SZBF0540V 

Sodium phosphate dibasic Sigma-Aldrich BCBR0158V 
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3.2 Tæki og forrit 

Tafla 3 Tæki og forrit sem notuð voru í þessari rannsókn. 

Tæki/forrit Gerð Framleiðandi 

Afjónunartæki Purelab option Elga 

Tilraunahönnun Modde Pro 12.1  Sartorius stedim biotech 

Úðaþurrkari 190 mini spray dryer Büchi 

Segulhræra og hitaplata Magnetic stirrer hotplate Stuart scientific 

Segulhræra og hitaplata MR 3002 Heidolph 

Vog Mettler PM4800 Deltarange 

Vog AB204-S Mettler toledo 

Sigti BS 410 Endecotts ltd 

Smásjá Olympus 2467 microscope Olympus 

Myndavél fyrir smásjá C-5050 ZOOM Olympus 

Forrit fyrir myndavél Infinity capture Lumenera corporation 

Forrit til að greina 

myndir 

Infinity analize Lumenera corporation 

FT-IR smásjá Nicolet iN10 MX FT-IR 

microscope 

ThermoFisher scientific 

Forrit fyrir IR smásjá OMNIC picta ThermoFisher scientific 

Töflusláttarvél CP-501 advanced single 

tablet press 

Vanguard 

Sýrustigsmælir PH-200 HM digital 

Hljóðbað 5800 Branson 

Leysnihraðatæki RC-6D dissolution tester Vanguard 

Filterpappír Watman nr. 1 Schleider & Schuell 

Ljósgleypnimælir Ultrospec 2100 pro Amersham Pharmacia 

Biotech 

Slitþolsmælir PTF E Pharma Test 

Hörkumælir U.S. Pantent no. 2041869 Stokes 

Gullhúðunartæki Sputter coater S150B Edwards 

Rafeindasmásjá Supra 25 Zeiss 

Forrit fyrir 

rafeindasmásjá 

SmartSEM Zeiss 
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3.3 Aðferðir 

3.3.1 Tilraunahönnun með Modde 

3.3.1.1 Um Modde  

Skilgreindir voru þættir og ákjósanlegar útkomur og út frá þeim upplýsingum setti 

Modde upp hentuga tilraun. Tilraunin var síðan framkvæmd og niðurstöðurnar settar 

inn í Modde. Þá notaði Modde reiknilíkan til að fá sem mestar upplýsingar úr 

gögnunum (Lanari, Marcotullio og Neri, 2018). Modde var valið til að setja upp þessa 

rannsókn þar sem það er hentug og skilvirk leið ásamt því að vera eitt af megin 

markmiðum í þessari rannsókn.  

Gæði módels var metið með fjórum gildum, það eru R2, Q2, gildi (e. validity) 

og endurtakanleiki (e. reproducability). Öll þessi gildi eru á bilinu 0-1 og bestu 

módelin hafa öll gildi sem næst 1. 

R2 gildið segir til um hversu vel módelið hentar (e. goodness of fit), það er 

hversu gott tölfræðisamband er hægt að fá úr gögnunum. Í fullkomnu módeli er R2 1 

(Eriksson o.fl., 2008) en til að módel sé marktækt (e. significant) þarf R2 að vera 

hærra en 0,5 (MKS, 2017). Ókostur við notkun R2 er að það er hægt að hækka það 

með því að bæta fleiri skilmálum (e. terms) við rannsóknina (Eriksson o.fl., 2008).   

Q2 gildið er spágildi sem metur styrk módelsins. Q2 er betra til að meta gæði 

módels en R2 af því að það endurspeglar hæfni módelsins til að spá fyrir um nýjar 

tilraunir (Eriksson o.fl., 2008). Til að módel sé marktækt þarf Q2 að vera yfir 0,1 en 

gott módel er með Q2 hærra en 0,5. Bilið á milli R2 og Q2 á helst ekki að vera meira 

en 0,3 (MKS, 2017).   

Gildi módels metur hversu viðeigandi tilraunahönnunin er, það er hvort að rétt 

tegund af tilraunahönnun hafi verið valin (Eriksson o.fl., 2008). Til að módel teljist gilt 

þarf gildi að vera yfir 0,25 (MKS, 2017). 

Endurtakanleiki segir til um hvort mikið af hreinum villum (e. pure error) eru til 

staðar í rannsókninni. Ef þetta gildi er lágt þýðir það að rannsakandi hafi ekki mikla 

stjórn á útkomu rannsóknarinnar (Eriksson o.fl., 2008). Fyrir gott módel þarf 

endurtakanleiki að vera yfir 0,5 (MKS, 2017). 

ANOVA (Analysis of variance) dreifigreining var einnig notuð til að meta 

módel. ANOVA er tölfræðigreining á dreifni útkoma. Það helsta sem að dreifigreining 

sýndi voru niðurstöður úr tveimur F-prófum sem voru gerð, sýnd með líkandagildum 



 

20 

(e. probability values), merkt p á ANOVA töflum. Fyrra prófið mat marktækni 

tölfræðisambandsins (e. significance of the regression model). Til að prófið væri 

marktækt þurfti p að vera undir 0,05. Seinna F-prófið bar saman villur módels (e. 

model error) og villur endurtekninga (e. replicate error). Ef lítið var um villur þá 

passaði módelið vel við gögnin (e. shows good fit to the data), það er hafði ekki skort 

á samsvörun (e. lack of fit). Til að standast seinna F-prófið þurfti p gildið að vera yfir 

0,05 (Eriksson o.fl., 2008). 

3.3.1.2 Val á fjölliðum 

Til að finna út hvaða fjölliður gætu hentað til úðaþurrkunar voru 11 fjölliður prófaðar. 

Útkoman var annað hvort skráð sem 0 eða 1 (0 þýddi að fjölliðan hentaði ekki til 

úðaþurrkunar og 1 þýddi að fjölliðan hentaði mögulega til úðaþurrkunar). Notast var 

við tilraunahönnunina línulegt módel (e. levels, linear model) með engan miðpunkt. 

Fjölliðurnar voru bæði úðaþurrkaðar með paracetamóli (5/95 hlutfall) og einar og sér 

(sjá töflu A1 í viðauka A fyrir nákvæma uppsetningu á tilraununum). 

3.3.1.3 Eiginleikar fjölliða  

Ýtarlegri próf voru gerð á eiginleikum þeirra fjölliða sem komu vel út úr fyrstu 

mælingu. Nýtni og agnastærð efnanna voru mæld eftir úðaþurrkun. Alls voru sex 

fjölliður prófaðar án lyfs og átta fjölliður blandaðar með paracetamóli. Notast var við 

tilraunahönnunina línulegt módel með tveimur miðpunktum (sjá töflur A2 og A3 og í 

viðauka A fyrir nákvæma uppsetningu á tilraununum). 

3.3.1.4 Hámörkun með Modde 

Að lokum var gerð hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. Gildið á 

vökvadælunni þurfti að vera fast í 10 (50%). Tafla 4 sýnir þær stillingar sem voru 

notaðar og tafla 5 sýnir þær útkomur sem voru notaðar. Notast var við einfaldað 

CCF, kvaðrat módel (e. reduced CCF, quadratic model) fyrir tilraunamynstur og þrír 

miðpunktar voru notaðir. Tilraunahönnunin er einfölduð þar sem að gildið á dælunni 

var stöðugt (sjá töflu A4 í viðauka A fyrir tilaraunamynstur Modde).  
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Tafla 4 Bilið á stillingunum í hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. Skammstöfun þátta 

er í sviga fyrir aftan þætti. 

Þáttur Gerð breytu Gildi 

Úðaþrýstingur (úða) Magnbundin 700 – 800 NHl-1 

Vökvadæla  Magnbundin 10 (50%) fast gildi 

Sog (sog) Magnbundin 15 – 20 (75-100%) 

Hitastig (hit) Magnbundin 80 – 140 °C 

Styrkur lausnar (sty) Magnbundin 1 – 2 % 

 

Tafla 5 Valdar útkomur í hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. 

Útkoma Mest/minnst Ákjósanlegt gildi 

Nýtni 10 % (minnst) 20% 

Agnastærð - - 

Lengd keyrslu 15 mín (mest) 10 mín 

 

3.3.2 Úðaþurrkun 

3.3.2.1 Undirbúningur fyrir úðaþurrkun:  

3.3.2.1.1 Undirbúningur fyrir val og eiginleika fjölliða  

Nákvæmt magn af fjölliðu eða paracetamóli og fjölliðu var vigtað í 250 mL 

erlenmayer flösku. Efnin voru leyst upp með 100 mL af afjónuðu vatni til að fá 1% 

w/v lausn. Segulhræra með hitaplötu var notuð til að hraða leysni blöndunnar. 

Hitastig var frá 20 – 100 °C (sjá nánari upplýsingar í töflum B1 og B2 og nákvæmar 

mælingar í töflum B6 og B7 í viðauka B). 

3.3.2.1.2 Undirbúningur fyrir hámörkunarrannsókn 
Nákvæmt magn af paracetamóli og póvídóni var vigtað samkvæmt tilraunamynstri í 

250 mL erlenmayer flösku. Efnin voru leyst upp í 100 mL af afjónuðu vatni til að fá 

þann styrk af lausn sem þurfti samkvæmt tilraunamynstri (1% w/v, 1,5% w/v eða 2% 

w/v). Segulhræra var notuð til að hraða leysni blöndunnar. Þegar lausnir yfir 1% voru 

notaðar voru efnin leyst upp með því að hita lausnina upp í 40°C (sjá nánari 

upplýsingar í töflu B3 og nákvæmar mælingar í B8 í viðauka B).  
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3.3.2.1.3 Undirbúningur fyrir töfluslátt 

Útbúnar voru tvær mismunandi lausnir, annars vegar með stillingum sem að 

lágmarka agnastærð og hins vegar stillingum sem hámarka agnastærð (samkvæmt 

Modde eftir að niðurstöður hámörkunarrannsóknar lágu fyrir). Nákvæmt magn efnis 

var vigtað og sett í 2000 mL erlenmayer flösku. Efnið var leyst upp í 2000 mL af vatni 

og flaskan sett á segulhræru með hitaplötu. Lausnin var hituð upp í 40°C þangað til 

að allt efnið var leyst upp (sjá nánari upplýsingar í töflum B4 og B5 og sjá nákvæmar 

mælingar í töflum B9 og B10 í viðauka B). 

3.3.2.2 Framleiðsla dufts með úðaþurrkara: 

3.3.2.2.1 Büchi 190 úðaþurrkari 

Loftknúinn tveggja-leiðslu Büchi 190 úðaþurrkari var notaður þar sem sú gerð 

úðaþurrkara hefur mikið verið notuð í rannsóknum. Í þessari gerð úðaþurrkara 

myndast úðinn úr stútnum rétt eftir að heitu lofti og vökvanum er dælt í hann 

(Guðlaugsson, 2008). 

3.3.2.2.2 Stillingar á úðaþurrkara við val á fjölliðum 

Stillingar úðaþurrkarans voru lagaðar á meðan þurrkun var í gangi eftir því hvernig 

þurrkunin gekk. Mismunandi stillingar þurfti fyrir mismunandi fjölliður. Eftir að allri 

lausninni hafði verið dælt í gegnum tækið var afjónað vatn notað til að hreinsa tækið. 

Duftinu sem myndaðist var safnað saman í tilraunaglas.  

3.3.2.2.3 Stillingar á úðaþurrkara við mat á eiginleikum fjölliða 

Stillingum úðaþurrkarans var haldið óbreyttum fyrir allar fjölliðurnar sem voru 

rannsakaðar. Áður en fjölliðulausnirnar voru settar í úðaþurrkarann var hann stilltur 

nákvæmlega með afjónuðu vatni. Lausninni var síðan dælt í gegnum tækið. Eftir það 

var tækið hreinsað með afjónuðu vatni. Söfnunarílátið var vigtað fyrir og eftir hverja 

þurrkun til að reikna nýtni og efninu safnað í tilraunaglas.  
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Stillingarnar í tilraununum voru eftirfarandi: 

Inntakshitastig: 120°C 

Sog: 20 (100%) 

Vökvadæla: 10 (50%)  

Úðaþrýstingur: 700 Nhl-1  

3.3.2.2.4 Stillingar á úðaþurrkara í hámörkunarrannsókn 

Úðaþurrkarinn var stilltur nákvæmlega samkvæmt tilraunamynstri Modde með 

afjónuðu vatni fyrir hverja úðaþurrkun. Síðan var lausninni dælt í gegnum 

úðaþurrkarann. Fylgst var með úttakshitastiginu og það skráð niður. Tíminn sem 

þurrkunin tók var mældur í mínútum. Eftir að allri lausninni hafði verið dælt í gegnum 

tækið var tækið hreinsað með afjónuðu vatni. Söfnunarílátið var vigtað fyrir og eftir 

hverja þurrkun til að reikna nýtni og efninu safnað í tilraunaglas. 

3.3.2.2.5 Stillingar á úðaþurrkara í framleiðslu fyrir töfluslátt 

Úðaþurrkarinn var stilltur nákvæmlega samkvæmt þeim stillingum sem lágmörkuðu 

og hámörkuðu agnastærð samkvæmt Modde. Eftir að allri lausninni hafði verið dælt í 

gegnum úðaþurrkarann var tækið hreinsað með afjónuðu vatni. Söfnunarílátið var 

vigtað fyrir og eftir til að reikna nýtni og efninu safnað í ílát. Tafla 6 sýnir stillingar 

úðaþurrkarans fyrir báðar framleiðslunar.  

 

Tafla 6 Stillingar úðaþurrkarans fyrir framleiðslu fyrir töfluslátt. 

Stilling Lágmarks agnastærð Hámarks agnastærð 

Úðaþrýstingur 789 NHl-1 700 NHl-1 

Vökvadæla 10 (50%) 10 (50%) 

Sog 17,9 (89,5%) 15 (75%) 

Hitastig 140 °C 140 °C 
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3.3.2.2.5 Blanda til samanburðar 

Útbúin var blanda til samanburðar sem var ekki úðaþurrkuð fyrir töfluslátt. Notast var 

við miðlungs blöndunaraðferð (e. medium shear). Duftið var vigtað nákvæmlega í 

plastpoka. Bundið var vel fyrir og hrist kröftuglega í 10 mínútur (sjá vigtuð efni í töflu 

B11 í viðauka B) (Rose og Kaialy, 2019). 

3.3.3 Stærðarákvörðun  

3.3.3.1 Stærðarákvörðun með sigti: 

Duft var sett á sigti með 90 µm opum, minnsta sigtið sem var aðgengilegt. Sigtið var 

hrist og efnið fært til með spaða. Skoðað var hvort efnið fór í gegnum sigtið. Ef efnið 

fór í gegnum sigtið var agnastærðin minni en stærð opanna á sigtinu, hins vegar ef 

efnið var eftir í sigtinu þrátt fyrir að hafa verið hrist og fært til var agnastærðin meiri 

en stærð opanna á sigtinu.  

3.3.3.2 Stærðarákvörðun með Olympus smásjá: 

Notast var við 100 falda stækkun, mesta stækkunin sem Olympus smásjáin býður 

upp á (olíulinsa). Lítið magn af efninu sem átti að rannsaka var sett á þar til gert gler 

og einn dropi af olíu settur yfir efnið. Linsan var sett í olíuna og fókus stilltur. 

Myndavél var tengd við smásjána og forritið Infinity analize notað til að vinna úr 

myndunum og mæla agnastærð. 

3.3.3.3 Stærðarákvörðun með FT-IR smásjá: 

Duftið var sett á 12-punkta plötu. Mikilvægt var að nota mjög lítið efni og dreifa vel úr 

því. Platan var sett í FT-IR smásjána. Forritið OMNIC Picta var notað til að beina 

smásjánni á réttan stað á plötunni og stilla fókus. Valinn var sá staður þar sem að 

agnirnar höfðu ekki hópast saman í stóra hrúgu. Til að greina agnirnar frá 

bakgrunninum þurfti að stilla næmni (e. intensity) greiningarinnar, það er að segja 

greina dökkt næmni (e. grey level intensity) frá bakgrunns næmni (e. spectral 

intensity). Næmnin var stillt á 420 í öllum mælingunum til að gæta samræmis þar 

sem agnirnar voru mældar en ekki bakgrunnurinn. Omnic picta ákvarðaði stærð 

agnanna út frá þessum upplýsingum.   
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3.3.3.4 Stærðarmæling með SEM rafeindasmásjá 

3.3.3.4.1 Undirbúningur sýnis 

Lítið magn af hverju sýni var sett á tjörulímband, sem innihélt kolefni og var 

rafleiðandi. Dreift var vel úr sýnunum með því að hrista þau til og umframmagn dufts 

var fjarlægt með því að hvolfa límbandinu. Næst þurfti að gullhúða sýnin til að tryggja 

rafleiðni. Rýmið þar sem að gullhúðunin fór fram var lofttæmt með argoni. 

Gullhúðunin sjálf tók um það bil tvær og hálfa mínútu. Eftir gullhúðunina voru sýnin 

tilbúin fyrir smásjána. Mynd 5 sýnir sýnin fyrir og eftir gullhúðun. 

  

Mynd 5 Sýnin fyrir gullhúðun (til vinstri) og eftir gullhúðun (til hægri).  

3.3.3.4.2 Smásjárskoðun með rafeindasmásjá 

Sýnin voru sett inn í smásjána og rýmið lofttæmt með köfnunarefni. Notast var við 

þriggja kílóvolta spennu til að sýnin myndu ekki skemmast. Teknar voru myndir af 

hverju sýni við 100 falda, 500 falda, 1000 falda og 2000 falda stækkun. Forritið 

SmartSEM var notað til að beina myndavélinni á gott svæði til myndatöku og til að 

stilla fókus. Bestu svæðin til myndatöku voru á jöðrum sýna, þar var besta dreifing 

efna. Stærð agna var ákvörðuð samkvæmt kvarða sem að fylgdi öllum myndunum 

sem teknar voru. 

3.3.4 Töflusláttur 

Töflur voru slegnar með dufti úr þremur mismunandi framleiðslum. Það voru 

úðaþurrkaðar blöndur með lágmarks agnastærð (hér eftir kallaðar T1), hámarks 

agnastærð (hér eftir kallaðar T2) og til samanburðar var blanda notuð án 

úðaþurrkunar (hér eftir kallaðar T3). Engin önnur hjálparefni en póvídón var bætt við 
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lyfið, en magnesíum sterate var leyst upp í asetóni (1% w/v) og smurt á yfirborð 

stimplanna. Það var gert fyrir hverja töflu til að gæta samræmis. Magnesíum sterate 

lausnin dró úr núningi milli stimplanna og töflunnar og kom í veg fyrir að töflur festust 

við stimplana (Rose og Kaialy, 2019). Töflurnar voru slegnar með handafli til að 

mögulegt væri að smyrja stimplana á milli. Aðlögun áfyllingarskammts (e. adjustment 

of filling dosage) og kraftur sláttuvélarinnar voru stillt og haldið eins fyrir allar 

töflurnar. Töflunum var safnað í ílát. 

3.3.5 Prófanir á töflum 

3.3.5.1 Útlit og þvermál taflna 

Prófin voru gerð samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni (Ph.Eur). Útlit tíu taflna af 

handahófi úr hverri framleiðslu var skoðað og lýsing á þeim skráð niður. Þvermál 

taflnanna var einnig mælt (EDQM, 2018) 

3.3.5.2 Þyngdardreifing 

Þyngdardreifingarpróf var gert samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni. Tuttugu töflur voru 

teknar af handahófi úr hverri framleiðslu og vigtaðar. Meðalþyngd úr hverri 

framleiðslu var reiknuð ásamt prósentufráviki frá meðalþyngd. Notuð voru viðmið 

Evrópsku lyfjaskrárinnar til að sjá hvort að framleiðslan stæðist kröfur. Fyrir töflur á 

bilinu 80 mg til  250 mg gildir að frávik mega vera 7,5% fyrir að hámarki tvær töflur. 

Framleiðsla telst fallin ef ein tafla er með yfir 15% prósentufrávik (EDQM, 2018). 

3.3.5.3 Slitþolsmæling 

Slitþolsmæling var gerð samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni, fyrir utan það að færri 

töflur voru notaðar en kröfur segja til um. Fimm töflur af handahófi voru valdar úr 

hverri framleiðslu. Þær voru hreinsaðar vel þannig að ekkert laust duft væri á 

yfirborði þeirra. Töflurnar voru vigtaðar. Síðan voru þær settar í slitþolsmælinn. Hann 

var látinn snúast í 100 hringi. Eftir það voru töflurnar fjarlægðar, hreinsaðar aftur og 

vigtaðar. Í slitþolsmælingu gildir að þyngdartap taflnanna megi ekki vera meira en 

1% til að töflurnar standist prófið. Einnig gildir að ef að einhver tafla hafi augljóslega 

brotnað, klofnað eða komið sprunga í hana þá stenst framleiðslan ekki prófið 

(EDQM, 2018). 
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3.3.5.4 Hörkumæling 

Hörkumæling var gerð samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni, fyrir utan það að færri töflur 

voru notaðar en kröfur segja til um. Fimm töflur af handahófi úr hverri framleiðslu  

voru valdar. Þær voru hörkumældar með handknúnum hörkumæli. Töflurnar voru 

settar í mælinn og aukinn kraftur settur á þær þangað til að þær brotnuðu undan 

álaginu. Þegar töflurnar brotnuðu var krafturinn sem að tók að brjóta þær skráður 

niður (EDQM, 2018). 

3.3.5.5 Leysnihraðapróf 

Leysnihraðapróf var gert samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni. Leysirinn var fosfat buffer 

með pH 6,8. Fyrst var framleidd 5 L af 0,2 M fosfat buffer samkvæmt forskrift í töflu 

7. Hann var sýrustigsmældur og pH stillt á 6,8 með 1 M HCI. Bufferinn var síðan 

þynntur niður í 0,05 M. Staðalkúrfa var gerð með því að vigta 30,5 mg af 

paracetamóli í 100 mL mælikolbu og fyllt að marki með fosfat buffernum. Lausnin var 

síuð gegnum filterpappír og sjö raðþynningar gerðar með því að taka 10 mL úr 

mælikolbunni og fylla upp að marki í 25 mL mælikolbu með fosfat buffer. 

Staðallausnirnar voru ljósgleypnimældar og styrkur þeirra teiknaður á móti 

ljósgleypni til að fá jöfnu bestu línu (sjá gleypnimælingar fyrir staðallausnir í töflu L5 

og sjá graf með jöfnu bestu línu á mynd L1 í viðauka L). Leysnihraðapróf voru gerð 

fyrir sex töflur úr hverri framleiðslu (valdar af handahófi). 900 mL af fosfat buffernum 

var hitaður í 37°C og snúningshraðinn stilltur á 100 rpm. Sýni voru tekin eftir að 

töflurnar höfðu verið í 5, 10, 20, 40, 60 og 90 mínútur. Lausnirnar voru síaðar 

gegnum filterpappír og ljósgleypni mæld (EDQM, 2018). Ljósgleypnimælirinn var 

stilltur á bylgjulengdina 243 nm, við hámarksgleypni paracetamóls (Delvadyja, 

Kimnahune, Kabra, K og Patel, 2011). Þynna þurfti sýnin til að hægt væri að mæla 

ljósgleypni þeirra. Fyrstu þrjú sýnin voru þynnt um 1/3 og seinni þrjú sýnin um 1/6. 

Jafna bestu línu úr staðallausnunum var að lokum notuð til að reikna magn 

paracetamóls.   
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Tafla 7 Forskrift fyrir 0,2 M fosfat buffer (Snorradóttir, Helgadóttir og Magnússon, 2019). 

Efni Magn  

Sodium phosphate dibasic 68,05 g 

Sodium phosphate monobasic 

dihydrate 

71,00 g 

Afjónað vatn Ad 5000 mL 

 

3.3.5.6 Magngreining  

Magngreining var gerð samkvæmt Evrópsku lyfjaskránni, fyrir utan það að færri töflur 

voru notaðar en kröfur segja til um. Fimm töflur af handahófi úr hverri framleiðslu 

voru muldar niður í morteli. Duftið var sett í 25 mL mælikolbu sem var fyllt um það bil 

70% með 0,05 M fostat buffer (sjá forskrift fyrir 0,2 M fosfat buffer í kafla 3.3.5.5). 

Mælikolburnar voru settar í hljóðbað í um það bil 60 mínútur til að allt efnið myndi 

leysast upp. Eftir það voru lausnirnar fylltar að marki, þá síaðar gegnum filterpappír 

og þynntar 200x til að mögulegt væri að mæla ljósgleypni þeirra. Sama staðalkúrfa 

og í leysnihraðaprófinu (sjá kafla 3.3.5.5) var notuð til að reikna magn paracetamóls. 

Til að standast prófið mátti engin tafla hafa yfir 15% frávik frá meðaltali (EDQM, 

2018). 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Val á fjölliðum 

Fjölliðurnar fengu svörin 0 eða 1 eftir því hvort að mögulegt var að úðaþurrka með 

þeim eða ekki. Tafla 8 sýnir hvaða fjölliður var mögulega hægt að nota í úðaþurrkun 

þegar þær voru úðaþurrkaðar einar og sér. Tafla 9 sýnir hvaða fjölliður var mögulega 

hægt að nota í úðaþurrkun þegar þær voru úðaþurrkaðar með paracetamóli.  

Tafla 8 Niðurstöður úr rannsókn þar sem skoðað var hvaða fjölliður væri hægt að úðaþurrka án lyfs. 

 

Tafla 9 Niðurstöður úr rannsókn þar sem skoðað var hvaða fjölliður væri hægt að úðaþurrka með 

paracetamóli. 

 

Þær fjölliður sem var hægt að úðaþurrka bæði einar og sér og með paracetamóli 

voru: laktósa mónóhýdrat 100M, laktósa mónóhýdrat 200M, opadry, póvídón, 

polývínýl alkóhól og hýdroxýprópýl sellulósi.  

 



 

30 

4.2 Eiginleikar fjölliða skoðaðir  

Þær fjölliður sem hentuðu mögulega samkvæmt skimunarrannsókninni voru 

rannsakaðar frekar með tilliti til nýtni og agnastærðar (sjá endurtakanleika rannsókna 

á myndum C1 og C2 í viðauka C). 

4.2.1 Nýtni 

Nýtni eftir úðaþurrkun var reiknuð fyrir allar fjölliðurnar. Niðurstöðurnar má sjá í 

töflum 10 og 11. 

Opadry reyndist vera með bestu nýtnina þegar fjölliðurnar voru úðaþurrkaðar 

einar og sér. Þar á eftir komu laktósa mónóhýdrat 100M og polývínýl alkóhól. 

Hýdroxýprópýl sellulósi var hins vegar aðeins með 1% nýtni.  

Þegar fjölliðurnar voru úðaþurrkaðar með paracetamóli mældist karbópól með 

mestu nýtnina, en hafa þarf í huga að mikill raki var í efninu. Á eftir karbópól voru 

póvídón, laktósa mónóhýdrat 100M og hýdroxýprópýl sellulósi með mestu nýtnina. 

Versta nýtnin var hjá polýetýlen glýkól, næstversta nýtnin hjá polývínýl alkóhóli og 

opadry.  

Tafla 10 Niðurstöður úr rannsókn þar sem nýtni og agnastærð fjölliða án lyfs voru skoðaðar. Laktósa 
mónóhýdrat 200M er með gráan bakgrunn vegna þess að ekki fékkst niðurstaða um agnastærð, því 
var fjölliðan útilokuð. 

 

Tafla 11 Niðurstöður úr rannsókn þar sem nýtni og agnastærð fjölliða með paracetamóli voru 

skoðaðar. 
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4.2.2 Stærðarákvörðun 

4.2.2.1 Stærðarákvörun með sigti 

Byrjað var á að athuga hvort stærðarákvörðun með sigti myndi gefa til kynna um það 

bil hversu stórar agnirnar voru. Þar sem að lítið magn af efni var til staðar og hætta á 

að efni glatist þegar þessi aðferð var notuð var ákveðið að byrja á að nota minnsta 

sigtið sem var til staðar. Allar fjölliðurnar reyndust vera minni en 90 µm. 

 

4.2.2.2 Stærðarákvörðun með Olympus smásjá 

Smásjá með 100 falda stækkun var einnig notuð til að stærðarákvarða agnirnar. 

Myndir úr smásjánni má sjá á myndum D1 og D2 í viðauka D. Þessi aðferð reyndist 

ekki hentug, þar sem að olían hafði áhrif á agnirnar eins og mynd 6 sýnir. 

 

Mynd 6 Sýnir að olían sem notuð var við smásjárskoðunina hafði áhrif á efnið. 

 

4.2.2.3 Stærðarákvörðun með FT-IR smásjá 

Niðurstöðurnar má sjá í töflum 10 og 11. Sjá myndir úr FT-IR smásjánni í viðauka E 

(myndir E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 og E9). Þetta reyndist vera besta aðferðin við 

að ákvarða agnastærð og var hún notuð til frekari prófanna í skimunar og 

hámörkunarrannsóknum með Modde.   

Póvídón og pólývínýl alkóhól mældust með minnstu agnastærðina þegar 

fjölliðurnar voru úðaþurrkaðar einar og sér. Aftur á móti mældist mesta agnastærðin 

hjá hýdroxýprópýl sellulósa og opadry. 
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Minnst agnastærð mældist hjá póvídóni, laktósa mónóhýdrati 200M og 

karbópóli þegar fjölliðurnar voru úðaþurrkaðar með paracetamóli. Mesta agnastærðin 

mældist hjá pólýetýlen glýkóli og opadry.  

 

4.3 Hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni 

4.3.1 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Tafla 12 sýnir niðurstöður úr rannsókninni. Úttakshitastigið (merkt með gráum 

bakgrunni) var þáttur sem ekki var hægt að stjórna beint. Mælingar sem voru teknar 

út (útlagar) voru einnig merktar með gráum bakgrunni.  

Tafla 12 Niðurstöður úr hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. Tveir útlagar eru merktir 
með gráum bakgrunni. 

 

 

4.3.2 Endurtakanleiki rannsóknarinnar metinn 

Til að meta endurtakanleika rannsóknarinnar voru viðmiðunarmælingar bornar 

saman við aðrar mælingar. Mynd 7 sýnir samanburðinn fyrir nýtni, agnastærð og 

lengd keyrslu. Niðurstöðurnar fyrir nýtni, agnastærð og lengd keyrslu reyndust allar 

vera endurtakanlegar. 



 

33 

 

Mynd 7 Endurtakanleiki fyrir hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni.  

 

4.3.3 Hönnun rannsóknarinnar  

Tveir útlagar og þættir sem voru ekki mikilvægir fyrir útkomuna voru fjarlægðir til að 

fá betra spágildi úr rannsókninni. Einnig var niðurstaðan fyrir nýtni sett í lógaritmískt 

veldi vegna skekktrar dreifni (e. scewed distribution) á niðurstöðum (Viðauki F 

(myndir F1, F2, F3, F4, F5 og F6)  sýnir hvernig hönnun módelsins var löguð). Mynd 

8 sýnir helstu gildi módelsins eftir lögun.  

 

Mynd 8 Samantekt helstu gilda fyrir hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. 

Tölfræðisambandið var í lagi fyrir allar útkomur (R2 yfir 0,5). Gildi útkomna var einnig 

í lagi (yfir 0,25) og endurtakanleiki til staðar (yfir 0,5). Spágildi fyrir lengd keyrslu var 

gott (yfir 0,5) og spágildi fyrir nýtni og agnastærð var marktækt (yfir 0,1). Bilið milli R2 

og Q2 var hærra en 0,3 í nýtni og agnastærð.  
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Tafla 13 sýnir ANOVA dreifigreiningu fyrir nýtni. Í nýtni var p gildi fyrir 

marktækni tölfræðisambandsins 0,007. Það var 0,035 fyrir agnastærð og 0,000 fyrir 

lengd keyrslu. P gildið fyrir skort á samsvörun var 0,192 fyrir nýtni, 0,118 fyrir 

agnastærð og 0,255 fyrir lengd keyrslu. Öll módelin stóðust bæði F-prófin.  

 

Tafla 13 ANOVA fyrir nýtni. Niðurstöður F-prófanna eru feitletruð. 

 

 

4.3.4 Áhrif mismunandi þátta á útkomur  

Þáttum var raðað upp eftir mikilvægi til að skoða hvaða þættir höfðu tölfræðilega 

mest áhrif, ásamt því hvaða áhrif þeir höfðu á útkomurnar. Samverkandi áhrifum var 

einnig raðað upp (t.d. úða•hit og úða•sty). Skekkjumörk (e. error bars) gefa til kynna 

hvort þættir hafa tölfræðilega marktækni, stærð þeirra er reiknuð út frá gæði 

rannsóknarinnar (e. quality of the experimental design), gæði tölfræðisambandsins 

(e. goodness of the regression model) og fjölda frelsisgráða (e. number of degrees of 

freedom). Ef þáttur er fyrir ofan miðju þá hefur hann jákvæð áhrif á útkomuna en 

neikvæð áhrif ef hann er fyrir neðan miðju. Þegar samverkandi áhrif sjást milli sama 

þáttar (t.d. sog•sog) þýðir það að þátturinn hefur ólínuleg áhrif á útkomuna. Mynd 9 

sýnir hvaða þættir voru mikilvægastir fyrir hverja útkomu og hvaða áhrif þeir höfðu, 

þá var búið að taka út þá þætti sem höfðu engin áhrif á útkomuna til að hækka Q2 

gildi rannsóknarinnar (sjá marktækar milliverkanir teiknaðar upp í viðauka I (myndir 

I1, I2 og I3) og sjá jöfnur fyrir áhrif þátta á útkomur í viðauka G). 
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Mynd 9 Áhrif mismunandi þátta á útkomur. 

 

4.3.5 Milliverkun úðaþrýstings og sogs  

Milliverkun greindist milli úðaþrýstings og sogs. Hana má sjá á mynd 10. 

 

Mynd 10 Milliverkun úðaþrýstings og sogs fyrir útkomurnar nýtni og agnastærð. 

 

4.3.6 Spáð fyrir um útkomur 

Þegar notast er við kvaðrat módel er hægt að spá fyrir um útkomur, líka fyrir stillingar 

á þáttum sem ekki voru prófaðar (Eriksson o.fl., 2008).  

4.3.6.1 Hámörkun með fjórvíddar grafi (e. contour plot) 

Mynd 11 sýnir fjórvíddar graf þar sem skoða má hvaða stillingar er hægt að nota til 

að fá ákveðna agnastærð (sjá hámörkunar fjórvíddar gröf fyrir nýtni og lengd keyrslu 



 

36 

á myndum H1 og H2 í viðauka H). Þetta getur nýst vel ef rannsakandi er að leita eftir 

dufti með ákveðna agnastærð, nýtni eða lengd keyrslu. Hægt er að finna þann punkt 

þar sem að líklegt er að þeir eiginleikar sem sóst er eftir náist. Blár litur í grafinu 

stendur fyrir lágt gildi á útkomu, grænn meðalgildi á útkomu en rauður hátt gildi á 

útkomu. 

 

Mynd 11 Hámörkunar fjórvíddar graf fyrir agnastærð. 

 

4.3.6.2 Hámörkun með bestunargildum (e. sweet spot) 

Kvaðrat módel má einnig nota til að finna þann punkt, eða “sweet spot“ þar sem að 

allar kröfur rannsakanda eru uppfylltar. Þar eru kröfurnar fyrst skilgreindar. Síðan er 

skoðað á fjórvíddar grafi hvaða stillingar er hægt að notast við til að uppfylla þessar 

kröfur. Hámörkun með bestunargildum var skoðuð fyrir tvær mismunandi kröfur. 

Annars vegar þar sem að agnastærð var lágmörkuð og hins vegar þar sem að 

agnastærð var hámörkuð. Í báðum tilvikum var nýtni hámörkuð og lengd keyrslu 

lágmörkuð (sjá skilgreindar kröfur í töflum J1 og J2 í viðauka J). Bestunargildin má 

sjá á myndum 12 og 13. Á hvítu svæðunum er engin krafa sem sett var fram uppfyllt, 

á bláu svæðunum er ein krafa uppfyllt, á blágrænu svæðunum eru tvær kröfur 

uppfylltar og á grænu svæðunum eru allar kröfur uppfylltar. Grænu svæðin eru því 

þessi svokölluðu bestunargildi.  
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Mynd 12 Bestunargildi fyrir lágmarks agnastærð. 

 

Mynd 13 Bestunargildi fyrir hámarks agnastærð. 

 

Þegar niðurstöðurnar fyrir lágmarks agnastærð eru skoðaðar sést að ef notast er við 

styrk undir 1,5% er best að nota mikinn hita ef það á að ná öðrum kröfum líka. Þegar 

2% lausn er notuð þá er hægt að ná öllum kröfum við 80°C. Þegar hámarka á 

agnastærð eru tvö bestunargildi, þau eru bæði við 2% styrk og yfir 110°C. Ekkert 

bestunargildi var með úðaþrýsting yfir 750 NHl-1. Ekki heldur þegar styrkur var undir 

2% og hiti undir 140°C.  
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4.3.6.3 Hámörkun til töflusláttar 

Hámarkanir voru skoðaðar til að fá lágmarks (T1) og hámarks (T2) agnastærð. Í 

báðum tilvikum var markmiðið að fá hámarks nýtni og lágmarks lengd keyrslu. Töflur 

14 og 15 sýna þær stillingarnar sem að Modde mælti með til að ná markmiðunum.  

Tafla 14 Stillingar úðaþurrkara fyrir lágmarks agnastærð (T1). 

 

 

Tafla 15 Stillingar úðaþurrkara fyrir hámarks agnastærð (T2). 

 

 

4.4 Úðaþurrkun fyrir töfluslátt 

4.4.1 Nýtni, agnastærð og lengd keyrslu 

Notast var við stillingar úðaþurrkara samkvæmt Modde (sjá kafla 4.3.6.3). Sjá nýtni, 

agnstærð og lengd keyrslu í töflu 16. Notast var við rafeindasmásjá til að ákvarða 

þvermál agna í µm með meiri nákvæmni en FT-IR smásjáin býður upp á, en FT-IR 

smásjáin mælir flatarmál í µm2. 
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Tafla 16 Útkomur í úðaþurrkun fyrir töfluslátt. 

Framleiðsla Nýtni (%) Agnastærð (µm) Lengd keyrslu 

(mín) 

T1 19 11,9 308  

T2 17 16,0  251  

 

4.4.2 Myndir úr rafeindasmásjá 

Mynd 14 sýnir duftblöndurnar T1, T2 og T3 við mismikla stækkun (sjá myndir sem 

voru notaðar við stærðarákvörðun á myndum K1 og K2 í viðauka K). 
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T1 T2 T3 

   

100 x stækkun 100 x stækkun 100 x stækkun 

   

 500 x stækkun 500 x stækkun 500 x stækkun 

   

1000 x stækkun 1000 x stækkun 1000 x stækkun 

   

2000 x stækkun 2000 x stækkun 2000 x stækkun 

Mynd 14 Myndir úr rafeindasmásjá við mismunandi stækkanir 
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4.5 Prófanir á töflum 

4.5.1 Útlit og þvermál taflna 

Útlit T1 og T2 var svipað. Yfirborðið var slétt og lítið um holur og sprungur. T3 var 

frábrugðið, þar var yfirborð hrjúft og mikið um holur og sprungur. Þvermál allra 

taflnanna var 8,0 mm. Mynd 15 sýnir töflurnar sem voru skoðaðar (sjá lýsingu á útliti 

taflna í töflu L1 í viðauka L). 

   

T1 T2 T3 

Mynd 15 Töflur sem voru skoðaðar  

 

4.5.2 Þyngdardreifing  

Þyngdarmælingar, prósentufrávik og meðaltöl má sjá í töflu L2 viðauka L. Til að 

standast þyngdardreifingarprófið máttu ekki fleiri en tvær mælingar vera meira en 

7,5% frá meðaltali og engin tafla meira en 15% frá meðaltali. Aðeins T2 stóðst prófið, 

en þar var ein tafla með yfir 7,5% frávik. Í T1 voru 3 töflur með yfir 7,5% frávik og í T3 

voru 9 töflur með yfir 7,5% frávik og 1 tafla með yfir 15% frávik. Meðalfrávik var lægst 

hjá T2 og hæst hjá T3. 

4.5.3 Slitþolsmæling 

Ein tafla brotnaði í mælingunni í T3. Bæði T1 og T2 töpuðu minna en 1% af þyngd 

sinni í prófinu og stóðust því prófið. T3 tapaði meira en 1% af efninu og ein tafla 

brotnaði sem að þýðir að sú framleiðsla stóðst ekki prófið (sjá niðurstöður í töflu L3 í 

viðauka L).  
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4.5.4 Hörkumæling 

Harka reyndist mest hjá T1 en minnst hjá T3. Töluverð dreifni var á niðurstöðunum 

hjá öllum framleiðslunum (sjá niðurstöður í töflu L4 í viðauka L). 

4.5.5 Leysnihraðapróf 

T1 leystust hraðast upp. Leysnihraðinn var svipaður hjá T2 og T3 (sjá 

gleypnimælingar í töflu L6 og sjá reiknað magn paracetamól í töflu L7 í viðauka L).  

4.5.6 Magngreining 

Aðeins T3 féll á prófinu, með tvær töflur með yfir 15% frávik frá meðaltalinu. T1 og T3 

stóðust prófið (sjá gleypnimælingar í töflu L8 og reiknað magn paracetamóls í töflu 

L9 í viðauka L).  
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5. UMRÆÐUR 

5.1 Val og eiginleikar fjölliða 

Niðurstöður úr fyrri skimunarrannsókninni sýndu hvaða fjölliður gætu hentað til 

áframhaldandi rannsókna. Fjölliðurnar laktósa mónóhýdrat 100M, laktósa 

mónóhýdrat 200M, opadry, póvídón, pólývínýl alkóhól og hýdroxýprópýl sellulósi 

komu vel út.  

Hægt var að úðaþurrka bæði pólýetýlen glýkól og karbópól með paracetamóli, en 

ekki fjölliðurnar einar og sér. Þegar pólýetýlen glýkól var úðaþurrkað eitt og sér 

myndaðist mikill raki í skilvindusveipnum og söfnunaríláti, en ekkert duft. Þegar 

karbópól var úðaþurrkað eitt og sér stíflaðist úðastúturinn fljótt og það litla efni sem 

safnaðist í söfnunarílátið var hörð klessa, en ekki fínt duft sem hægt var að safna 

saman. Þegar pólýetýlen glýkól var úðaþurrkað með paracetamóli myndaðist duft 

sem var rakakennt og klesstist mikið saman. Þegar karbópól var úðaþurrkað með 

paracetamóli festist efnið við veggi söfnunarílátsins og var erfitt að safna því. Þar 

sem ekki var hægt að úðaþurrka pólýetýlen glýkól og karbópól einar og sér þá er 

hætta á að myndefnið væri ekki í hlutföllunum 5/95 þegar fjölliðurnar væru 

úðaþurrkaðar með paracetamóli. 

Míkrókristallaður sellulósi 101, maíssterkja og sellulósa asetat leystust ekki upp þrátt 

fyrir mikla hitun og langan tíma í segulhræru. Því voru fjölliðurnar ekki taldar 

hentugar í úðaþurrkun. 

Til að velja fjölliðu fyrir hámörkunarrannsókn voru niðurstöður á eiginleikum 

fjölliða skoðaðar. Ákveðið var að nýtni í báðum rannsóknunum (með og án lyfs) þyrfti 

að vera í lagi til þess að fjölliða teldist góð til töflusláttar og til þess að tryggja að 

hlutföll fjölliðu og paracetamóls væri ennþá 5/95 eftir úðaþurrkun. Agnstærð 

fjölliðunnar þurfti einnig að vera svipuð í báðum tilvikum til að minnka líkur á mikilli 

stærðardreifingu agna. Tvær fjölliður uppfylltu þessi skilyrði, laktósa mónóhýdrat 

100M og póvídón. Til að fá sem bestan samanburð milli framleiðsla í töfluslætti var 

best að hafa sem minnst af öðrum efnum en virka efnið (paracetamól) og fjölliðuna. 

Hafa ber í huga að paracetamól er ekki mikilvirkt efni og venjulegur skammtur af því 

fyrir fullorðinn einstakling er 500 -1000 mg. Til eru nokkur dæmi um lyfjahönnun þar 

sem að aðeins paracetamól og póvídón voru notuð í hlutföllunum 95/5 (Rose og 

Kaialy, 2019; Vanhoorne, Peeters, Van Snick, Remon og Vervaet, 2014). Þess 

vegna var ákveðið að nota paracetmól og póvídón í hámörkunarrannsókn.  
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5.2 Mismunandi stærðarákvarðanir 

Stærðarákvörðun með sigti var ekki nógu nákvæm aðferð, þar sem að öll efnin voru 

með agnastærð undir 90 µm. Olympus smásjáin reyndist heldur ekki hentug. Við 100 

falda stækkun þurfti að nota olíu, sem reyndist ekki vel fyrir sýnin. Við minni stækkun 

(40 falda stækkun) var ómögulegt að stærðarákvarða sýnin með nógu mikilli 

nákvæmni. 

Stærðarákvörðun með FT-IR smásjá reyndist hentugasta aðferðin sem var í 

boði við deildina. Hafa þarf í huga að rannsakandi þurfti að velja hentugan stað á 

sýninu til að stærðarákvarða og mögulegt er að mismunandi staðir á sýninu gefi 

mismunandi niðurstöður. Reynt var að velja svipuð svæði á öllum sýnum til 

stærðarákvörðunar og ákveðin var næmni, sem haldið var eins milli mælinga. Þess 

má geta að ef meiri næmni hefði verið valin hefði agnstærðin verið mæld stærri og 

öfugt. Þrátt fyrir ónákvæmni vegna stillingu næmni þá var samræmi í rannsóknunum 

af því að stillingum var haldið eins í öllum mælingum. Markmiðið með mælingunum 

var að sjá raunverulegan mun á agnastærð duftsins og þessi aðferð var talin 

nægilega góð. Kosturinn við þessa aðferð var að hún mældi flatarmál agna í µm2 en 

hinar aðferðirnar buðu aðeins upp á kvarða til að mæla þvermál agna.    

Rafeindasmásjá var notuð til að mæla raunverulega agnstærð, en vegna 

kostnaðar voru einungis þrjú sýni skoðuð, sýni úr blöndum sem notuð voru í 

töfluframleiðslu. Með rafeindasmásjá er auðvelt að greina agnir í sundur og 

stærðarmæla með kvarða, ásamt því að það er hægt að skoða lögun og yfirborð 

agna. Þetta var nákvæmasta aðferðin við stærðarmælingar. 

5.3 Hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni 

Stillingar úðaþurrkara voru valdar eftir skimunarrannsóknir og heimildaleit (BÜCHI 

Labortechnik, 1997; Guðlaugsson, 2008; Thi o.fl., 2008). Fast gildi var notað á 

vökvadælu til að fá niðurstöður úr öllum mælingum. Ef að dælan var undir 10 (50%) 

og úðaþrýstingur stilltur á 800 NHl-1 þá stoppaði vökvadælan út af of miklum 

þrýstingi. Ef dælan var stillt yfir 10 (50%), úðaþrýstingurinn stilltur á 700 NHl-1 og hiti 

hafður undir 140 °C kom vökvi í skilvindusveipinn og söfnunarílátið. Spágildi 

rannsóknarinnar lækkar ef engar niðurstöður fást (sjá hámörkunarrannsókn á opadry 

þar sem að vökvadælan var höfð með í viðauka M).   
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Tveir útlagar voru fjarlægðir þar sem að þeir drógu úr færni módelsins til að 

vinna úr niðurstöðunum. Nýtni reyndist vera með skekkta dreifni, en það var lagað 

með því að hafa niðurstöðurnar lógaritmískar. Mikilvægt er að hafa niðurstöður 

rannsókna normaldreifðar, en það auðveldar greiningu gagna (e. efficency of the 

data analisys), eykur líkindagildi (e. model validity) og ályktunargildi (e. inferential 

reability) (Eriksson o.fl., 2008). Q2 gildið lækkaði aðeins (úr 0,396 í 0,329) við að hafa 

niðurstöðurnar lógaritmískar en hlutfallslegt staðalfrávik (e. relative standard 

deviation) lækkaði úr 2,885 í 0,134. Þeir þættir sem ekki voru marktækir fyrir hverja 

útkomu voru fjarlægðir, það einfaldaði módelið og auðveldaði úrvinnslu.   

Hönnunin kom best út fyrir lengd keyrslu og verst út fyrir agnastærð. 

Ákjósanlegra hefði verið að hafa Q2 gildið fyrir nýtni og agnastærð yfir 0,5 og bilið 

milli R2 og Q2 minna en 0,3 fyrir allar útkomur. Líkleg ástæða fyrir að gildi á 

agnastærð kom verst út var stærðardreifing agna og möguleg ónákvæmni í 

mælingum. Allar niðurstöðurnar voru með nógu há gildi til að þær væru marktækar. 

Áhrif þátta voru skoðuð: 

Þættir sem juku nýtni: úðaþrýstingur•hitastig > hitastig > styrkur > úðaþrýstingur > 

styrkur•styrkur > Hitastig•styrkur > hitastig•hitastig > Úðaþrýstingur•úðaþrýstingur 

Þættir sem minnkuðu nýtni: úðaþrýstingur•styrkur > sog•styrkur > sog > 

úðaþrýstingur•sog > sog•sog 

Samkvæmt niðurstöðum skilaði aukið hitastig sér í meiri nýtni. Nýtnin jókst 

enn frekar ef úðaþrýstingur var einnig með hátt gildi. Neikvæð samverkandi áhrif 

voru bæði á milli úðaþrýstings og styrks og á milli sogs og styrks. Skekkjumörk 

sýndu að eini einstaki þátturinn sem að minnkaði nýtni var aukið sog, væntanlega af 

því að agnirnar sem mynduðust voru frekar litlar. Aukið sog olli því að erfiðara var að 

aðskilja agnirnar frá þurrkunarloftinu.    

Þættir sem juku agnastærð: Úðaþrýstingur•úðaþrýstingur > styrkur•styrkur > 

hitastig•styrkur > sog•sog > sog > úðaþrýstingur 

Þættir sem minnkuðu agnastærð: Úðaþrýstingur•hitastig > úðaþrýstingur•sog > 

sog•styrkur > hitastig > hitastig•hitastig 
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Aðeins tvö marktæk áhrif greindust fyrir agnstærð og voru þau bæði 

samverkandi. Annars vegar var neikvæð samverkun milli úðaþrýstings og hita og 

hins vegar neikvæð samverkun milli úðaþrýstings og sogs. Þegar stök áhrif voru 

skoðuð sást að styrkur, sog og úðaþrýstingur juku agnastærð en aðeins hitastig 

minnkaði agnastærð. Mikið var um samverkandi áhrif og áhrif einstakra þátta 

takmörkuð.  

Þegar erfitt er að meta áhrif einstakra þátta á útkomu er hægt að nýta sér 

hámörkunar fjórvíddar grafið. Þar sást greinilega að hár hiti og lágur styrkur minnkaði 

agnastærð. Sog virtist hafa lítil áhrif á agnastærð eitt og sér. Við lágan hita olli hár 

úðaþrýstingur meiri agnastærð og við háan hita olli hár úðaþrýstingur minni ögnum.  

Þættir sem ollu lengri keyrslu: úðaþrýstingur, styrkur 

Þættir sem ollu styttri keyrslu: úðaþrýstingur•styrkur   

Lengd keyrslu stjórnaðist fyrst og fremst af tveimur þáttum, úðaþrýstingi og 

styrk. Hátt gildi á þessum þáttum lengdi keyrsluna. Meiri úðaþrýstingur olli því að 

vökvinn kom hægar í þurrkunarklefann, meiri styrkur efnis olli því að lausnin varð 

seigari og því var erfiðara fyrir vökvadæluna að dæla vökvanum í þurrkunarklefann. 

Þættirnir höfðu neikvæð samverkandi áhrif.  

Milliverkun úðaþrýstings og sogs var skoðuð sérstaklega. Ef úðaþrýstingur var lágur 

þá skipti stillingin á sogi ekki máli, nýtnin var alltaf frekar lítil. Hins vegar skipti sog 

meira máli eftir því sem að úðaþrýstingur hækkaði. Nýtni varð betri þegar sogið var 

með lága stillingu. Það sem að gæti skýrt þessi áhrif á nýtni er að stilling 

úðaþurrkarans hafði áhrif á hvernig agnir mynduðust. Agnirnar sem að mynduðust 

við háa stillingu úðaþrýstingsins aðskildust betur frá þurrkunarlofinu við lítið sog. 

Einnig var merkilegt að skoða samverkandi áhrif úðaþrýstings og sogs á 

agnastærð. Við lágan úðaþrýsting var agnastærð lítil þegar sog var einnig með lága 

stillingu. Eins jókst agnastærð þegar sog var með háa stillingu. Hins vegar þegar 

úðaþrýstingur var með háa stillingu þá voru áhrif sogs öfug. Þá var agnastærð lítil 

þegar sog var með háa stillingu og agnastærð mikil þegar sog var með lága stillingu. 

Þegar stilling úðaþrýstings var í miðjunni á rannsóknarsviðinu skipti sog litlu máli, 

agnastærð var lítil.  
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5.4 Úðaþurrkun fyrir töfluslátt 

Nýtni fyrir T1 var 19% og fyrir T2 17%. Þetta var góð nýtni miðað við niðurstöður í 

hámörkunarrannsókninni.  

Til að reikna hversu lengi 100 mL voru að fara í gegnum úðaþurrkarann var 

lengd keyrslu deilt með 20. Það tók 15,4 mínútur fyrir T1 og 12,6 mínútur fyrir T2.   

Lágmarks agnastærð (T1) var 11,9 µm og hámarks agnastærð (T2) var 16,0 

µm. Marktækur munur var á agnastærð.  

Myndir úr rafeindasmásjá sýndu að úðaþurrkuðu efnin voru hringlaga, 

óregluleg og holótt. Töluverð samsöfnun agna átti sér stað, sérstaklega hjá T2. 

Úðaþurrkuðu agnirnar voru svipaðar í útliti þó þær væru misstórar en duftið sem var 

ekki úðaþurrkað var töluvert frábrugðið. Það var ekki holótt eins og úðaþurrkuðu 

agnirnar, heldur sást einhalla kristalbygging og mikil stærðardreifing agna.  

5.5 Töflusláttur 

Ágætlega gekk að slá töflur T1 og T2 (úðaþurrkuðu efnin), líklegast vegna betri 

samþjöppunarhæfni úðaþurrkaða duftsins (Kaerger, Edge og Price, 2004). Hins 

vegar gekk ekki vel að slá töflur T3 (ekki úðaþurrkaða duftið). Margar töflur brotnuðu, 

klofnuðu eða urðu fyrir lokmyndun. Einhalla kristalbygging og lélegir plastískir 

afmyndunar eiginleikar ollu erfiðleikum við að slá töflur úr paracetamóli sem hafði 

ekki verið meðhöndlað. Hægt var að slá töflur úr paracetamóli með litlu magni 

hjálparefna ef að blandan var úðaþurrkuð fyrir töfluslátt, en það reyndist mjög erfitt ef 

blandan var ekki úðaþurrkuð. 

5.6 Prófanir á töflum 

Yfirborð taflna úr úðaþurrkuðu efni (T1 og T2) var slétt, en yfirborð T3 var hrjúft. Einnig 

voru mun meiri sprungur og holur í T3. Því var ljóst að töflur sem gerðar voru úr 

úðaþurrkaðri blöndu litu betur út. Þvermál allra taflna var það sama.  

Þyngdardreifingarprófið sýndi að T1 voru þyngstar, þar á eftir T2 og T3 voru 

léttastar. Lítil agnastærð skilaði sér í þyngri töflum þegar sömu stillingar 

töflusláttarvélarinnar voru notaðar því að þá gátu agnirnar raðað sér betur saman 

(meira efni komst fyrir í sama rúmmáli). Þyngdardreifingin var mest hjá T3, síðan T1 

og minnst var hún hjá T2. Dreifingin var mest hjá töflunum úr efni sem var ekki 

úðaþurrkað enda voru þær ójafnar með mikið af sprungum og holum.  
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T1 kom best út úr bæði slitþols- og hörkumælingunni. Því næst T2, en T3 komu 

verstar úr mælingunum. Kristalbygging agnanna sem voru ekki úðaþurrkaðar bauð 

ekki upp á mikla samþjöppunarhæfni og því voru þær viðkvæmar fyrir álagi. Möguleg 

ástæða fyrir að T1 kom best úr prófunum er að meiri meðalþyngd taflnanna olli því að 

meiri kraftur fór í samþjöppunina, aukinn kraftur í samþjöppun skilar sér í sterkari 

töflum (Maja, Ilija, Franc og Saša, 2012). 

Gert var ráð fyrir að allar töflurnar væru uppleystar eftir leysnihraðaprófið, þar 

sem að ekkert efni var sjáanlegt eftir 90 mínútur. Niðurstöðurnar sýndu að T1 leystust 

hraðast upp, en T2 og T3 leystust svipað hratt upp. Minni agnstærð olli hraðari leysni 

vegna aukins snertiflatar agna við leysinn. 

Í magngreiningarprófnu mældist minna magn paracetamóls en ætti að gerast 

samkvæmt þyngdardreifingarprófi. Líkleg ástæða fyrir því er að ekki hefur náðst að 

safna saman öllu efninu sem var mulið niður í morteli. Til að sjá raunverulegt magn 

paracetamóls í hverri töflu er hægt að skoða niðurstöðu leysnihraðaprófsins í 

viðauka L. T3 féll á magngreiningarprófinu, en eins og þyngdardreifingarprófið sýndi 

er mikil þyngdardreifing í þeirri framleiðslu. Bæði T1 og T2 stóðust prófið.  
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6. ÁLYKTANIR 

DOE tilraunahönnun var notuð til að velja fjölliður fyrir úðaþurrkun og hámarka 

úðaþurrkara. Það tókst að sjá hvaða áhrif stillingar úðaþurrkarans hefðu á útkomur 

og við hvaða stillingar aðferðin væri hámörkuð.  

Mismunandi aðferðir við stærðarákvörðun voru notaðar. Besta aðferðin sem 

hægt var að nota við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands reyndist vera stærðarákvörðun 

með FT-IR smásjá, en rafeindasmásjáin hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands var besta 

aðferðin til stærðarákvörðunar. 

Við úðaþurrkun breyttist lögun agna mikið, og duftið var með bætta eiginleika 

til töflusláttar samanborið við ómeðhöndlað duft. Hægt var að slá ágætis töflur úr 

paracetamóli með litlu magni hjálparefna ef að notast var við úðaþurrkun, en eins og 

komið hefur fram er paracetamól erfitt efni til töflusláttar. 

Töflur úr úðaþurrkuðu efni komu betur úr prófunum Evrópsku lyfjaskrárinnar 

en töflur úr dufti sem var ekki úðaþurrkað, sem að staðfestir bætta eiginleika duftsins 

við töfluslátt. 

Tilraunahönnun með DOE er góð aðferð þegar hámarka á framleiðslu með 

úðaþurrkara, hún getur nýst bæði á litlum skala eins og gert var í þessu verkefni og 

við uppskölun til framleiðslu lyfja. 
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Viðauki A: Tilraunamynstur Modde 

Tafla A1 Sýnir hvaða fjölliður voru rannsakaðar í vali fjölliða (bæði með paracetamóli og án lyfs). 

 

Tafla A2 Sýnir hvaða fjölliður voru rannsakaðar frekar með tilliti til nýtni og agnastærðar án lyfs. 

 

Tafla A3 Sýnir hvaða fjölliður voru rannsakaðar frekar með tilliti til nýtni og agnastærðar með 

paracetamóli. 
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Tafla A4 Tilraunamynstur Modde í hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. 
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Viðauki B: Magn efnis, aðferðir og mælingar  

1. Magn efna og hitun lausna fyrir úðaþurrkun 

Tafla B1 Magn fjölliða og hitun fyrir val og eiginleika fjölliða án lyfs. Aðeins voru skoðaðir eiginleikar 
þeirra fjölliða sem komu vel út úr vali fjölliða. 

Fjölliða Magn fjölliðu (mg) Hitun 

Lactose monohydrate 

100M 

1000 Nei 

Lactose monohydrate 

200M 

1000 Nei 

Cellulose 

microcristalline 101 

1000 Já, upp í 100 °C 

Maize starch 1000 Já, upp í 100 °C 

Opadry 1000 Já, upp í 70 °C. Síðan sett 

í kuldabað 

Povidone 1000 Nei 

Polyvinyl alcohol 1000 Já, upp í 70 °C 

Poly ethylene glycol 1000 Nei 

Celluloce acetate 

phthalate 

1000 Já, upp í 100 °C 

Hydroxypropylcellulose 1000 Já, upp í 70 °C. Síðan sett 

í kuldabað 

Carbopol 1000 Já,upp í 70 °C 
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Tafla B2 Magn efna og hitun fyrir val og eiginleika fjölliða með paracetamóli. Aðeins voru skoðaðir 

eiginleikar þeirra fjölliða sem komu vel út úr vali fjölliða. 

Fjölliða Magn 

paracetamóls 

(mg) 

Magn fjölliðu 

(mg) 

Hitun 

Lactose monohydrate 

100M 

950 50 Nei 

Lactose monohydrate 

200M 

950 50 Nei 

Cellulose 

microcristalline 101 

950 50 Já, upp í 100 °C 

Maize starch 950 50 Já, upp í 100 °C 

Opadry 950 50 Já, upp í 70 °C. 

Síðan sett í 

kuldabað 

Povidone 950 50 Nei 

Polyvinyl alcohol 950 50 Já, upp í 70 °C 

Polyethylene glycol 950 50 Nei 

Cellulose acetate 

phthalate 

950 50 Já, upp í 100 °C 

Hydroxypropylcellulose 950 50 Já, upp í 70 °C. 

Síðan sett í 

kælibað 

Carbopol 950 50 Já, upp í 100 °C 
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Tafla B3 Magn efna og hitun fyrir hámörkunarrannsókn. 

Tilraun númer Magn 

paracetamóls (mg) 

Magn 

póvídóns(mg) 

Hitun 

1 950 50 Nei 

2 950 50 Nei 

3 950 50 Nei 

4 950 50 Nei 

5 950 50 Nei 

6 950 50 Nei 

7 1900 100 Já, upp í 40 °C 

8 1900 100 Já, upp í 40 °C 

9 1900 100 Já, upp í 40 °C 

10 1900 100 Já, upp í 40 °C 

11 1900 100 Já, upp í 40 °C 

12 1900 100 Já, upp í 40 °C 

13 1425 75 Já, upp í 40 °C 

14 1425 75 Já, upp í 40 °C 

15 1425 75 Já, upp í 40 °C 

16 1425 75 Já, upp í 40 °C 

17 1425 75 Já, upp í 40 °C 

18 1425 75 Já, upp í 40 °C 

19 950 50 Nei 

20 1900 100 Já, upp í 40 °C 

21 1425 75 Já, upp í 40 °C 

22 1425 75 Já, upp í 40 °C 

23 1425 75 Já, upp í 40 °C 
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Tafla B4 Magn paracetamóls og póvídóns fyrir úðaþurrkun fyrir töfluslátt með T1.  

Efni Magn (g) 

Paracetamól 25,74 

Póvídón 1,36 

 

Tafla B5 Magn paracetamóls og póvídóns fyrir úðaþurrkun fyrir töfluslátt með T2. 

Efni Magn (g) 

Paracetamól 38,0 

Póvídón 2,0 

 

2. Nákvæmar mælingar 

Tafla B6 Mæld efni fyrir eiginleika fjölliða án lyfs. 

Fjölliða Vigtað magn 

fjölliðu (mg) 

Söfnunarílát fyrir 

úðaþurrkun (g) 

Söfnunarílát eftir 

úðaþurrkun (g) 

Opadry 999,5 324,68 324,80 

Lactose 

monohydrate 

100M 

1000,2 324,68 324,74 

Lactose 

monohydrate 

200M 

999,2 324,68 324,73 

Povidone 1000,6 324,68 324,73 

Polyvinyl alcohol 1000,6 324,68 324,75 

Hydroxypropyl 

cellulose 

1000,2 324,68 324,69 

Opadry 1000,5 324,68 324,77 

Opadry 999,6 324,68 324,80 
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Tafla B7 Mæld efni fyrir eiginleika fjölliða með paracetamóli. 

Fjölliða Vigtað magn 

paracetamóls 

(mg) 

Vigtað magn 

fjölliðu (mg) 

Ílát fyrir 

úðaþurrkun 

(g) 

Ílát eftir 

úðaþurrkun 

(g) 

Povodine 949,8 50,0 324,68 324,76 

Lactose 

monohydrate 

100M 

950,5 49,8 324,68 324,75 

Lactose 

monohydarte 

200M 

950,2 49,9 324,68 324,74 

Polyvinyl alcohol 950,2 50,4 324,68 324,72 

Poly ethylene 

glycol 

950,0 49,9 324,68 324,70 

Hydroxypropylcel

lulose 

949,7 50,6 324,68 324,75 

carbopol 950,2 49,9 324,68 324,81 

Opadry 950,5 50,2 324,68 324,72 

Povidone  950,4 49,9 324,68 324,75 

Povidone 950,2 50,2 324,68 324,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

H 

Tafla B8 Mæld efni fyrir hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni. 

Tilraun 

númer 

Vigtað magn 

paracetamóls 

(mg) 

Vigtað magn 

póvídóns 

(mg) 

Ílát fyrir 

úðaþurrkun 

(g) 

Ílát eftir 

úðaþurrkun 

(g) 

1 950,9 50,3 324,68 324,72 

2 950,7 50,6 324,68 324,75 

3 950,4 50,3 324,68 324,75 

4 950,1 50,7 324,68 324,81 

5 950,2 49,6 324,68 324,73 

6 950,7 49,5 324,68 324,85 

7 1900,5 100,4 324,68 324,91 

8 1900,4 100,3 324,68 324,92 

9 1900,3 100,4 324,68 324,72 

10 1900,4 100,7 324,68 324,94 

11 1900,5 100,3 324,68 325,21 

12 1900,8 100,8 324,68 324,92 

13 1424,9 75,1 324,68 324,75 

14 1425,1 75,0 324,68 324,82 

15 1425,0 75,1 324,68 324,79 

16 1245,5 75,2 324,68 324,75 

17 1425,6 74,8 324,68 324,78 

18 1424,9 75,3 324,68 324,78 

19 950,5 50,0 324,68 324,75 

20 1900,2 100,2 324,68 324,88 

21 1424,6 75,2 324,68 324,80 

22 1425,4 75,2 324,68 324,78 

23 1425,1 75,0 324,68 324,77 
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Tafla B9 Vigtuð efni fyrir úðaþurrkun fyrir töfluslátt með T1. 

Efni Magn (g) 

Paracetamól 25,74 

Póvídón 1,36 

 

Tafla B10 Vigtuð efni fyrir úðaþurrkun fyrir töfluslátt með T2. 

Efni Magn (g) 

Paracetamól 38,0 

Póvídón 2,0 

 

Tafla B11 Vigtuð efni fyrir T3. 

Efni Magn (g) 

Paracetamól 38,0 

Póvídón 2,0 
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Viðauki C: Endurtakanleiki skimunarrannsókna 

 

 

Mynd C1 Sýnir endurtakanleika þar sem eiginleikar fjölliða án lyfs voru bornir saman. 

 

Mynd C2 Sýnir endurtakanleika þar sem eiginleikarfjölliða með paracetamól voru bornir saman. 
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Viðauki D: Myndir úr Olympus smásjá 

 

  

Opadry  Lactose monohydrate 100M 

  

Povidone Polyvinyl alcohol 

Mynd D1 Myndir úr Olympus smásjá (fyrri hluti). 
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Hydrocypropylcellulose Opadry 2 

 

 

Opadry 3  

Mynd D2 Myndir úr Olympus smásjá (seinni hluti). 
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Viðauki E: Myndir úr FT-IR smásjá 

Myndirnar sýna lögun ásamt stærðargreiningu á einstökum ögnum. 

  



 

N 

  

Opadry 1 Lactose monohydrate 100M 

  

Povidone Polyvinyl alcohol 

  

Hydroxypropylcellulose Opadry 2 

 

 

Opadry 3  

Mynd E1 Myndir úr FT-IR smásjá í rannsókn á fjölliðum úðaþurrkaðar einar og sér. 



 

O 

 
 

Povidone 1 Lactose monohydrate 100M 

 
 

Lactose monohydrate 200M Polyvinyl alcohol 

  

Poly ethylene glycol Hydroxypropylcellulose 

  

Carbopol Opadry 

Mynd E2 Myndir úr FT-IR smásjá í rannsókn á fjölliðum með paracetamóli (fyrri hluti). 



 

P 

 

 

Povidone 2 Povidone 3 

Mynd E3 Myndir úr FT-IR smásjá í rannsókn á fjölliðum með paracetamóli (seinni hluti). 
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1 2 

  

3 4 

  

5 6 

  

7 8 

Mynd E4 Myndir úr FT-IR smásjá í hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni (hluti 1). 
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9 10 

  

11 12 

  

13 14 

 
 

15 16 

Mynd E5 Myndir úr FT-IR smásjá í hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni (hluti 2). 
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17 18 

  

19 20 

  

21 22 
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Mynd E6 Myndir úr FT-IR smásjá í hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni (hluti 3). 
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1 2 

  

5 6 

  

9 10 

 
 

11 12 

Mynd E7 Myndir úr FT-IR smásjá í hámörkunarranssókn með opadry (hluti 1). 
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13 14 

  

16 17 

  

18 19 

 
  

20 21 

Mynd E8 Myndir úr FT-IR smásjá í hámörkunarrannsók með opadry (hluti 2). 
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22 24 

  

25 26 

  

27 28 
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Mynd E9 Myndir úr FT-IR smásjá í hámörkunarrannsókn með opadry (hluti 3). 
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Viðauki F: Módel hámörkunarrannsóknar lagað 

Byrjað var á að skoða hvort að niðurstöðurnar væru bjagaðar (e. scewed). 

Niðurstöðurnar úr nýtni reyndust vera það. Það var lagað með því að setja þær í 

lógaritmískt veldi. Hlutfallslegt staðalfrávik (RSD) minnkaði úr 2,885 í 0,134 en bæði 

R2 og Q2 gildin minnkuðu aðeins við þessa breytingu. Myndir F1 og F2 sýna hvernig 

dreifingin breyttist eftir þessa breytingu. Eftir breytinguna voru niðurstöðurnar 

normaldreifðar. 

 

Mynd F1 Dreifing útkoma fyrir nýtni áður en niðurstöðum var breytt í lógaritmískt gildi. 

 

Mynd F2 Dreifing útkoma fyrir nýtni eftir að niðurstöðum var breytt í lógaritmískt gildi. 

Næst voru þættir sem reyndust ekki mikilvægir fyrir útkomur fjarlægðir. Myndir F3 og 

F4  sýna hvernig það var gert. Q2 gildið hækkaði töluvert í öllum tilvikum, en R2 gildið 

lækkaði smá í tilviki agnastærðar og lengd keyrslu. 



 

X 

 

Mynd F3 Áhrif þátta á útkomur. 

 

Mynd F4 Áhrif þátta á útkomur þegar búið var að fjarlægja þætti sem höfðu ekki áhrif á útkomuna. 

 

Athugað var hvort að útlagar væru í niðurstöðunum. Tveir útlagar voru fjarlægðir, 

annars vegar mæling 13 fyrir agnastærð og hins vegar mælingu 10 fyrir lengd 

keyrslu. Útlagana má sjá á mynd F5. 



 

Y 

 

Mynd F5 Útlagar fyrir agnastærð (mæling 13) og lengd keyrslu (mæling 10). 

Eftir að útlagarnir voru fjarlægðir var hönnunin endurstillt fyrir þessar útkomur, enda 

möguleiki á að aðrir þættir væru mikilvægir (eða ekki mikilvægir) eftir þessu 

breytingu. Mikilvægir þættir voru aftur fjarlægðir. Mynd F6 sýnir mikilvæga þætti eftir 

að útlagar voru fjarlægðir.  

 

Mynd F6 Áhrif þátta á útkomur eftir að útlagar voru fjarlægðir. 
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Viðauki G: Jöfnur fyrir módel 

Öllum þáttum og útkomum voru gefin nöfn til að skrifa jöfnu sem að Modde notar til 

að reikna heildaráhrif allra þátta á útkomu. Nýtni er y1, agnastærð er y2 og lengd 

keyrslu er y3. Úðaþrýstingur er x1, sog er x2, hitastig er x3 og styrkur er x4. 

 

Jafna fyrir nýtni: y1 = x1x3 + x3 + x1x4 + x2x4 + x4 + x2 + x1 + x1x2 + x4
2 + x3x4 + x3

2
 + x1

2 

+ x2
2 + Ɛ 

 

Jafna fyrir agnastærð: y2 = x1x3 + x1
2 + x1x2 + x2x4 + x4

2 + x3x4 + x3 + x2
2 + x3

2 + x4 + 

x3 + x1 + Ɛ 

 

Jafna fyrir lengd keyrslu: y3 = x1 + x1x4 + x4 + Ɛ  

  



 

AA 

Viðauki H: Hámörkunar fjórvíddar gröf fyrir nýtni og lengd 
keyrslu 

 

Mynd H1 Hámörkunar fjórvíddar graf fyrir nýtni.  

 

 

Mynd H2 Hámörkunar fjórvíddar graf fyrir lengd keyrslu.  
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Viðauki I: Marktækar milliverkanir 

Til að hægt væri að átta sig betur á marktækum milliverkunum þátta voru þær 

teiknaðar upp. Aðrir þættir voru látnir vera með meðalgildi.   

  

 

 

Mynd I1 Marktækar milliverkanir fyrir nýtni. Uppi til vinstri er jákvæð milliverkun milli hitastigs og 
úðaþrýstings. Uppi til hægri er neikvæð milliverkun milli úðaþrýstings og styrks. Niðri til vinstri er 
neikvæð milliverkun milli sogs og styrks.  

  

Mynd I2 Marktækar milliverkanir fyrir agnastærð. Til vinstri er neikvæð milliverkun milli úðaþrýstings 

og hitastigs. Til hægri er neikvæð milliverkun milli úðaþrýstings og sogs. 
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Mynd I3 Marktæk milliverkun fyrir agnastærð. Milliverkunin er jákvæð milli úðaþrýstings og sogs. 
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Viðauki J: Kröfur fyrir bestunargildi 

Tafla J1 Kröfur fyrir lágmarks agnastærð. 

 

Tafla J2 kröfur fyrir hámarks agnastærð. 
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Viðauki K: Myndir notaðar við stærðarákvörðun með 
rafeindasmásjá 

 

Mynd K1 Mynd notuð í stærðarákvörð með lágmarks agnastærð. 



 

FF 

 

Mynd K2 Mynd notuð í stærðarákvörðun með hámarks agnastærð. 
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Viðauki L: Prófanir á töflum 

1. Útlit taflna 

Tafla L1 Niðurstöður úr útliti taflna. 

T1 T2 T3 

 Útlit   Útlit    Útlit   

1 Slétt yfirborð  1 Slétt yfirborð 1 Hrjúft yfirborð, litlar 

sprungur 

2 Slétt yfirborð 2 Slétt yfirborð 2 Hrjúft yfirborð, stór 

hola 

3 Slétt yfirborð, lítil hola 3 Slétt yfirborð 3 Hrjúft yfirborð, 

sprungur 

4 Slétt yfirborð 4 Slétt yfirborð, smá 

sprunga 

4 Hrjúft yfirborð, stór 

hola 

5 Slétt yfirborð, lítil hola 5 Slétt yfirborð, stór 

sprunga 

5 Hrjúft yfirborð, litlar 

sprungur 

6 Slétt yfirborð, lítil hola 6 Slétt yfirborð 6 Hrjúft yfirborð, litlar 

sprungur 

7 Slétt yfirborð, smá 

sprunga 

7 Slétt yfirborð 7 Hrjúft yfirborð, stór 

hola 

8 Slétt yfirborð  8 Slétt yfirborð 8 Hrjúft yfirborð, litlar 

sprungur 

9 Slétt yfirborð, lítil hola 9 Slétt yfirborð 9 Hrjúft yfirborð, litlar 

holur 

10 Slétt yfirborð 10 Slétt yfirborð, smá 

sprunga 

10 Hrjúft yfirborð, stórar 

sprungur 
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2. Þyngdardreifingarpróf 

Tafla L2 Niðurstöður úr þyngdardrefingarprófi taflna. Töflur sem stóðust ekki kröfur eru merktar með 
rauðu letri. 

T1 T2 T3 

Tafla Þyng

d (g) 

Frávi

k (%) 

Tafla Þyng

d (g) 

Frávi

k (%) 

Tafla Þyngd 

(g) 

Frávi

k (%) 

1 146,7 6,01 1 135,8 5,94 1 115,4 10,03 

2 170,5 9,23 2 152,6 5,70 2 133,5 4,08 

3 157,8 1,10 3 137,0 5,10 3 128,9 0,50 

4 147,9 5,24 4 141,9 1,71 4 131,8 2,76 

5 153,0 1,97 5 143,8 0,39 5 115,2 10,19 

6 156,9 0,53 6 144,8 0,30 6 130,8 1,98 

7 140,2 10,17 7 138,4 4,14 7 117,9 8,08 

8 156,8 0,46 8 153,6 6,39 8 127,0 0,99 

9 147,9 5,24 9 146,9 1,75 9 135,6 5,72 

10 173,9 11,42 10 148,8 3,07 10 136,6 6,50 

11 147,1 5,75 11 144,5 0,09 11 125,3 2,31 

12 155,5 0,37 12 143,6 0,53 12 137,9 7,51 

13 156,9 0,53 13 142,8 1,09 13 146,1 13,90 

14 150,8 3,38 14 146,3 1,34 14 95,3 25,70 

15 159,6 2,26 15 140,6 2,61 15 140,1 9,23 

16 151,9 2,68 16 145,1 0,51 16 116,3 9,33 

17 157,7 1,04 17 144,9 0,37 17 124,3 3,09 

18 161,7 3,60 18 144,9 0,37 18 123,6 3,64 

19 161,2 3,28 19 134,8 6,63 19 137,1 6,89 

20 167,6 7,28 20 156,3 8,26 20 146,6 14,29 

Meðalta

l 

156,0

8 

3,33 Meðalta

l 

144,3

7 

1,73 Meðalta

l 

128,26

5 

6,69 
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3. Slitþolsmæling 

Tafla L3 Niðurstöður úr slitþolsmælingum. 

Framleiðsla Töflur fyrir prófið 

(g) 

Töflur eftir prófið 

(g) 

Efni tapað (%) 

T1 774,3 770,8 0,45 

T2 744,7 741,1 0,49 

T3 670,2 624,8 4,26 

 

4. Hörkumæling 

Tafla L4 Niðurstöður úr hörkumælingum. 

T1 T2 T3 

Tafla Harka (kg) Tafla Harka (kg) Tafla Harka (kg) 
1 12,6 1 9,1 1 5,7 
2 9,1 2 9,5 2 7,9 
3 14,0 3 12,3 3 12,1 
4 9,8 4 7,2 4 10,3 
5 9,9 5 8,5 5 8,2 
Meðaltal 9,9 Meðaltal 9,1 Meðaltal 8,2 
Bil 9,1 – 14,0 Bil 7,2 – 12,3 Bil 5,7 – 12,1 

 

5. Leysnihraðapróf 

5.1 Staðalkúrfa 

Tafla L5 Gleypnimælingar fyrir staðallausnir. 

Staðall Styrkur (mg/mL) Gleypni 

1 4,88 2,986 

2 1,952 1,213 

3 0,7808 0,477 

4 0,31232 0,186 

5 0,124928 0,073 

6 0,0499712 0,028 
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Mynd L1 Mæld gleypni teiknuð á móti styrk staðallausna. Jafna bestu línu sést á myndinni. 
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5.2 Gleypnimælingar sýna 

Tafla L6 Gleypnimælingar sýna í leysnihraðaprófi. 

T1 

Tafla 5 mínútur 10 

mínútur 

20 

mínútur 

40 

mínútur 

60 

mínútur 

90 

mínútur 

1 0,545 0,975 1,1771 1,554 1,695 1,710 

2 0,482 0,937 1,629 1,411 1,605 1,609 

3 1,515 0,997 1,843 1,552 1,848 1,859 

4 0,505 0,936 1,716 1,470 1,800 0,838 

5 0,472 0,904 1,628 1,386 1,615 1,640 

6 0,514 1,007 1,808 1,528 1,773 1,775 

T2 

Tafla 5 mínútur 10 

mínútur 

20 

mínútur 

40 

mínútur 

60 

mínútur 

90 

mínútur 

1 0,420 0,814 1,550 1,363 1,667 1,701 

2 0,492 0,877 1,599 1,333 1,564 1,563 

3 0,438 0,820 1,546 1,348 1,721 1,771 

4 0,411 0,775 1,452 1,268 1,613 1,645 

5 0,402 0,734 1354 1,221 1,581 1,641 

6 0,421 0,787 1,470 1,284 1,625 1,669 

T3 

Tafla 5 mínútur 10 

mínútur 

20 

mínútur 

40 

mínútur 

60 

mínútur 

90 

mínútur 

1 0,366 0,711 1,348 1,234 1,527 1,563 

2 0,365 0,701 1,338 1,180 1,392 1,392 

3 0,379 0,718 1,359 1,214 1,486 1,513 

4 0,367 0,708 1,329 1,111 1,325 1,334 

5 0,361 0,695 1,324 1,197 1,500 1,567 

6 0,341 0,639 1,199 1,056 1,293 1,318 
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5.3 Reiknað magn paracetamóls 

Tafla L7 Reiknað magn paracetamóls í leysnihraðaprófi. 

T1 

Sýni 5 mínútur 10 

mínútur 

20 

mínútur 

40 

mínútur 

60 

mínútur 

90 

mínútur 

1 24,02 g 42,96 g 78,00 g 136,90 g 149,31 g 150,64 g 

2 21,26 g 41,29 g 71,75 g 124,31 g 141,39 g 141,74 g 

3 22,71 g 43,93 g 81,17 g 136,72 g 162,79 g 163,75 g 

4 22,27 g 41,24 g 75,58 g 129,50 g 158,56 g 161,91 g 

5 20,81 g 39,83 g 71,71 g 122,11 g 142,27 g 144,47 g 

6 22,66 g 44,37 g 79,63 g 134,61 g 156,18 g 156,36 g 

Meðaltal 22,29 g 42,27 g 76,1 g 130,69 g 151,75 g 153,14 g 

% 

uppleyst 

14,55 % 27,60% 49,82% 85,34% 99,09% 100% 

T2 

Sýni 5 mínútur 10 

mínútur 

20 

mínútur 

40 

mínútur 

60 

mínútur 

90 

mínútur 

1 18,53 g 35,87 g 68,27 g 120,08 g 146,85 g 149,84 g 

2 21,69 g 38,65 g 70,43 g 117,44 g 137,64 g 137,69 g 

3 19,31 g 36,14 g 68,10 g 118,76 g 151,60 g 156,01 g 

4 18,13 g 34,15 g 63,96 g 111,72 g 142,09 g 144,91 g 

5 17,73 g 32,35 g 59,64 g 107,58 g 139,28 g 144,56 g 

6 18,57 g 34,68 g 64,75 g 113,13 g 143,15 g 147,03 g 

Meðaltal  19,00 g 35,31 g 65,86 g 114,78 g 143,44 g 146,67 g 

% 

uppleyst 

12,95 % 24,07% 44,90% 78,26% 97,79% 100% 

T3 

Sýni 5 mínútur 10 

mínútur 

20 

mínútur 

40 

mínútur 

60 

mínútur 

90 

mínútur 

1 16,15 g 31,34 g 59,38 g 108,72 g 134,52 g 137,69 g 

2 16,10 g 30,90 g 58,94 g 103,96 g 122,63 g 122,63 g 

3 16,72 g 31,65 g 59,86 g 106,96 g 130,91 g 133,29 g 

4 16,19 g 31,20 g 58,54 g 97,89 g 116,74 g 117,53 g 
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5 15,93 g 30,63 g 58,32 g 105,47 g 132,15 g 138,04 g 

6 15,05 g 28,17 g 52,82 g 93,05 g 113,92 g 116,12 g 

Meðaltal 16,02 g 30,65 g 57,98 g 102,68 g 125,15 g 127,55 g 

% 

uppleyst 

12,56 % 24,03 % 45,45 % 80,50 % 98,11 % 100 % 
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6. Magngreining 

6.1 Gleypnimæling sýna 

Tafla L8 Gleypnimælingar í magngreiningu. 

T1 T2 T3 

Sýni Gleypni Sýni Gleypni Sýni Gleypni 

1 1,482 1 1,443 1 1,727 

2 1,535 2 1,590 2 1,311 

3 1,887 3 1,500 3 1,615 

4 1,763 4 1,591 4 1,501 

5 1,690 5 1,392 5 1,101 

 

6.2 Reiknað magn paracetamól 

Tafla L9 Reiknað magn paracetamól í magngreiningu. Mælingar sem stóðust ekki prófið eru merktar 
með rauðu letri. 

T1 T2 T3 

Sýni Reiknað 

magn 

paracetamól 

(g) 

Sýni Reiknað magn 

paracetamól 

(g) 

Sýni Reiknað magn 

paracetamól 

(g) 

1 120,89 1 117,71 1 140,86 

2 125,21 2 129,69 2 106,95 

3 153,91 3 122,36 3 131,73 

4 143,80 4 129,78 4 122,44 

5 137,85 5 113,55 5 89,83 

Meðaltal 136,33 Meðaltal 122,36 Meðaltal 122,44 
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Viðauki M: Hámörkunarrannsókn með opadry 

1. KYNNING 

Skoðað var hvaða áhrif stillingar úðaþurrkarans hafa á fjölliðuna sjálfa. Opadry var 

notað af því að það var með bestu heimturnar þegar eiginleikar fjölliðanna voru 

skoðaðir án lyfs. Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif þess að hafa 

vökvadælu sem breytilegan þátt þrátt fyrir að vita að niðurstöður myndu ekki fást í 

einhverjum mælingum. Bæði var fylgst með hvort að áhrif þátta á útkomur myndu 

vera önnur en í hámörkunarrannsókninni með paracetamóli og póvídóni, og hvaða 

áhrif það að fá ekki niðurstöður myndu hafa á gæði módelsins. 

 

2. EFNI, TÆKI OG AÐFERÐIR 

2.1 Efni 

Tafla M1 Efni sem notuð voru í hámörkunarrannsókn með opadry. 

Efni Framleiðandi Lotunúmer 

Opadry-YS-1R-7006 Colorcon 011409 

Eimað vatn Háskóli Íslands - 

 

2.2 Tæki 

Tafla M2 Tæki sem notuð voru í hámörkunarrannsókn með opadry. 

Tæki Gerð tækis Framleiðandi 

Tilraunahönnun Modde Pro 12.1 Sartorius stedim biotech 

Segulhræra og hitaplata Magnetic stirrer hotplate Stuart scientific 

Segulhræra og hitaplata MR 3002 Heidolph 

Vog Mettler PM4800 Deltarange 

Vog AB204-S Mettler toledo 

Úðaþurrkunartæki 190 mini spray dryer Büchi 
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2.3 Aðferðir 

2.3.1 Tilraunahönnun með Modde 

Tafla M3 sýnir hvaða stillingar voru notaðar og tafla M4 sýnir þær útkomur sem voru 

notaðar. Notast var við CCF kvaðrat módel og 3 miðpunkta. Tafla M5 sýnir 

tilraunamynstrið í opadry hámörkunarrannsókninni. 

 

Tafla M3 Stillingar á þáttum í opadry hámörkunarrannsókn. 

Breytur Gerð breytu Gildi 

Úðaþrýstingur Magnbundin 600 – 800 NHl−1 

Dæla Magnbundin 10 – 15 (50-75%) 

Sog Magnbundin 15 – 20 (75-100%) 

Hitastig Magnbundin 80 – 140 °C 

Styrkur lausnarinnar Magnbundin 1 – 3 % 

 

Tafla M4 Útkomur í opadry hámörkunarrannsókn. 

Útkoma Mest/minnst Ákjósanlegt gildi 

Nýtni 5 (minnst) 15 

Agnastærð 4 – 17  

Lengd keyrslu 17  4 
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Tafla M5 Tilraunamystur Modde fyrir opadry hámörkunarrannsókn. 

 

 

2.3.2 Undirbúningur lausna fyrir úðaþurrkun  

Nákvæmt magn Opadry-YS-1R-7006 var vigtað og sett í 250 mL Erlenmayer flösku. 

Fjölliðan var leyst upp með 100 mL af afjónuðu vatni svo að úr varð 1% w/v, 2% w/v 

eða 3% w/v lausn samkvæmt tilraunamynstri Modde. Flaskan er sett á segulhræru 

og hituð upp í 70°C. Þegar fjölliðan var jafnt dreifð í vatninu var flaskan sett undir kalt 

vatn til að kæla hana. Eftir stutta kælingu hætti lausnin að vera gruggug og varð í 

staðin tær lausn. Lausnin var síðan látin bíða þangað til hún náði herbergishita.  

 

2.3.3 Framleiðsla dufts með úðaþurrkara 

Úðaþurrkarinn var stilltur nákvæmlega samkvæmt tilarunamynstri Modde með 

afjónuðu vatni fyrir hverja þurrkun. Síðan var lausninni dælt í gegnum 

úðaþurrkarann. Tíminn sem þurrkunin tók var mældur í mínútum. Eftir að allri 

lausninni hafði verið dælt í gegnum tækið var tækið hreinsað með afjónuðu vatni. 

Söfnunarálátið var vigtað fyrir og eftir hverja þurrkun til að reikna heimtur og efninu 

safnað í tilraunaglas.  
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2.3.4 Stærðarákvörðun 

Duftið sem var greint var sett á 12-punkta plötu. Notað var mjög lítið efni og dreift vel 

úr því. Platan var sett í FT-IR smásjánna. Forritið OMNIC Picta var notað til að beina 

smásjánni á réttan stað á plötunni og stilla fókus. Valinn var staður í sýningu þar sem 

að agnirnar höfðu ekki hópast saman í stóra hrúgu. Þegar góð mynd af efninu náðist 

var unnið úr henni í forritinu til að stærðarákveða agnirnar. Þegar agnirnar voru 

stæraðarákvarðaðar var næmni ákvarðað. Það var gert til að greina agnirnar frá 

bakgrunninum, það er að segja greina dökkt næmni frá bakgrunns næmni. Næmni 

var stillt á 420 þar sem að agnir voru mældar en ekki bakgrunnurinn í öllum 

mælingunum til að gæta samræmis. Omnic picta stærðarákvarðaði síðan agnirnar út 

frá þessum upplýsingum.   

 

3. NIÐURSTÖÐUR 

3.1 Nýtni, agnastærð og lengd keyrslu 

Tafla M6 sýnir niðurstöður úr útkomunum sem voru mældar. Þar sem að niðurstaða 

er merkt 0 fengust ekki niðurstöður, þær niðurstöður voru útilokaðar (merktar með 

gráum bakgrunni). Tvær ástæður ollu því að niðurstöður fengust ekki. Annars vegar 

ef að vökvi kom í skilvindusveipinn og söfnunarílátið, en þá voru nýtni og agnastærð 

með gildið 0. Hins vegar ef að úðaþurrkunin stoppaði í miðri keyrslu út af of miklum 

þrýstingi. Þá voru nýtni og lengd keyrslu með gildið 0. 
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Tafla M6 Niðurstöður úr opadry hámörkunarrannsókn. Niðurstaðan 0 þýðir að engin niðurstaða fékkst, 

þær mælingar voru útilokaðar (merktar með gráum bakgrunni). 

 

 

3.2 Endurtakanleiki rannsóknarinnar metinn:  

Viðmiðunar mælingarnar voru bornar saman við aðrar mælingarnar. Mynd M1 sýnir 

samanburðinn fyrir nýtni, agnastærð og lengd keyrslu. Endurtakanleiki reyndist í lagi 

fyrir allar útkomurnar, það er viðmiðunarmælingarnar voru nálægt hvor annari miðað 

við aðrar mælingar. 
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Mynd M1 Endurtakanleiki fyrir nýtni, agnastærð og lengd keyrslu.  

 

3.3 Hönnun rannsóknar metin 

22 útlagar og þættir sem voru ekki mikilvægir fyrir útkomuna voru fjarlægðir. Eftir það 

var hönnun rannsóknarinnar skoðuð. Samantekt á því má sjá á mynd M2.   

 

Mynd M2 Samantekt yfir R
2
, Q

2
, gildi og endurtakanleiki fyrir allar útkomur. 

 

Tölfræðisambandið var í lagi fyrir allar útkomur (R2 yfir 0,5).Gildi útkoma var einnig í 

lagi (yfir 0,25) og endurtakanleiki til staðar (yfir 0,5). Spágildi fyrir lengd keyrslu var 

gott (yfir 0,5) og spágildi fyrir nýtni og agnastærð var marktækt (yfir 0,1).  

 

3.4 Áhrif mismunandi þátta á útkomur 
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Áhrif þátta var raðað upp eftir mikilvægi. Ef þáttur var fyrir ofan miðju hafði hann 

jákvæð áhrif á útkomuna, en ef hann var fyrir neðan miðju hafði hann neikvæð áhrif 

á útkomuna.  Einnig var skoðað hvort að þættir hefðu samverkandi eða ólínuleg 

áhrif. Skekkjumörk gáfu til kynna hvort þættir væri tölfræðilega marktækir. Búið var 

að taka út þá þætti sem höfðu engin áhrif á útkomuna til að hækka Q2 gildi 

rannsóknarinnar. Mynd M3 sýnir hvaða þættir voru mikilvægastir fyrir hverja útkomu 

og hvaða áhrif þeir höfðu.   

 

Mynd M3 Áhrif þátta á útkomur í opadry hámörkunarrannsókn. 

 

Engin áhrif voru marktæk í tilviki nýtni. 

Einu marktæku áhrifin fyrir agnstærð voru að styrkur var með ólínuleg jákvæð áhrif. 

Tveir þættir höfðu marktæk áhrif á lengd keyrslu, það voru úðaþrýstingur með 

jákvæð áhrif og vökvadæla með neikvæð áhrif. 
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4. UMRÆÐUR 

Engar niðurstöður fengust í 22 af 69 tilraunum. Það var ekki ákjósanlegt til að fá 

góða hönnun. Endurtakanleiki rannsóknarinnar var í lagi fyrir allar útkomur, en það er 

mikilvægt til að hægt sé að draga ályktanir út frá niðurstöðunum. Þrátt fyrir að gildin 

væru nógu góð til að fá nothæft módel, þá var þetta ekki sérstaklega sterk rannsókn. 

Q2 spágildið þyrfti helst að vera yfir 0,5 til að hönnunin sé góð en gildi fyrir nýtni og 

agnastærð voru töluvert undir því. R2 gildið var lægra í öllum útkomunum en í 

hámörkunarrannsókninni með paracetamóli og póvídóni. Lítið var um marktæk áhrif 

þátta á útkomur vegna lélegs módels. Styrkur fjölliðunnar olli meiri agnastærð 

(ólínulega) vegna aukinnar seigju lausnarinnar. Úðaþrýstingur lengdi keyrsluna 

vegna aukins þrýstings, og aukinn kraftur í vökvadælunni olli því að vökvinn fór 

hraðar í þurrkunarklefann og þar með var keyrslan styttri. 

 

5. ÁLYKTANIR 

Rannsóknin staðfesti það að til að fá nothæft módel er nauðsynlegt að fá niðustöður 

úr sem flestum tilraunum. Lítið var um marktæk áhrif þátta á útkomur. Það eina sem 

að rannsóknin bætti við hámörkunarrannsókn með paracetamóli og póvídóni 

varðandi áhrif þátta á útkomur var að meiri kraftur vökvadælu olli styttri keyrslu. 


