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Sammanfattning 

Inom läkemedelsindustrin har pulverblandningar ett stort användningsområde. 
Pulvrets statiska och aerodynamiska egenskaper gör det mycket användbart vid 
produktion av tabletter, kapslar eller pulver för inhalation. Homogenitet i 
pulverblandningar av läkemedel är ett begrepp som används för att beskriva 
förhållandet mellan de olika beståndsdelarna i blandningen. 
 
För att åstadkomma homogena enheter är partikelstorleken av ingående substanser i 
en pulverblandning av stor betydelse. Normalt blandas komponenter med lika 
partikelstorlek och partikelmassa för att åstadkomma så kallade slumpmässiga 
blandningar. Under senare decennier har många olika metoder utvecklats för att 
tillverka blandningar med olika komponenter som visar god homogenitet i 
slutprodukten. För att uppnå detta krävs god kännedom om partiklarnas egenskaper 
samtidigt som blandningstid och val av blandare noga måste följas upp och anpassas 
till varje specifik blandning. I det här arbetet beskrivs de vanligaste typerna av 
pulverblandningar. Vidare beskrivs även vilka partikelegenskaper som påverkar 
homogenitet i pulverblandningar. 
 
Syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att med hjälp av hyperspektral 
bildanalys tillsammans med kemometri kunna identifiera skillnader mellan 
pulverblandningar med olika partikelstorlek av mannitol som hjälpämne samt olika 
blandningstider.  
 
Information till arbetet har samlats in genom sammanfattning av vetenskapliga artiklar 
och litteratur inom områdena pulverblandningar, partikelegenskaper samt 
hyperspektral bildanalys. Det har också genomförts ett laborativt arbete, för att testa 
teorin på ett empiriskt material.  
 
Analysen av de tillverkade pulverblandningarna fullbordades med hjälp av 
hyperspektral bildanalys tillsammans med kemometri. Resultatet fastställde att 
lämpliga modeller inom kemometri som PCA, PLS och PLS-DA skapade av 
mjukvaruprogrammet Evince kan möjliggöra identifiering av olika pulverblandningar 
utifrån partikelstorlek av mannitol och blandningstid.  
 
Nyckelord: homogenitet i pulverblandningar, ordnade blandningar, slumpmässiga 
blandningar, partikelstorlek, hyperspektral bildanalys 
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1. Introduktion 

Inom läkemedelsindustrin utgör fasta beredningsformer cirka 80 % av alla tillverkade 
läkemedelsformer. Mängden aktiv substans som ingår i alla läkemedelsberedningar 
måste fördelas jämt i hela pulverblandningen, för att innehållet av den ska ha en 
godkänd doseringsnoggrannhet. Blandning av pulver som sedan ska användas för 
produktion av olika fasta beredningsformer som tabletter, granulat och kapslar är 
därför en mycket viktig process i dessa sammanhang (1). 

1.1 Definiton av en blandning 
En blandning uppstår när två eller flera komponenter behandlas för att varje 
individuell partikel av de ingående komponenterna ska hamna så nära den andra 
partikeln som möjligt. Dessa partiklar ska ligga omlott och sprida ut sig jämt i 
blandningen. Sannolikheten att hitta detta mönster i hela blandningen ska vara lika 
stor. I vilken grad homogeniteten uppträder beror det på vilken typ av blandning som 
har tillverkats (2). 

1.1.1 Perfekt blandning 

En perfekt blandning av två olika partiklar uppnås om en grupp av partiklar oavsett var 
i blandningen de plockas ur, har samma proportion av de ingående ämnena som i hela 
blandningen (se figur 1.a). Varje partikel är omringad av den andra partikeln som ingår 
i blandningen och tvärtom. Denna typ av blandning återfinns mycket sällan i 
verkligheten. Sannolikheten att kunna framställa en liknande blandning med 200 
partiklar är cirka 1 på 1060 (3). 

1.1.2 Slumpmässig blandning 

Denna typ av blandning är en statisk process där ett lager av partiklar regelbundet 
sprider ut sig i blandningen och återfinns enligt ett bestämt mönster som visas i figur 
1b. I en slumpmässig blandning kommer grupper av partiklar att sprida ut sig i 
blandningen jämfört med perfekt blandning där varje enskild partikel hamnar i omlott 
med varandra (4). När två partiklar med samma partikelstorlek, partikelform och 
partikelmassa blandas med varandra och partiklarna dessutom helt eller delvis saknar 
kohesiva krafter eller andra typer av krafter kan det med stor sannolikhet bildas en 
slumpmässig blandning (5). 

1.1.3 Ordnade blandning 

I en ordnad blandning blandas oftast en partikel i liten storlek med så kallade 
bärarpartiklar som är förhållandevis stora till storleken. De små partiklarna fäster på 
ytan av de stora partiklarna. Genom att ha en jämn partikelstorleksfördelning hos de 
större partiklarna kommer de små partiklarna att sprida sig jämnt på ytan av dessa (6). 
Det bildas helt enkelt ett kontrollerat system som förbättrar homogeniteteten av 
ingående komponenterna. Systemet kan styras genom att välja en mindre 
partikelstorlek av den ena kompententen (oftast läkemedel) och större bärapartiklar. 
Det är av stor vikt vid tillverkning av ordnade blandningar att storleken på 
bärarpartiklarna hålls inom ett bestämt storleksintervall och att variation av dessa 
undviks (7).  

1.1.4 Segregerad blandning 

Segregation innebär motsatsen till blandning. Partiklar under segregation förflyttar sig 
i blandningen på ett sätt som resulterar i att sammansättningen i delar av blandningen 
alltmer avviker från hela blandningen (3). Detta uppstår när partiklar med olika 
partikelstorlek, partikeldensitet och partikelform blandas tillsammans (5). Se figur 1c 
som visar ett exempel på en segregerad blandning.  
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Figur 1. Illustration av olika typer av blandningar omarbetad efter referens (8). 

1.2 Användningsområde för ordnade blandningar vid framställning av 
farmaceutiska beredningar 
Ordnade blandningar framställs genom att dels agglomerat som kan bildas mellan 
mikroniserade partiklar bryts samt att partiklarna binds till ytan på bärarpartiklar (9). 
För en schematisk beskrivning se figur 2. Ordnade blandningar har stort 
användningsområde vid framställning av olika läkemedelsberedningar. Ett område 
som verkligen har tagit vara på konceptet är tillverkning av inhalationspulver. Det 
pågår ett stort arbete för att förbättra homogenitet av aktiv substans i dessa 
beredningar. För att läkemedel ska kunna levereras till lungorna krävs ett samspel 
mellan inhalationsapparat, rätt användningsteknik av inhalator samt lämplig 
läkemedelsformulering. Manövrering av inhalator bildar en aerosol som innehåller 
läkemedelspartiklar med en aerodynamisk diameter ≤5 µm. Detta är nödvändigt för att 
läkemedlet ska kunna hamna i lungorna. När partiklarna mikroniseras till så liten 
partikelstorlek är risken stor att de får starka kohesiva egenskaper. Genom att tillsätta 
större partiklar utnyttjas de kohesiva krafterna hos läkemedelspartiklarna, för att binda 
dessa till ytan av de större partiklarna. Det förbättrar flytegenskapen hos pulvret samt 
möjliggör en jämn fluidisering av läkemedelspartiklarna. Fluidisering innebär att låta 
vätska eller gas passera genom pulverbädden för att få ett dynamisk fluid-liknande 
tillstånd av partiklar. Det har visat sig att andel av läkemedel som levereras till 
lungorna är beroende av vilken typ av bärarpartiklar som används (10). 
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1.3 Parametrar som påverkar homogenitet i en blandning 

1.3.1 Partikelstorlek  

Partikelstorlek påverkar några viktiga farmaceutiska egenskaper. I första hand 
påverkar partikelstorlek upplösningshastighet av substanser, vilket i sin tur påverkar 
absorption och biotillgänglighet av dessa i kroppen. En viktig aspekt i dessa 
sammanhang är partikelstorlekens betydelse under blandningsprocessen, för att 
förbättra homogenitet i pulverblandningen. Om partikelstorleken av läkemedel och 
hjälpämnen varieras enligt ett särskilt och återkommande mönster går det att tillverka 
homogena pulverblandningar. Leuenberger konstaterar i sitt arbete att genom att 
skapa en storleksproportion med värdet 1,2 mellan största och minsta partiklarna i en 
pulverblandning är det möjligt att skapa en blandning som undgår segregation (1). De 
flesta läkemedel som ingår i en pulverblandning mals ned till mindre storlek för att 
framställa finare partiklar. Det leder samtidigt till att dessa partiklar oftast inte blir 
sfäriska i sin form och de kan anta oregelbundna former (3).  

1.3.2 Partikelform  

Partiklar som har glatta ytor och runda former kan lättare blandas än partiklar som har 
oregelbundna former. Dessutom kommer pulver bestående av runda partiklar ha bättre 
flytegenskaper.  Platta och spetsiga partiklar förlänger blandningstiden eftersom de kan 
lätt fastna i varandra och därmed påverka kvalitén på blandningen negativt (1). Enligt 
Rippie går det att reducera risken för segregation genom att blanda runda partiklar 
som har finfördelats. Däremot när små runda partiklar ska blandas ihop med 
nålformiga partiklar kommer dessa falla igenom de gap som uppstår när nålformiga 
partiklar trasslar ihop sig och det leder till segregation i blandningen. (11) 

Skillnad i partikelstorlek och partikelform kan påverka homogenitet i en 
pulverblandning exempelvis med mikroniserad acetylsalicylsyra och stora partiklar av 
laktos. Resultatet av studien på denna blandning fastställde att skillnad i partikelstorlek 
påverkade homogenitet mycket mer än skillnad i partikelform (11).  

1.3.3 Partikeldensitet 

Stora skillnader i densitet mellan partiklar som ingår i en blandning påverkar 
homogeniteten negativt, eftersom risk för segregation ökar. Gravitationskraften ökar 
med högre densitet. Partiklar som är mer kompakta faller ned till botten samtidigt som 
partiklar med lägre densitet samlas uppe på ytan (1). Därför kan stor skillnad i 
partikeldensitet framkalla segregation, dock krävs det mindre skillnad i partikelstorlek 
för att segregation ska uppstå i blandningen (11).  

1.3.4 Segregation 

Stor skillnad i storlek, densitet eller form mellan partiklar som ska ingå i en blandning 
skapar segregation (12). Segregation kan uppstå under hela blandningsprocessen. Det 
kan vara svårt att undvika det helt, men det går att minimera. Ändring av 
partikelstorlek hos läkemedlet samt hjälpämnen i en blandning kan eliminera 
skillnaden i partikelstorlek och därmed minska risk för segregation (6).   
 

Inom pulverblandningar kan fyra huvudtyper av segregation uppträda, dessa beskrivs 
nedan (3, 12): 

 Storleksegregation uppstår när fina partiklar i en pulverblandning faller ner 
mellan de hålrum som bildas av större partiklar. De större partiklarna rör sig 
upp till ytan samtidigt som finare partiklarna lämnas längst ner i en kon- 
liknande hög. Detta är vanligt förekommande när pulverblandningen utsätts för 
kraftiga vibrationer eller rörelser. Storleksegregation kan exempelvis ses i 
cornflakesförpackningar där de minsta partiklarna samlas i botten av paketet. 
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 Under blandningen kommer de mycket små partiklarna lämna kärlet och hålla 
sig ovanför kärlet i form av dammpartiklar. Dammpartiklarna lägger sig sedan 
som en hinna uppe på kärlets innehåll när blandaren har stängts av och skapar 
segregation i blandningen. Detta kallas för fluidiserad segregation. 

 Ballistisk segregation uppstår på grund av partiklarnas rörelseenergi. När 
partiklarna under blandningsprocessen sätts i rörelse faller större partiklar en 
längre sträcka än de mindre partiklarna. Detta avstånd är proportionellt till 
partikelns diameter.  

 Partiklar med kohesiva krafter har en förmåga att klumpa ihop sig istället för att 
sprida ut sig i blandningen. Detta skapar segregation i blandningen och kallas 
för agglomeratsegregation. 

1.3.5 Blandningsmekanismer 

För att partiklar i en pulverblandning ska blandas måste dessa röra sig i förhållande till 
varandra. Partiklar i en blandare måste därför förflyttas tredimensionellt och 
slumpmässigt för att inga döda regioner i blandningen ska uppstå. Det finns tre 
huvudsakaliga mekanismer som pågår under själva blandningen (1, 3). 

 Konvektiv blandning uppstår när en stor grupp av pariklar transporteras runt i 
blandningen. Transporten skapas genom att en spatel eller blad sänks ned i en 
snurrande behållare. 

 Skjuvningsblandning uppstår när ett lager av material pressas över ett annat 
lager i pulverbädden. Detta skapas genom förflyttning av massan via konvektiv 
blandning vilket i sin tur skapar en instabil glidningsplan som får pulverbädden 
att rasa. Detta kan uppnås i en tumlande blandare där effekten av blandaren 
inducerar en hastighetsgradient inom pulverbädden och fortlöpande rörelser 
fullföljer blandningsprocessen. 

 Diffusionsblandning åstadkommer en slumpmässig blandning genom att varje 
individuell partikel sätts i rörelse. När pulverbädden tvingas i rörelse kommer 
detta leda till att den expanderar. Detta uppstår genom att partiklarna i 
pulverbädden packas mindre tätt samtidigt som luftrummen mellan dessa ökar. 
Under dessa förhållanden kommer partiklarna i pulvret, på grund av 
gravitationskraften, falla igenom håligheter som har skapats. Samverkan av 
dessa krafter resulterar i att varje partikel i blandningen rör sig kontinuerligt så 
länge blandningen pågår. Diffusionsblandning har stor potential att skapa en 
slumpmässig blandning om det sker under låg hastighet.  

 
Alla tre mekanismer kommer att växelverka under blandningsprocessen. Vilka 
mekanismer som domineras beror på blandningstid, blandningshastighet, blandarens 
storlek samt flytegenskaper hos pulvret (1). 

1.3.6 Blandningstid 

Blandning skapar oordning i pulverlager. När det uppnås ett stabilt maximum av 
oordningen uppstår en jämvikt beträffande utspridning av partiklar i blandningen. Om 
det förekommer stora skillnader i storlek, densitet och form på partiklar måste 
blandningstiden öka för att skapa en fullgod blandning med hänsyn till homogenitet.  
En förblandning i form av volymblandning av ingående substanser kan förbättra 
blandningskvalitén i pulverblandningen. Volymblandning innebär att mängden av den 
substans som ska tillsättas anpassas efter volymen av den substans som har lägst volym 
i blandningen. Därefter tillsätts resterande mängd efter den nya volymen som har 
producerats (4).  
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1.4 Analys av pulverblandningar  
För att säkerställa och beskriva kvalitén i blandningar brukar ett bestämt antal prover 
plockas ut. Syftet är att utifrån prover kunna förstå hur väl olika komponenter har 
spridit ut sig i blandningen. Alla partiklar i blandningen ska ha lika stor chans att ingå i 
provtagningar och därför plockas det ut flera prover från olika platser i pulver-
blandningen. Det är ytterst viktigt att inte störa ordningen i blandningen vid uttag av 
prover. Det ska helt enkelt inte störa den struktur som har bildats mellan aktiv 
substans och hjälpämnen i blandningen (1). 

1.4.1 Hyperspektral bildanalys och användningsområde 

En relativt ny analysmetod av prover är hyperspektral bildanalys. De flesta organiska 
föreningar som används i farmaceutiska blandningar påverkas av ljus i det nära 
infraröda (NIR) området beroende på deras kemiska och fysikaliska egenskaper. 
Genom att belysa ett prov från en blandning med NIR-strålning och samtidigt insamla 
bilder via NIR-kamera kan det kemiska innehållet visualiseras (13). Nära infraröd 
hyperspektral bildanalys är med andra ord en kombination av NIR-spektroskopi med 
digital bildbehandling (13). Tack vare snabb analysförmåga har NIR-spektroskopi på 
kort tid blivit mycket populär vid kvalitetskontroll inom läkemedelsindustrin (14). 
Tekniken kan användas för att uppskatta homogenitet av partiklar i olika 
pulverblandningar samt upptäcka förfalskade läkemedel (14,15). Ett annat 
användningsområde som har tagit vara på metodens fördelar är olika analyser av 
tillverkade tabletter. Vid tillverkning av tabletter är det viktigt att kunna särskilja 
tabletter med olika galeniska egenskaper som hållfasthet, kompressionskraft, 
partikelstorlek och upplösningshastighet. Dessa parametrar kan kvantitativt analyseras 
med hjälp av NIR-spektroskopi (14). Under våren 2013 genomfördes en studie vid 
Umeå universitet i syfte att med hjälp av hyperspektral bildanalys tillsammans med 
kemometri skilja på tabletter som hade pressats vid olika tryck, tabletter med olika 
kemiska sammansättningar samt tabletter med olika koncentration av aktiv substans. 
Resultatet konstaterade att hyperspektral bildanalys tillsammans med kemometri kan 
särskilja tabletter utifrån ovan nämnda parametrar (15).  
 
Det är inte bara inom läkemedelstillverkning som NIR spektroskopi används för analys 
av produkter. I en studie kunde metoden till exempel avgöra om prover innehöll 
nötkött eller fläskkött (16). I en annan studie undersöktes om det är möjligt att med 
hjälp av hyperspektral bildanalys upptäcka förekomst av Escherichia Coli (E.coli) 
bakterier i färsk spenat. Resultatet visade att hyperspektral bildanalys tillsammans med 
kemometri kunde användas som ett snabbt och effektivt verktyg för att upptäcka mål-
bakterier i förpackad färsk spenat (17). En närmare beskrivning av hyperspektral 
bildanalys tillsammans med kemometri ges under rubriken material och metod. 
 

2. Syfte  

Syftet med den här studien är att undersöka om det är möjligt att med hjälp av 
hyperspektral bildanalys tillsammans med kemometri kunna identifiera skillnader 
mellan pulverblandningar med avseende på partikelstorlek av mannitol och 
blandningstid.   
 

3. Material och metod 

Studien tar sin utgångspunkt i tidigare vetenskapliga studier publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter samt litteratur som berör blandningsprocess, ordnade 
blandningar, slumpmässiga blandningar, homogenitet och hyperspektral bildanalys. 
Artiklar har hittats via Umeå universitetsbiblioteks olika databaser främst Pubmed, 
under januari till mars 2014. Sökorden som har använts i samband med sökning efter 
artiklar är:  
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Homogeneity 
Ordered mixture  
Random mixture  
Particle size 
Segregation in powder mix  
Particle shape  
Near infrared  
Hyperspectral image analysis in powder 
PCA and PLS-DA models 
 
Sökorden gav flera tusen träffar, därför kombinerades orden till korta fraser, vilket 
resulterade i mer specifika träffar. Efter genomläsning av abstrakt på utvalda artiklar 
identifierades slutligen femton artiklar som var relevanta till studien. Förutom dessa 
har information om hyperspektral bildanalys samlats in via olika hemsidor för företag 
som forskar och är världsledande inom området. För att kunna applicera den 
insamlade teorin i praktiken genomfördes även ett laborativt arbete vid institutionen 
för farmakologi och klinisk neurovetenskap under handledning av Sofia Mattsson. 
Analysen av pulverblandningar har genomförts med hjälp av företaget UmBio i Umeå. I 
samband med tolkning av pulverblandningarnas analys har personliga träffar med 
ansvarig på UmBio ordnats.  

3.1 Pulvertillverkning 
I denna studie valdes natriumsalicylat (Fluka, Tyskland) som aktiv substans och 
mannitol (Pearlitol, Roquette, Frankrike) som hjälpämne. Natriumsalicylatpartiklar 
maldes till en mindre partikelstorlek i en mortel med hjälp av en pistill. Morteln fylldes 
till hälften av sin volym med natriumsalicylat och därefter snurrade pistillen femtio 
varv medurs för att mala partiklarna. Proceduren upprepades tre gånger med tre 
nedskrapningar av pistillen samt skrapning av själva morteln med ett skrapkort. 
Därefter siktades pulvret genom en siktduk med öppningsmåttet av 125 µm. Siktningen 
pågick tills 5 g natriumsalicylat hade vägts upp med en våg (Mettler Toledo PL 3002). 

Mannitol som användes i experimentet, hade erhållits i bestämda partikelstorlekar om 
300, 400 och 500 µm. För att få fram partikelstorlekar anpassade till experimentet 
siktades även dessa. Mannitol med partikelstorlek 300 µm siktades genom två 
siktdukar med olika öppningsmått. Siktduken med 250 µm öppningshål placerades 
överst därefter placerades siktduken med 180 µm öppningshål och längst ned 
placerades en uppsamlingsbehållare. På detta sätt kunde mannitol med partikelstorlek 
mellan 180-250 µm siktas fram. Proceduren upprepades tills 150 g mannitol inom 
storleksinteravallet hade samlats. Samma procedur genomfördes för att samla ihop 150 
g mannitol med partikelstorlek mellan 250-355 samt 355-500 µm genom att använda 
andra siktdukar.  

För att framställa pulverblandningar med 1 % natriumsalicylat blandades 49,5 g siktad 
mannitol med bestämd partikelstorlek med 0,5 g natriumsalicylat. 50 gram pulver 
enligt ovan vägdes upp i en burk med en volym på 250 ml. Innehållet i dessa burkar 
blandades i en tumlare (Turbula mixer W.A. Bachofen, Schweiz) under tre olika 
tidsintervall. För detaljerad information kring pulverblandningarnas sammansättning 
och blandningstid se tabell 1. 
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Tabell 1. Sammansättning i pulverblandningar och blandningstid. 

Pulver 
Substansmängd och 

partikelstorlek 
Substansmängd och 

partikelstorlek 
Blandningstid 

1 
49,5 g mannitol 
( 180-250 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
( ≤125 µm) 

10 minuter 

2 
49,5 g mannitol 
( 180-250 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

30 minuter 

3 
49,5 g mannitol 
( 180-250 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

60 minuter 

4 
49,5 g mannitol 
( 250-355 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

10 minuter 

5 
49,5 g mannitol 
( 250-355 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

30 minuter 

6 
49,5 g mannitol 
( 250-355 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

60 minuter 

7 
49,5 g mannitol 
( 355-500 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

10 minuter 

8 
49,5 g mannitol 
( 355-500 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

30 minuter 

9 
49,5 g mannitol 
( 355-500 µm) 

0,5 g natriumsalicylat 
(≤125 µm) 

60 minuter 

 

3.2 Hyperspektral bildanalys 
Inom spektroskopi används elektromagnetisk strålning för att analysera olika material 
som förekommer i kända och okända prover. Den elektromagnetiska strålningen delas 
upp i olika spektrum efter våglängd, frekvens och andra variabler som går att 
registrera. När en elektromagnetisk strålning träffar en molekyl i ett prov uppstår 
energiöverföring mellan ljuset och molekylen. De kemiska bindningar som håller ihop 
atomerna i en molekyl kan ses som svaga fjädrar som konstant är i rörelse under 
normala förhållanden. När de utsätts för elektromagnetisk strålning ökar rörelsen i 
molekylers atomer genom att antingen absorbera eller reflektera ljus i olika våglängder. 
Genom att mäta dessa våglängder i förhållande till skillnad av energi som avges eller 
absorberas kan olika kemiska strukturer observeras (13). 
 
Nära infraröd spektroskopi (NIRS) är en metod som använder det nära infraröda 
området inom det elektromagnetiska spektrumet 700-2500 nm. De främsta 
absorptionsband som förekommer i NIR-området är relaterade till övertoner och 
kombinationer av vibrationer som framträder i bindningar mellan funktionella grupper 
(13). Dessa funktionella grupper består av kolväte C-H, karboxyl C-O, hydroxyl O-H, 
sulfat S-H och amin N-H. NIR-spektra består vanligtvis av ett brett överlappande 
absorptionsband som innehåller kemisk och fysikalisk information av förekommande 
komponenter i prover (13).  
 
NIR hyperspektral bildanalys är en kombination av NIR-spektroskopi med digital 
bildbehandling. Dessa bilder består av hundratals sammanhängande våglängder inom 
områden för varje spatial (fysisk lokalisering) information i ett prov. Följaktligen 
innehåller varje pixel i en hyperspektral bild spektrum av den specifika positionen. Det 
renderar i ett spektrum som kan användas för att karaktärisera sammansättningen av 
beståndsdelar i prover. Hyperspektrala bilder, även kända som hyperspektral datakub, 
består av två dimensioner av spatial information och en dimension med spektral 
information (kemisk sammansättning). Datakuben möjliggör visualisering av 
biokemiska beståndsdelar i prover genom att separera dessa i bestämda områden i 
bilden. Data som samlas in enligt ovan blir multivariata till sin natur och är inte 
selektiva. För att tolka insamlade data till praktisk information används en matematisk 
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och statistisk vetenskap som kallas för kemometri (13). Med hjälp av olika modeller 
som ingår i kemometri reduceras den stora datainsamlingen för att erhålla relevant 
information. MLR (multilinjär regression), DFA (diskriminant analysfaktor) och PCA 
(principal komponentanalys) är exempel på några modeller inom kemometrin som 
generar kvalitativa och kvantitativa lösningar vid analys av prover (14). 

3.3 Uppskattning av skillnad mellan pulverblandningar utifrån 
partikelstorlek och blandningstid 
Med hjälp av företaget Umbio har de tillverkade pulverblandningarna analyserats med 
en NIR-kamera och resultaten bearbetats med mjukvaruprogrammet Evince v.2.7.0. 
Kamerauppställningen bestod av en spektograf, objektiv, halogenbelysning både 
ovanifrån och underifrån, sensordetektor och provtransportör med märket Via-spec 
från Middleton Research (18). Provtransportören består av en remsa som ger plats för 
en glasskiva där prover kan appliceras (18). För mer information om utrustningen se 
figur 3. Från varje burk med pulverblandningar plockades det, med en sked, ut sex till 
sju prover som placerades med jämna mellanrum på glasskivan för analys. För att 
höjden på alla prover skulle bli lika placerades en annan glasskiva ovan på proverna. 
Därefter placerades glasskivorna på apparatens mittremsa. NIR-kameran kunde ta 
flera bilder när provet förflyttade sig under kameran. Genom att sensordetektorn 
samlade in diffus reflektans i det spektrala NIR intervallet 900-1700 nm kunde det 
framkallas hyperspektrala bilder. Synfältet var inställt på 50 mm med en bildstorlek på 
320 pixlar x 256 våglängder, vilket ger en pixelstorlek på 0,15 x 0,15 mm.  De 
framkallade hyperspektrala bilderna förbehandlades och analyserades för att kunna 
skapa diagram och figurer som beskriver separation mellan pulverblandningarna 
utifrån blandningstid och partikelstorlek. Tolkningen av den insamlade data 
genomfördes med hjälp av PCA och PLS-DA modeller som är exempel på multivariata 
analysmetoder (19). 
 

  
Figur 3. Via-Spec utan NIR-kamera (18) 

Principalkomponent analys (PCA) är en modell för att skapa överblick över komplex 
data. Det sker genom att PCA reducerar dimensioner av data som innehåller för många 
variabler, samtidigt som relevant information bevaras. PCA undersöker relationer 
mellan variabler för att kunna förklara samband eller skillnad. Den första 
principalkomponent väljs som en linjär kombination av ursprungliga variabler som 
uppvisar störst varians i modellen, med andra ord väljs en linjär kombination i riktning 
mot platsen där störst varians har upptäckts. Det krävs flera principalkomponenter för 
att få en tillräcklig tolkning av data. Den andra principalkomponenten är ortogonal 
(vinkelrätt) mot den första principalkomponenten och det representerar en linjär 
kombination av variabler i riktning mot den näst största variansen. Proceduren pågår 
tills tillräcklig information har skapats. För varje ny principalkomponent som upprättas 
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mot föregående sjunker graden av varians. I en PCA uppvisas data i en matris av 
variabeln X (20). 

Projektioner på latenta strukturer (PLS) är en annan modell som beskriver samband 
mellan två variabler, X och Y. PLS är ett komplement till PCA vid tolkning av data. Med 
PLS kan X-variabler användas för att förklara och prediktera Y-variabeln. PLS plockar 
fram nya variabler som representerar latenta variabler (20). Latenta variabler används 
för att beskriva en observerad variabel utan att själv vara observerbar (21). 
 
Projektioner på latenta strukturer med diskriminant analys (PLS-DA) används för att 
tydligt kunna skapa skillnad mellan olika grupper som har upptäckts via data. Det sker 
genom att rotera principalkomponenter i syfte för att skapa en maximal separation 
mellan olika grupper samt förstå vilka variabler som skapar grupperingen (22). 
 
Score model (graf) används för att identifiera olika trender, grupper, avvikande 
observationer eller andra tydliga mönster i insamlad data. Grafen består av flera 
vektorer som kallas för t. I grafen plottas vektorerna mot varandra genom t1 mot t2 (20). 
Det går att anpassa data i grafen genom att låta ett dataprogram rita ut en ellips med en 
bestämd signifikansnivå. Observationer som hamnar utanför ellipsen betraktas som 
avvikande (22).  
 

4. Resultat 

Resultatet för studien redovisas nedan med hjälp av olika diagram och bilder som 
skapades i mjukvaruprogrammet Evince. Till varje figur återfinns en beskrivning om 
hur tolkning av diagram och bilder genomförts. 

Figur 4 visar skillnaden mellan pulverblandningar med partikelstorlek 180-250 µm av 
mannitol utifrån blandningstid. I figuren högst upp till vänster har PCA modellen 
spårat fördelning av och mellan pulverblandningarna. Detta visas i digrammet med tre 
olika färger. Pulverblandning med 60 minuters blandningstid har tydligt identifierats 
från de övriga. Två punkter visas med grå färg, dessa har exkluderats från modellen, 
eftersom de anses som avvikande observationer. För att förtydliga skillnaden som har 
noterats enligt PCA modellen mellan pulverblandningarna plottas ett tredimensionellt 
PLS diagram som beskriver spridningen av pulverblandningar i föhållande till varandra 
(figuren längst ner till höger). I figuren har pulverblandningarna särskiljts längs de tre 
axlarna i kuben. För en korrekt tolkning av kuben ska läsaren veta att 
pulverblandningar med 60 minuters blandningstid visas längst fram, 
pulverblandningar med 30 minuters blandningstid visas i mitten och 
pulverblandningar med 10 minuters blandningstid visas i en egen ruta längst in i 
kuben.  I figuren högst upp till höger återfinns PLS modellen med komponenterna  R2Y 
som beskriver förklaringsgrad och Q2Y som beskriver prediktbarhet för nya prover. I 
detta fall har modellen genererat sex staplar, av dessa har två, en röd och en blå, ett 
värde nära 1 (R2Y = 0,96 och Q2Y = 0,95), vilket understryker att förklaringsgraden för 
modellen är bra. Förklaringsgraden anses god om en blå och en röd stapel har ett värde 
nära 1. Figuren längst ner till vänster visar att de faktiska värdena och de beräknade 
värdena ligger nära varandra, vilket visar att metoden har en god förmåga att 
prediktera. När prickar med samma färg ligger tätt på samma rad eller helst på 
varandra, så har modellen en god predikterbarhet. 
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Figur 4. Pulverblandningar med partikelstorlek 180-250 μm av mannitol har identifierats utifrån 

blandningstid.  
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Figur 5 visar skillnaden mellan pulverblandningar med partikelstorlek 250-355 µm av 
mannitol utifrån blandningstid. Figuren högst upp till vänster, PCA modellen, visar 
fördelningen av pulverblandningarna och att blandningarna med 30 och 60 minuters 
blandningstid inte helt har skiljts åt. Däremot har pulverblandningar med 10 minuters 
blandningstid tydligt identifierats. Fyra avvikande observationer har exkluderats i PCA 
modellen. I figuren högst upp till höger har PLS modellen genererat tio staplar, två av 
dessa längst till höger har ett värde mycket nära 1, vilket understryker att 
förklaringsgraden för modellen är bra. I figuren längst ner till höger har ett 
tredimensionellt PLS diagram plottats för att förtydliga skillnaden mellan 
pulverblandningarna utifrån PCA modellen. Av figuren framgår identifiering av 
pulverblandningar i förhållande till varandra, där det framgår tydlig identifiering av 
pulverblandningar med 10 minuters blandningstid jämfört med övriga 
blandningstiderna. Figuren längst ner till vänster visar att metoden har en god förmåga 
att prediktera, eftersom de faktiskta värdena och de beräknade värdena ligger nära 
varandra på samma rad.   
 

 

  

Figur 5. Pulverblandningar med partikelstorlek 250-355 μm av mannitol har identifierats utifrån 
blandningstid.  
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Figur 6 visar skillnaden mellan pulverblandningar med partikelstorlek 355-500 µm av 
mannitol utifrån blandningstid. Figuren högst upp till vänster visar fördelningen av 
pulverblandningarna i en PCA modell. Här har pulverblandningar med 60 minuters 
blandningstid tydligt identifierats som en egen grupp. Även de två andra 
pulverblandningarna med 30 respektive 10 minuters blandningstid har identifierats. 
Två avvikande observationer har exkluderats i modellen. I figuren högst upp till höger 
har PLS modellen genererat sex staplar, var av två staplar med röd och blå färg har ett 
värde mycket nära 1 (R2Y = 0,97 och Q2Y = 0,95), vilket understryker att 
förklaringsgraden för modellen är bra. I figuren längst ner till höger visas ett 
tredimensionell PLS diagram som förtydligar identifiering av pulverblandningarna 
utifrån blandningstid. Figuren beskriver att pulverblandningar med respektive 
blandningstid har särskiljts ännu tydligare än i PCA modellen. Dessa grupper har skiljts 
ifrån varandra med mycket god marginal. Figuren längst ner till höger visar att 
metoden har en god förmåga att prediktera, eftersom de faktiska och beräknade 
värdena ligger på samma rad, nära varandra, i form av prickar med olika färger. 
 

  

 

Figur 6. Pulverblandningar med partikelstorlek 355-500 μm av mannitol har identifierats utifrån 

blandningstid.  
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Figur 7 visar skillnaden mellan pulverblandningar med 10 minuters blandningstid 
utifrån partikelstorlek av mannitol. PCA modellen i figuren högst upp till vänster har 
spårat fördelningen av pulverblandningarna utifrån partikelstorlek. Varje 
pulverblandning har tydligt identifierats som en egen grupp, dessa skilda från 
varandra. Fyra observationer har exkluderats i modellen. I figuren högst upp till höger 
har PLS-DA modellen genererat åtta staplar. De två staplarna längst till höger i figuren 
har ett värde mycket nära 1 (R2Y = 0,98 och Q2Y = 0,97), vilket betonar att 
förklaringsgraden för modellen är god. För att förtydliga skillnaden från PCA modellen 
mellan pulverblandningarna plottas ett tredimensionellt PLS-DA diagram (figur 7 
längst ner). Av figuren framgår en tydlig identifiering av pulverblandningar i 
förhållande till varandra, vilket illustreras av att dessa har skilts åt i olika rutor i kuben. 
Figuren observed vs calculated är inte relevant vid studering av pulverblandningar 
utifrån partikelstorlek. Detta beror på att modellen för att prediktera partikelstorlek 
väljer att titta på en grupp åt gången och därför skulle figuren kunna framstå som 
missvisande för läsaren. Dessa har därför plockats bort för figurerna 7-9. Modellens 
prediktbarhet är dock lika god som tidigare.  

                   

 

Figur 7. Pulverblandningar med 10 minuters blandningstid har identifierats utifrån mannitols 

patikelstorlek. 
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Figur 8 visar skillnaden mellan pulverblandningar med 30 minuters blandningstid 
utifrån partikelstorlek av mannitol. PCA modellen har i figuren högst upp till vänster 
identifierat de olika pulverblandningarna utifrån partikelstorlek. Pulverblandningar 
med den största partikelstorleken av mannitol har tydligt identifierats och kunnat 
särskiljas ifrån de andra pulverblandningarna. Även här har en avvikande observation 
exkluderats i modellen. I figuren högst upp till höger har PLS-DA modellen genererat 
åtta staplar, de två staplarna längst till höger har ett värde nära 1 (R2Y = 0,91 och Q2Y 
= 0,85), vilket betonar god förklaringsgrad för modellen. En tydligare identifiering av 
pulverblandningar utifrån partikelstorlek återges i den tredimensionella PLS-DA 
diagramet i figuren längs ner. Av figuren framgår att pulverblandningar med 
partikelstorlek 355-500 μm av mannitol tydligt har identifierats och skilts åt i 
förhållande till de andra pulverblandningarna. Pulverblandningar med mindre 
partikelstorlek av mannitol har också identifierats tydligt, men dessa har inte kunnats 
särskiljas lika tydligt som pulverblandningar med den största partikelstorleken av 
mannitol. 

   

Figur 8. Pulverblandningar med 30 minuters blandningstid har identifierats utifrån mannitols 

patikelstorlek. 
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Figur 9 visar skillnaden mellan pulverblandningar med 60 minuters blandningstid 
utifrån partikelstorlek av mannitol. PCA modellen i figuren högst upp till vänster har 
identifierat  pulverblandningarna med avseende på mannitolspartikelstorlek. Trenden 
för PCA modellen är tydlig, pulverblandningar med den största partikelstorleken av 
mannitol har identifierats som en egen grupp. Pulverblandningar med mindre 
partikelstorlek av mannitol har också identifierats, dock har inte grupperna kunnat 
särskiljas helt. I modellen har fyra avvikande observationer noterats och sedan 
exkluderats. I figuren högst upp till höger har PLS-DA modellen genererat sex staplar,  
de två staplarna längst till höger har ett värde nära 1 (R2Y = 0,84 och Q2Y = 0,81), 
vilket understryker att förklaringsgraden för modellen är god. Figuren längst ner 
förtydligar identifiering av pulverblandningar. Här har till skillnad från PCA modellen 
samtliga pulverblandningar identifierats som egna grupper och dessutom har dessa 
helt kunnat särskiljas ifrån varandra.  

 

Figur 9. Pulverblandningar med 60 minuters blandningstid har identifierats utifrån 

mannitolspartikelstorlek. 
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5. Diskussion 

I denna studie har nio pulverblandningar innehållande 1 % natriumsalicylat med 
partikelstorlek ≤125 µm tillverkats. Natriumsalicylat blandades med mannitol i tre 
olika partikelstorlekar. För varje pulverblandning med natriumsalicylat och mannitol 
skapades tre olika blandningstider, vilket totalt renderade i nio olika 
pulverblandningar. Syftet med studien var att undersöka om det var möjligt att kunna 
identifiera pulverblandningarna med hjälp av hyperspektral bildanalys tillsammans 
med kemometri med avseende på partikelstorlek av mannitol och de olika 
blandningstiderna. 
 
Resultatet visar att det är möjligt att identifiera pulverblandningar utifrån 
partikelstorlek och blandningstid. Detta har möjliggjorts genom att data samlats in från 
provanalyser för att skapa lämpliga modeller för klassificering av de kända variablerna 
partikelstorlek och blandningstid. Dataprogrammet Evince har använts för att har 
beräkna och åskådliggöra resultatet med hjälp av PCA, PLS och PLS-DA modeller. 
Figurer och diagram har i sin tur skapats för att beskriva och illustrera resultatet för 
läsaren. 
 
För de olika blandningstiderna skapades en PCA modell som kunde identifiera 
pulverblandningar med olika partikelstorlek av mannitol. Vid jämförelse av dessa 
kunde slutsatsen dras, att prover från pulverblandningar med 60 minuters 
blandningstid, tydligt har kunnat särskiljas jämfört med de övriga 
pulverblandningarnas blandningstid (figur 4 och 6). I pulverblandningen som hade 
blandats 10 minuter, innehållande mannitol 250-355 µm, kunde tydligt identifieras och 
särskiljas i förhållande till de övriga blandningstiderna (figur 5). Detta berodde 
troligtvis på att modellen uppskattade stora likheter mellan pulverblandningar med 30 
och 60 minuters blandningstid och därmed hade svårt att kunna särskilja dessa åt 
tydligare. Särskiljandet visuliserades ännu tydligare via de plottar som arbetades fram 
från PLS och PLS-DA modeller.  
 
Generellt blev identifiering av pulverblandningar utifrån partikelstorlek distinktare än 
de utifrån blandningstid i PLS samt PLS-DA modellerna, vilket framgår när modellerna 
för figur 4-9 studeras. Plottarna från PLS-DA modellerna för figur 7-9 visar en tydlig 
identifiering av enskilda grupper, men även särskiljande av dessa, utifrån 
partikelstorlek. Detta medan plottarna för figur 4-6 inte åskådliggör ett lika tydligt 
särskiljande mellan grupperna utifrån blandningstid.  
 
För varje PLS och PLS-DA modell har ett kontrolldiagram skapats för att kunna avgöra 
om modellens trovärdighet för att skapa lämplig prediktion är godkänd eller inte. I 
denna studie var värdet för dessa kontrollverktyg inom lämpliga gränser, vilket ökar 
trovärdigheten för studien. Under rubriken resultat kallas kontrolldiagramen för PLS 
och PLS-DA modell overview (19).   
 
Själva metoden är snabb och enkel vid analys av pulverblandningar. Flera prover kan 
analyseras samtidigt och om pulverblandningarna i denna studie hade packats i 
lämpliga behållare, kunde dessa ha analyserats direkt i mätningsinstrumentet. Detta 
kunde ha lett till att ordningen i pulverblandningarna inte skulle ha störts vid uttag av 
prover med sked. En annan typ av provtagningsutrustning, en så kallad pulvertjuv, 
hade kunnat användas i stället för sked för att minimera påverkan vid provuttaget. Att 
störa ordningen i pulverblandningar vid uttag av prover brukar annars vara ett vanligt 
problem vid analys av prover med andra metoder som till exempel användning av 
fotospektrometer och utläsning av insamlad data via standardkurva. Dessutom kräver 
fotospektrometer som analysmetod längre tid för att förbereda prover och bearbeta 
dessa inför mätningar (13,19).  
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Denna studie kan ses som en start vad gäller analys av pulverblandningar baserad på 
nya metoder. Studien har kunnat visa att hyperspektral bildanalys i kombination med 
kemometri med fördel kan användas för att identifiera olika pulverblandningar utifrån 
partikelstorlek och blandningstid. En vidareutveckling av arbetet skulle kunna vara att 
undersöka vilka blandningar som har högst homogenitet (14). Tidsbrist samt för 
närvarande begränsad kalibreringsmodell i programmet Evince som erhålls av UmBio 
gjorde att detta inte kunde undersökas i denna studie. Detta är dock fullt möjligt om 
programmet bearbetas så tillvida att flera statistiska parametrar i varje prov undersöks 
samtidigt med avseende på homogenitet.  
 
Genom att kunna ta reda på dessa variabler och kalibrera nya modeller skulle det 
kunna undersökas vilka pulverblandningar som har högst homogenitet utifrån 
partikelstorleken på natriumsalicylat och mannitol. Dessutom skulle blandningstidens 
betydelse för att åstadkomma homogena blandningar kunna undersökas. Förståelsen 
för vilka faktorer som påverkar blandningshomogeniteten skulle därmed öka. Utifrån 
denna studie och partikelegenskaperna för de använda substanserna skulle 
slumpmässiga pulverblandningar kunna undersökas (5). Förutsättningarna för att 
skapa en homogen blandning skulle ytterligare förbättras om längsta blandningstiden 
användes (4). Pulverblandning nummer tre skulle förmodligen vara den som mest 
troligt skulle ha högsta graden av homogenitet på grund av längst blandningstid och 
mest likhet med avseende på partikelstorlek mellan natriumsalicylat och mannitol. 
 
Vid förberedning av natriumsalicylatpartiklar inför tillverkning av pulverblandningar 
var från början tanken att sikta de malda natriumsalicylatpartiklarna genom siktduk 
med 45 µm öppningshål. Om partiklarna hade siktats till en partikelstorlek mindre än 
45 µm hade chansen varit stor att skapa kohesiva natriumsalicylatpartiklar. Dessa 
kohesiva partiklar hade kunnat häftas på ytan av de stora mannitol partiklarna för att 
skapa ordnade blandningar (9). I denna studie undersöktes dock varken homogenitet 
eller förekomst av blandningstyper, därför är två sista styckena tilltänkta för att väcka 
intresse för framtida studier. 
 

6. Slutsats 
 
Denna studie visade att hyperspektral bildanalys tillsammans med kemometri kan 
användas för att identifiera pulverblandningar utifrån partikelstorlek av mannitol och 
blandningstid. 

7. Tack 

Jag vill tacka min handledare Sofia Mattsson för all hjälp och stöd som jag har fått 
under arbetets gång. Jag vill också tacka Fredrik Pettersson på UmBio som har hjälpt 
mig med analys av pulverblandningarna. 
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