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Tiivistelmä 

Ville Puhakka 

Karbamatsepiinin haihdutuskiteytys, 31 sivua 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Kemiantekniikan koulutusohjelma 

Kandidaatin työ 

Haihdutuskiteytyksessä haihdutusolosuhteilla on suuri vaikutus kiteiden 

muodostumiseen, joten toivottujen kidemuotojen saamiseksi prosessia on hallittava 

tarkasti. Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia puhtaiden liuottimien ja 

karbamatsepiiniliuosten haihtumisvuota eri olosuhteissa. Lisäksi tutkittiin 

kiteytysolosuhteiden vaikutusta karbamatsepiinikiteiden muodostumiseen ja 

rakenteeseen. Puhtaille liuottimille kokeet suoritettiin ilman virtausnopeudella 0,2 m/s 

lämpötiloissa 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC ja 60 ºC, sekä ilman virtausnopeudella 0,3 m/s 

lämpötiloissa 40 ºC ja 50 ºC. Karbamatsepiiniliuoksille kokeet suoritettiin ilman 

virtausnopeudella 0,2 m/s lämpötiloissa 30 ºC ja 60 ºC sekä ilman virtausnopeudella 

0,3 m/s lämpötiloissa 40 ºC ja 50 ºC. Haihdutuskiteytys suoritettiin suorakulmaisessa 

haihdutuskammiossa, jonka toisessa päässä oli tuulettimet virtausnopeuden 

säätämiseksi. Koehuoneessa vallitsi normaali ilmanpaine, ilman suhteellinen kosteus 

vaihteli välillä 50–65 % ja huoneen lämpötila välillä 21,2–24,1 ºC. Kuivatut kiteet 

analysoitiin optisella mikroskoopilla. Kaikista karbamatsepiinin vesiliuoksista kiteytyi 

dihydraatti-muotoa.  Muutokset haihdutusolosuhteissa vaikuttivat selvästi haihtumis-

voihin ja muodostuvien kiteiden rakenteeseen. 

 

Asiasanat: Haihdutus, kiteytys, karbamatsepiini, polymorfia 
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Abstract 

Ville Puhakka 

Evaporation crystallization of carbamazepine, 31 pages 

Lappeenranta University of Technology 

Chemical engineering 

Bachelor’s thesis 

In evaporation crystallization evaporation conditions have great impact to the crystal 

formation, therefore it is important to control the process to obtain the desired crystal 

form. The aim of this bachelor’s thesis was to study evaporation rates of pure solvents 

and carbamazepine solutions in different conditions. Also the influence of 

crystallization conditions on the formation and structure of the carbamazepine crystals 

was studied. The experiments were carried out on pure solvents with air flow velocity 

of 0.2 m/s at temperatures of 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC and 60 ºC and with air flow velocity 

of 0.3 m/s at temperatures of 40 ºC and 50 ºC. For carbamazepine solutions the 

experiments were carried out with air flow velocity of 0.2 m/s at temperatures of 30 ºC 

and 60 ºC and with air flow velocity of 0.3 m/s at temperatures of 40 ºC and 50 ºC. The 

evaporation crystallization experiments were carried out in rectangular evaporation 

chamber at ambient pressure, with relative humidity of air 50 to 65 % and the room 

temperature 21.2 – 24.1 ºC. Dried crystals were analyzed with an optical microscope. 

In all experiments with aqueous carbamazepine solutions the dihydrate form 

crystallized. Changes in evaporation conditions greatly affected the evaporation rates 

and crystal structure. 

 

Keywords: Evaporation, crystallization, carbamazepine, polymorphism 
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Lyhenneluettelo 

CBZ  Karbamatsepiini 

DSC  Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 

PXRD  Jauheröntgendiffraktio 

SEM  Pyyhkäisyelektroni-mikroskopia 

TPS  Terahertsi spektrometria 

Symboliluettelo 

D  liuoksen diffusiviteetti      m2/s 

kc  konsentraatioon perustuva aineensiirtokerroin  m/s 

ky  mooliosuuteen perustuva aineensiirtokerroin   mol/m2s 

M  liuoksen moolimassa      g/mol 

NA  haihtumisvuo yksisuuntaiselle aineensiirrolle  mol/m2s 

pH  puhtaan komponentin höyrynpaine    Pa 

p  ilmanpaine       Pa 

R  moolinen kaasuvakio, 8,3145     J/molK 

RexT  Reynoldsin luku      - 

Sc  Schmidtin luku       - 

T  lämpötila       K 

U  ilmavirran nopeus      m/s 

v  kinemaattinen viskositeetti     m2/s 

xT  haihdutusastian halkaisija     m 

yA  kaasun moolisosuus kauempana ilmassa   - 

yAi  kaasun mooliosuus rajapinnalla    - 

 

ρ  liuoksen tiheys      kg/m3 

ρM  moolinen tiheys      mol/m3 

σ  törmäyshalkaisija, engl. collision diameter   Å 

Ω  törmäysintegraali, engl. collision integral   - 
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1 Johdanto 

Haihdutuskiteytys on lääketeollisuudessa paljon käytetty prosessi, jossa ylikylläisyys 

saavutetaan liuotinta haihduttamalla. Tästä syystä haihdutuskiteytyksessä 

haihtumisvuolla ja lämpötilalla on suuri vaikutus syntyvien kiteiden muotoon ja 

rakenteeseen. Kiteiden morfologiaan voidaan vaikuttaa myös käyttämällä 

siemenkiteitä tai lisäaineita, muuttamalla liuoksen pH:ta tai käyttämällä eri liuottimia 

(Aaltonen et al., 2009). Prosessin olosuhteita on erittäin tärkeää hallita varsinkin 

lääkeaineilla, koska niillä esiintyy paljon polymorfiaa, ja eri polymorfeilla voi olla 

erilaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet (Hellstén et al., 2013; Chieng et al., 

2011). Malliaineena tässä tutkimuksessa käytettiin karbamatsepiinia (CBZ; 

C15H12N2O, 236,27 g/mol). Se on lääkeaine, jota on käytetty paljon polymorfiaan 

liittyvissä tutkimuksissa (Grzesiak et al. 2003). Käytetyimpiä menetelmiä 

karbamatsepiinin polymorfia-analysoinnissa ovat jauheröntgendiffraktio (PXRD), 

differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC), Raman spektroskopia sekä 

pyyhkäisyelektroni-mikroskopia (SEM) (Chieng et al., 2011).  

Hellsten et al. (2013) ovat tutkineet indometasiinin haihdutuskiteytystä vakio-

lämpötilassa etanolin, asetonin ja etyyliasetaatin liuoksista. Tutkimuksessaan he 

päättelivät, että ilmavirralla voi olla huomattava vaikutus haihtumisvuohon. Tulosten 

perusteella vaikuttaa silti, että polymorfiaan voidaan vaikuttaa kiteytysolosuhteilla 

(Hellsten et al. 2013).  

Kanditaatintyön tavoitteena oli selvittää hallittujen olosuhteiden vaikutusta 

haihtumisvuohon ja kiteiden muodostumiseen haihdutuskiteytyksessä. Työssä 

tutkittiin puhtaiden liuottimien ja karbamatsepiiniliuosten haihtumisvuota sekä 

lämpötilan ja ilman virtausnopeuden vaikutusta karbamatsepiinikiteiden 

muodostumiseen ja kiderakenteeseen. Liuottimina käytettiin vettä ja etanolia. Kokeet 

suoritettiin hallituissa olosuhteissa, jolloin mm. lämpötila, ilman suhteellinen kosteus 

sekä ilman virtausnopeus tunnettiin. Työssä käsitellään ensin karbamatsepiinin 

ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia, polymorfiaa, kiteiden muodostumista ja 

kasvua sekä haihdutuskiteytystä ja ohipuhalluskuivausta. 
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2 Karbamatsepiini 

Karbamatsepiini (5H-dibentso (b,f) atsepiini-5-karboksamidi) on iminostilbeenin 

johdannainen, ja se kuuluu trisyklisten masennuslääkkeiden ryhmään. Se on 

kouristuksenesto- ja mielialantasaajalääke, jota käytetään pääasiassa epilepsian, 

kolmoishermosäryn ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Karbamatsepiinin 

toimintamekanismit tunnetaan hyvin. Huonon liukoisuutensa takia karbamatsepiini 

imeytyy hitaasti suun kautta otettuna. Se muuttuu elimistössä 10,11-

epoksijohdannaiseksi, joka tukkii ionikanavat ja estää toistuvan hermosolujen 

ärsytyksen (Czernicki & Baranska, 2013). Karbamatsepiini aiheuttaa runsaasti 

haittavaikutuksia varsinkin lääkehoidon alussa. Se on myös haitallista nieltynä ja 

saattaa aiheuttaa allergisia oireita iholla tai hengitysvaikeuksia (Koulu & Tuomisto, 

2007; Grzesiak et al., 2003). Kuvassa 1 on esitetty karbamatsepiinin molekyylikaava. 

 

Kuva 1.  Karbamatsepiinin molekyylikaava (Grzesiak et al., 2003). 

2.1 Vaikutus ympäristöön 

Karbamatsepiini on erittäin heikosti biohajoava aine ja sitä on viime aikoina löydetty 

tasaisina pitoisuuksina joka puolelta Itämerta. Karbamatsepiinin pitoisuus jätevedessä 

ei vähene biologisesta jäteveden puhdistuksesta huolimatta. Sen sijaan puhdistettu 

vesi saattaa sisältää jopa korkeampia pitoisuuksia karbamatsepiinia kuin 

puhdistamaton (Kronberg 2014). Pysyvyytensä takia karbamatsepiini kumuloituu 

vesistöihin. Ferrari et al. (2003) ovat tutkimuksessaan osoittaneet karbamatsepiinin 

olevan vaarallinen mereneläville, varsinkin selkärangattomille. Koska perinteiset 

biologisesti toimivat jätevedenpuhdistamot poistavat karbamatsepiinia vedestä 

huonosti, ympäristöriskien vähentämiseksi olisi hyvä käyttää esimerkiksi otsonointia 

karbamatsepiinin poistossa (Ferrari et al., 2003). 
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2.2 Polymorfia 

Kiteet ovat kiinteää ainetta, jossa molekyylit, atomit tai ionit muodostavat 

järjestäytyneen, säännöllisen ja toistuvan hilan. Mahdollisia kiderakenteita on 

neljätoista erilaista (Bravaisin hilat), mitkä voidaan jakaa seitsemään 

kidejärjestelmään symmetrian perusteella (Mersmann, 2001; Mullin, 2001). Yhdiste on 

polymorfinen, jos sillä voi esiintyä useampaa kuin yhtä erilaista, mutta kemialliselta 

rakenteeltaan identtistä kiderakennetta. Polymorfeilla voi olla erilaiset fysikaaliset 

ominaisuudet, esimerkiksi sulamispisteet, tiheys, liukoisuusarvot sekä optinen 

aktiivisuus. Alkuaineiden polymorfiaa sanotaan allotropiaksi. Hyviä esimerkkejä 

allotropiasta ovat mm. hiilen allotroopit grafiitti, timantti ja fullereeni. (Czernicki & 

Baranska, 2013; Mullin, 2001.) 

Lääkeaineet voivat usein esiintyä monissa eri kidemuodoissa. Stahlyn (2006) mukaan 

noin 50 %:lla orgaanisista yhdisteistä esiintyy polymorfiaa ja jopa 80–90 %:lla voi 

esiintyä useampaa kuin yhtä kidemuotoa. Usein ensimmäisenä kiteytyvä polymorfi on 

metastabiili. Metastabiili muoto muuttuu usein stabiiliksi. Tätä muodonmuutosta 

kutsutaan polymorfiseksi transitioksi.  Lääketeollisuuden kannalta on tärkeää estää ei-

toivottuja polymorfeja syntymästä ja haluttuja polymorfeja muuttumasta ei-toivotuiksi. 

(Gu et al., 2001.) Polymorfin muodostumisen hallitsemiksi käytetään yleisesti 

siemennystä. Siemennyksessä kiteytystä hallitaan lisäämällä systeemiin määrätyn 

polymorfin kiteitä. Siemenkiteiden ei tarvitse olla kiteytettävää ainetta (Mullin, 2001; 

Grzesiak et al., 2003; Palosaari et al., 2007.) 

Chiengin et al. (2008, 2011) mukaan solvatomorfiassa kiteiden muodostuessa 

kiderakenteeseen sisältyy liuottimen molekyylejä.  Veden ollessa liuottimena, kiteitä 

kutsutaan hydraateiksi. Sekakide on kide, joka koostuu useasta erilaisesta kiinteästä 

aineesta. Sekakiteet voivat erota ominaisuuksiltaan huomattavasti vastaavista 

yksikomponenttisista kidemuodoista. Karbamatsepiini on yleisimmin sekakiteitä 

muodostava lääkeaine. (Chieng et al., 2008; Chieng et al., 2011.) 

Karbamatsepiinilla esiintyy neljä vedetöntä polymorfia sekä yksi dihydraatti. 

Karbamatsepiinin vedettömät polymorfit ovat kiderakenteeltaan trikliininen (I), 

trigonaalinen (II), P-monokliininen (III) ja C-monokliininen (IV). Ainoastaan polymorfi 

III:lla on tarvittavia lääketieteellisiä ominaisuuksia. Karbamatsepiinin polymorfien I, II, 
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III ja IV kidejärjestelmät on esitetty kuvassa 2. (Czernicki & Baranska, 2013; Grzesiak 

et al., 2003; Mullin, 2001.)  

 a.  b.  

 c.   d.   

Kuva 2.  Karbamatsepiinin polymorfimuotojen kidejärjestelmät:  a) I trikliininen, 
b) II trigonaalinen, c) III P-monokliininen, d) IV C-monokliininen 
(Helmenstine, 2014). 

Grantin (1999) mukaan polymorfia voi johtua joko samanlaisten jäykkien molekyylien 

asettumisesta erilaisiin kidejärjestelmiin tai eri rakenteisten, joustavien molekyylien 

erilaisesta järjestäytymisestä samanlaiseen kidejärjestelmään. Karbamatsepiinin 

tapauksessa polymorfia johtuu jäykkien karbamatsepiini-dimeerien pakkautumisesta 

erilaisiin kidejärjestelmiin (kuva 2). Sekä monokliiniset muodot että trikliininen ja 

trigonaalinen muoto ovat keskenään rakenteellisesti samankaltaisia. I polymorfi on 

rakenteeltaan tiilimäinen, ja II polymorfi sekä dihydraatti ovat neulamaisia. Polymorfit 

III ja IV ovat rakenteeltaan särmiöitä. (Czernicki & Baranska, 2013; Rocha & Poppi, 

2011.) Grzesiak et al.. (2003) esittivät tutkimuksessaan karbamatsepiinin polymorfien 

oletetun stabiiliusjärjestyksen: muoto III > muoto I > muoto IV > muoto II.  
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3 Kiteytys 

Kiteytys on erotus- ja puhdistusmenetelmä, jota käytetään yleisesti 

kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Suomessa 

kiteyttämällä valmistetaan muun muassa bulkkikemikaaleja, suklaata, herajauhetta, 

hienokemikaaleja ja pigmenttejä. Kiteytystuote on puhdas, koska kiteeseen päätyy 

vain kiteytyvää ainetta. Kiteytyksen etuja ovat myös sen edullisuus ja 

energiatehokkuus haihdutukseen ja tislaukseen nähden sekä se, että kiteytys voidaan 

toteuttaa huoneenlämpötilassa (Niemi, 2013a; Palosaari et al., 2007.) 

3.1 Kiteen muodostuminen 

Kiteytyminen voi tapahtua ainoastaan ylikylläisestä liuoksesta (Niemi, 2013a). 

Kylläinen liuos on termodynaamisessa tasapainossa siihen liuenneen aineen kanssa. 

Jos liuoksessa on enemmän ainetta kuin kylläisessä liuoksessa, sitä kutsutaan 

ylikylläiseksi liuokseksi (Mullin, 2001.) Ylikylläisyys pyrkii tasoittumaan pienentämällä 

liuenneiden yhdisteiden pitoisuuksia liuoksessa. Tämä käynnistää kideydinten 

muodostumisen eli nukleaation. Kideydinten kasvaessa kriittistä kokoa suuremmiksi 

ne eivät enää liukene vaan jäävät liuokseen kiteinä (Rissanen, 2002.) Mitä hitaammin 

kide kasvaa, sitä puhtaammaksi se muodostuu (Niemi, 2013a). Kiteiden kasvu on 

todella monimutkainen prosessi, jota ei vielä tunneta kovin hyvin. Mullin (2001) on 

esittänyt kiteiden kasvulle kolme teoriaa, jotka ovat pintaenergiateoria, 

adsorptiokerrosteoria ja diffuusioteoria.  

Diffuusioteorian mukaan kiteen kasvunopeus on verrannollinen kiteen pinnan ja 

liuoksen konsentraatioeroihin. Adsorptiokerrosteorian mukaan kiteen kasvu on 

epäjatkuva prosessi, jossa kide kasvaa kerros kerrokselta. Nykyään vähän käytetyn 

pintaenergiateorian mukaan kasvava kide omaksuu muodon, jossa sen pintaenergia 

on mahdollisimman pieni (Mullin, 2001.) 

Palosaaren et al. (2007) mukaan kiteytyksen ajavana voimana toimii ylikylläisyys, jota 

voidaan kuvata kemiallisen potentiaalin avulla. Ylikylläisyyden tasolla on kuitenkin 

suurin vaikutus syntyvien kiteiden kokoon, muotoon ja agglomeraattien 

muodostumiseen. Ylikylläisyys voidaan saavuttaa esimerkiksi lämpötilan muutoksella 
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tai saostuksella. Myös liuottimen haihduttaminen (haihdutuskiteytys) tai korkeapaine, 

jopa 8000 baariin asti, johtaa ylikylläisyyteen (Niemi, 2013a; Palosaari et al., 2007.) 

3.2 Haihdutuskiteytys 

Haihdutuskiteytyksessä ylikylläisyys saavutetaan liuotinta haihduttamalla, joten 

haihtumisvuo on tärkeässä asemassa syntyvien kiteiden muodon ja rakenteen 

hallinnassa. Haihdutuskiteytystä käytetään paljon lääketeollisuudessa sekä panos- 

että jatkuvatoimisissa prosesseissa. Lisäksi sitä käytetään muun muassa suolan 

talteenotossa. Haluttujen kiteiden aikaansaamiseksi prosessiolosuhteita on hallittava 

tarkasti. (Niemi, 2013a; Hellstén et al., 2013.) 

Jos liukoisuus ei vähene mainittavasti lämpötilan laskiessa, voidaan ylikylläisyys 

saavuttaa poistamalla liuotinta, esimerkiksi haihduttamalla. Tässä tapauksessa 

voidaan käyttää haihdutuskiteyttimiä. Perinteisin haihdutusmenetelmä on auringon 

avulla haihduttaminen, jolloin auringon säteilyenergiaa käytetään haihdutukseen. Tätä 

menetelmää on käytetty jo tuhansia vuosia, ja sitä käytetään edelleen suolan 

talteenotossa. Suurin osa haihdutuslaitteista on höyrylämmitteisiä haihduttimia. 

Haihdutuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa syöttämällä ensimmäisestä 

haihduttimesta tuleva höyry seuraavan haihduttimen höyrykammioon. Oslo-Krystal-

haihdutuskiteyttimessä haihdutin on suoraan yhteydessä kiteytinosaan ja muodostaa 

suljetun rakenteen. Märkäseinäkiteyttimessä kuuma liuos syötetään vaakasuoraan 

putkeen, johon puhallettava kylmä ilma aiheuttaa haihtumisen (Mullin, 2001.) 

Haihdutuskiteytyksessä usein käytettyjä liuoksia ovat natriumkloridin, 

ammoniumsulfaatin tai kaliumsulfaatin vesiliuokset sekä tereftaalihapon 

metanoliliuos. Tyypillisessä haihdutuskiteytyssysteemissä alikylläinen liuos syötetään 

kiteyttimeen, jossa se lämmitetään kiehumispisteeseen. Liuoksen pinnalla tapahtuva 

kiehuminen voi johtaa suureen ylikylläisyyteen (Mersmann, 2001.) 

3.3 Polymorfien kiteytyminen 

Kiteiden molekyylijärjestys määrittää polymorfien ominaisuudet, joten polymorfien 

kiteytymisen hallinta on tärkeää. Merkittävimmät morfologiaan vaikuttavat tekijät ovat 

ylikylläisyys, lämpötila sekä haihdutuskiteytyksessä haihtumisnopeus. Vaikuttavia 
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tekijöitä ovat myös siemenkiteet, joilla on määrätty kidemuoto sekä liuotin, lisäaineet 

ja pH (Aaltonen et al., 2009.)  Polymorfien kiteytymiseen kuuluu kiteen 

muodostumisen ja kasvun lisäksi myös vaihe, jossa metastabiili muoto muuttuu 

stabiilimmaksi. Ostwaldin lakien mukaan polymorfin muuttuessa muodosta toiseen, se 

ei muutu välttämättä stabiileimpaan tilaan vaan mahdollisimman pienellä 

energiahäviöllä saavutettavaan metastabiiliin tilaan (Mersmann, 2001; Rissanen, 

2002; Mullin, 2001.) 

4 Ohipuhalluskuivaus  

Ohipuhalluskuivauksessa kaasu puhalletaan kuivattavan kiintoaineen ohi joko pinnan 

toiselta tai molemmilta puolilta. Kun kuivauttava aine on esilämmitetty 

kuivauslämpötilaan, seuraa vakiokuivumisnopeuden alueeksi kutsuttu jakso, jossa 

kuivumisnopeus ei riipu kuivattavan aineen kosteuspitoisuudesta. Vakio-

kuivumisnopeuden alueella kuivattava aine on niin kosteaa, että sen pinnalla esiintyy 

yhtenäinen vesikerros. Tämän jakson aikana systeemi käyttäytyy kuin siinä ei olisi 

ollenkaan kiintoainetta, jolloin kaikki haihtuva kosteus on sitoutumatonta kosteutta 

nesteen pinnalta. Kosteus on sitoutunutta, kun se tuottaa puhtaan veden 

höyrynpainetta alhaisemman höyrynpaineen. (Treybal,1980; Niemi, 2013b.) 

Vakiokuivumisnopeuden aluetta seuraa laskevan kuivumisnopeuden alue. 

Kosteuspitoisuutta, jossa kuivumisnopeus alkaa alentumaan kutsutaan kriittiseksi 

pisteeksi. Kriittisessä pisteessä kiintoaineen pinnalla olevaan nestekerrokseen alkaa 

muodostua aukkoja. (Niemi, 2013b.) Treybalin (1980) mukaan on osoitettu, että 

kuivumisnopeus riippuu höyrystymislämmön ja rajapintalämpötilan välisestä 

tasapainosta. Systeemin pinnan lämpötila pysyy vakiona, koska pinnalle saapuva 

lämpö poistuu höyrystyvän kosteuden mukana (Treybal, 1980). 

Haihtumisvuo, NA, yksisuuntaiselle aineensiirrolle voidaan laskea mooliosuuteen 

perustuvan aineensiirtokertoimen, ky, avulla 

    NA = ky(yAi − yA)     (1) 

jossa  NA  haihtumisvuo yksisuuntaiselle aineensiirrolle, 
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  ky  mooliosuuteen perustuva aineensiirtokerroin, 

  yAi  kaasun mooliosuus rajapinnalla, 

  yA  kaasun moolisosuus kauempana ilmassa. 

Mooliosuuteen perustuvan aineensiirtokertoimen, ky, riippuvuus konsentraatioon 

perustuvasta aineensiirtokertoimesta voidaan esittää yhtälöllä 

    ky =  kcρM      (2) 

jossa  kc  konsentraatioon perustuva aineensiirtokerroin, 

  ρM  moolinen tiheys. 

Mooliosuudet voidaan ratkaista höyrynpaineen avulla: 

    yAi=
pH

p
       (3) 

jossa  pH  puhtaan komponentin höyrynpaine, 

  p  ilmanpaine. 

Ideaalikaasulle moolinen tiheys, ρM, saadaan ilmanpaineen, p, ja lämpötilan, T, avulla 

yhtälöstä 

    ρM =
p

RT
      (4) 

jossa  R  moolinen kaasuvakio, 8,3145 J/molK 

  T  lämpötila. 

Sherwoodin et al. (1975) aineensiirtomallin mukaan konsentraatioon perustuva 

aineensiirtokerroin, kc, laminaarille virtaukselle (RexT < 350 000) voidaan ratkaista 

yhtälöstä: 

    
kcxT

D
= 0,664(RexT

)
1

2(Sc)
1

3    (5) 



14 

jossa  xT  haihdutusastian halkaisija, 

  D  liuoksen diffusiviteetti, 

  RexT  Reynoldsin luku, 

  Sc  Schmidtin luku. 

Yhtälössä Reynoldsin luku, RexT, määritellään (Sherwood et al., 1975): 

    RexT
=

UxT

v
      (6) 

jossa  U  ilmavirran nopeus, 

  v  kinemaattinen viskositeetti. 

Schmidtin luku määritetään kaavalla: 

    𝑆𝑐 =
𝑣

𝐷
       (7) 

Diffusiviteetti arvioidaan käyttämällä Wilken & Leen metodia (1955): 

   D/[m2 s⁄ ] =
[3,03−

0,98

√M [g mol]⁄⁄
](10−3)√T/[K]

3

p√M/[g mol]⁄ σ2Ω
  (8) 

jossa  M  liuoksen moolimassa, 

  σ  törmäyshalkaisija, 

  Ω  törmäysintegraali. 

Törmäyshalkaisijan neliö ja törmäysintegraalin tulo voidaan olettaa vakioksi, jonka 

arvo lasketaan tunnettujen diffusiviteetin arvojen avulla yhtälöstä (8). 

Kinemaattinen viskositeetti, v, kullekin aineelle voidaan ratkaista dynaamisen 

viskositeetin, η, avulla 

    v =
η

ρ
      (9) 
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jossa  η  liuoksen dynaaminen viskositeetti, 

  ρ  liuoksen tiheys. 

Lide & Kehiaian (1994) ovat taulukoineet höyrynpaineen arvoja vedelle. Etanolille 

höyrynpaineen arvot voidaan laskea Antoinen yhtälöstä (Lide & Kehiaian, 1994): 

   ln(P/[Pa]) = A(1) −
A(2)

T/[K]−A(3)
    (10) 

jossa  A(1)  vakio, 23,584,  

  A(2)  vakio, 3674,5, 

  A(3)  vakio, - 46,702. 

Dynaamisen viskositeetin η arvoina voidaan käyttää vedelle Lide & Kehiaian (1994) 

taulukoimia arvoja. Etanolille dynaamisen viskositeetin arvot saatiin yhtälöstä (Lide & 

Kehiaian, 1994): 

  ln(η/[Pa s]) = A(1) +
A(2)

(A(3)−T [K]⁄ )
+ A(4)ln (T/[K])  (11) 

jossa  η  dynaaminen viskositeetti, 

  A(1)  vakio, - 12,888, 

  A(2)  vakio, - 1950,17, 

  A(3)  vakio, - 24,124,. 

  A(4)  vakio, etanolille 0, 

Taulukossa 1 ja 2 on esitetty laskuissa käytetyt höyrynpaineen ja dynaamisen 

viskositeetin arvot. 
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Taulukko 1. Laskuissa käytetyt höyrynpaineen, dynaamisen viskositeetin ja 
diffusiviteetin arvot koelämpötiloissa vedelle. 

Lämpötila 

[ºC] 

Höyrynpaine 

[Pa] 

Dynaaminen 

viskositeetti 

[µPa s] 

Diffusiviteetti 

[m2/s] 

30 4 245,5 797,7 2,46x10-5 

40 7 381,4 653,2 2,58x10-5 

50 12 344 547,0 2,71x10-5 

60 19 932 466,5 2,84x10-5 

 

Taulukko 2. Laskuissa käytetyt höyrynpaineen, dynaamisen viskositeetin ja 
diffusiviteetin arvot koelämpötiloissa etanolille. 

Lämpötila 

[ºC] 

Höyrynpaine 

[Pa] 

Dynaaminen 

viskositeetti 

[µPa s] 

Diffusiviteetti 

[m2/s] 

30 10 375,2 981,5 1,16x10-5 

40 17 775,01 822,4 1,21x10-5 

50 29 288,59 696,2 1,27x10-5 

60 46 605,37 594,8 1,33x10-5 

 

5 Polymorfien seulonta 

Polymorfien seulonnalla tarkoitetaan eri kidemuotojen erottelua toisistaan erilaisin 

analyysi- ja karakterisointimenetelmin. Allesön et al. (2007) mukaan polymorfien 

seulonnan tavoitteena on löytää kustannustehokkaasti mahdollisimman paljon 

erilaisia kidemuotoja tutkittavasta aineesta. Yleensä pyritään käyttämään stabiileinta 

polymorfia, koska metastabiilit muodot voivat muuttaa muotoaan varastoinnin aikana. 

Metastabiilin polymorfin muuttuminen toiseen muotoon voi aiheuttaa muutoksia sen 

ominaisuuksissa. Tällaiset muutokset eivät luonnollisesti ole lääkeaineelle toivottuja. 

Liuottimen, kiteytyslämpötilan ja -menetelmän valinta eri yhdisteille on haasteellista, 

eikä ole olemassa yksiselitteistä menetelmää, jolla seulonta kannattaisi suorittaa. 

Paras tutkimusmetodi kullekin lääkeaineelle riippuu ominaisuudesta, joka tulee 

saavuttaa kidetuotteessa. (Chieng et al., 2011; Gu et al., 2001; Allesö et al., 2007.) 
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Tällä hetkellä yksi käytetyimmistä menetelmistä polymorfien seulonnassa on 

uudelleen kiteytys eri liuottimista. Tämä kuitenkin johtaa usein metastabiilien 

polymorfien syntymiseen. Tehokas tapa löytää stabiilein polymorfi on liuotinvälitteinen 

polymorfien muodostus. Tässä menetelmässä tapahtuu ensin stabiilimman 

kidemuodon kiteytyminen ja lopulta epästabiilimman muodon liukeneminen 

liuottimeen. (Gu et al., 2001.) 

Suosituimpia menetelmiä karbamatsepiinin polymorfien luokitteluun ovat olleet 

jauheröntgendiffraktio (PXRD), differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria (DSC), Raman 

spektroskopia sekä pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM). DSC on käytetyin 

polymorfien analyysitekniikka. Sillä voidaan helposti havaita fysikaaliskemiallisia 

ominaisuuksia, kuten transitio- tai sulamislämpötiloja. Karbamatsepiinin muuttumista 

muodosta III muotoon I ja siitä edelleen dihydraatiksi on tutkittu DSC:een lisäksi 

terahertsispektrometrillä (TPS). Raman-spektroskopiaa on käytetty karbamatsepiinin 

muodonmuutosten tutkimiseen, pääasiassa vedettömistä muodoista dihydraatiksi. 

Raman-spektroskopia onkin suositeltu menetelmä hydraatio- ja dehydraatio-

prosessien tutkimiseen vesipitoisissa olosuhteissa. (Chieng et al., 2011.) 

Röntgendiffraktio on osoittautunut suosituimmaksi menetelmäksi erilaisten kiteisten 

aineiden analysoinnissa. Kyseisistä menetelmistä PXRD sopii parhaiten varsinkin 

uusien sekakidemuotojen tunnistamiseen. Tyypillinen esimerkki aktiivisesta 

lääkeaineesta, joka muodostaa sekakiteitä, on karbamatsepiini-nikotiiniamidi. 

PXRD:tä on käytetty myös useassa tutkimuksessa Raman-spektroskopian ohella 

karbamatsepiinin muodonmuutosten tutkimiseen. (Chieng et al., 2011.) 

6 Kokeiden suoritus 

6.1 Materiaalit 

Karbamatsepiinin (99 % puhtausaste, ACROS organics) haihdutuskiteytyksessä 

käytettiin liuottimina analyyttisen laadun etanolia (VWR International) sekä 

ionivaihdettua vettä. Kirjallisuuden mukaan karbamatsepiinin liukoisuus etanoliin 30 

ºC:ssa on 27,42 g/Lliuotin, 40 ºC:ssa 33,5 g/Lliuotin ja 50 ºC:ssa 49,6 g/Lliuotin ja 60 ºC:ssa 

79,89 g/Lliuotin (Jouyban 2010). Karbamatsepiinin liukoisuus veteen 25 ºC:ssa on 

Borisoverin et al. (2011) mukaan 0,125 g/Lliuotin. Tässä työssä kokeellisesti määritetyt 
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karbamatsepiinin liukoisuudet olivat 30 ºC:ssa 0,13 g/Lliuotin, 40 ºC:ssa 0,44 g/Lliuotin, 50 

ºC:ssa 0,74 g/Lliuotin ja 60 ºC:ssa 1,05 g/Lliuotin. Liukoisuudet määritettiin lisäämällä 

karbamatsepiinia veteen tietyssä lämpötilassa siihen asti, kunnes kiteet eivät enää 

liuenneet, ja liuos oli kylläinen. 

6.2 Menetelmät 

Koelasi asetettiin suorakulmaiseen haihdutuskammioon, jossa sitä lämmitettiin 

vakiolämpötilassa. Haihdutuskammion toinen pää oli avoin ja toisessa päässä oli kaksi 

vakionopeudelle säädettyä tuuletinta. Tuulettimien ja koelasin välissä oli kaksi 

metalliristikkoa tasoittamassa ilmavirtausta. Liuosta lämmitettiin ja sekoitettiin 

lämpölevyllä, jossa oli magneettisekoitin. Lämpölevyn alla oli vaaka, jonka lukema 

tallentui tietokoneelle viiden minuutin välein. Lämpömittarin anturi oli upotettu 

liuokseen haihdutuskammion katon läpi. Koelasin sisähalkaisija oli 68 mm, korkeus 20 

mm ja pohjan pinta-ala 0,003632 m2. Ilman virtausnopeus haihdutuskammiossa 

mitattiin Kimo VT100 virtausmittarilla nesteen pinnan yläpuolelta. Koelaitteisto on 

esitetty kuvassa 3. 

. 
Kuva 3. a) Kokeet suoritettiin suorakulmaisessa haihdutuskammiossa jonka 

sisäkorkeus oli 185 mm, sisäleveys 185 mm ja pituus 1000 mm. Putken 
alla oli lämpölevy, jossa oli magneettisekoitin (sekoitusnopeus 250 
rpm). Lämpölevy oli asetettu vaa’alle. b) Haihdutuskammion ilmavirta 
säädettiin tuulettimilla (halkaisija 85 mm). 

Liuotin ja karbamatsepiini kaadettiin erlenmayer-pulloon, jossa liuos lämmitettiin 

koelämpötilaan magneettisekoittimella sekoittaen. Kylläisyyden varmistamiseksi 

karbamatsepiinia laitettiin pulloon niin paljon ylimäärin, että kaikki kiteet eivät 

liuenneet. Haihdutuskammion tuulettimet asetettiin puhaltamaan vakionopeudella ja 

koelasia lämmitettiin koelämpötilaan. Tämän jälkeen liuos suodatettiin ylimääräisten 
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kiteiden poistamiseksi. Liuos kaadettiin lämmitettyyn koelasiin haihdutuskammiossa 

niin, että kunkin kokeen alussa rajakerroksen paksuus oli 10 mm. Koelasiin syntyneet 

kiteet suodatettiin ja kuivattiin uunissa koelämpötilassa kiteiden karakterisointia 

varten. Kuivattujen kiteiden morfologiaa tutkittiin Malvern Morphologi G3 optisella 

mikroskoopilla. 

Kokeita tehtiin karbamatsepiiniliuoksille ilman virtausnopeudella 0,2 m/s lämpötiloissa 

30 ºC ja 60 ºC sekä ilman virtausnopeudella 0,3 m/s lämpötiloissa 40 ºC ja 50 ºC. 

Puhtaille liuottimille kokeita tehtiin ilman virtausnopeudella 0,2 m/s lämpötiloissa 30 

ºC, 40 ºC, 50 ºC ja 60 ºC, sekä ilman virtausnopeudella 0,3 m/s lämpötiloissa 40 ºC ja 

50 ºC. Liuottimina käytettiin etanolia ja vettä. Kokeet suoritettiin vakio-

olosuhdehuoneessa, jossa lämpötila oli n. 21 – 24 ºC ja ilmankosteus 50 – 65 %.  

7 Tulokset 

7.1 Haihtumisvuo 

Kuvassa 4 on esitetty kokeelliset tulokset etanolin, veden, karbamatsepiinin 

etanoliliuoksen ja karbamatsepiinin vesiliuoksen, sekä toistettujen vesi- ja 

etanolikokeiden haihtumisvoille lämpötilassa 30 ºC, ilman virtausnopeudella 0,2 m/s. 

Kuvassa 5 on esitetty kokeelliset tulokset etanolin, veden, karbamatsepiinin 

etanoliliuoksen ja karbamatsepiinin vesiliuoksen, sekä toistettujen vesi- ja 

etanolikokeiden haihtumisvoille lämpötilassa 60 ºC, ilman virtausnopeudella 0,2 m/s. 

Haihtumisvuo laskettiin kulmakertoimena haihtuneen massan ja ajan funktiosta.  
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Kuva 4.  Etanolin, veden, CBZ-etanoli- ja CBZ-vesiliuosten haihtumisvuot ajan 

funktiona lämpötilassa 30 ºC ja ilman virtausnopeudella 0,2 m/s. 
Huoneen lämpötila vaihteli kokeiden aikana välillä 21,2–21,7 ºC ja 
suhteellinen ilmankosteus välillä 61–62 %. 

 

Kuva 5. Etanolin, veden, CBZ-etanoli- ja CBZ-vesiliuosten haihtumisvuot ajan 
funktiona lämpötilassa 60 ºC ja ilman virtausnopeudella 0,2 m/s. 
Huoneen lämpötila vaihteli kokeiden aikana välillä 21,3–24,1 ºC ja 
suhteellinen ilmankosteus välillä 50–64 %. 
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30 ºC:ssa etanolin haihtumisvuo on huomattavasti suurempi kuin veden. Veden 

haihtumisvuo pysyy melko tasaisena kokeen ajan kummassakin koelämpötilassa. 

Etanolin haihtumisvuo 60 ºC:ssa on yli viisi kertaa suurempi kuin 30 ºC:ssa, kun taas 

vedellä haihtumisvuo on 60 ºC:ssa yli kymmenen kertaa suurempi kuin 30 ºC:ssa. 

Karbamatsepiinin vesiliuosta ei tutkittu 30 ºC:ssa, koska tässä lämpötilassa 

karbamatsepiinia liukenee niin pieni määrä, että sitä on hankalaa analysoida. Etanolin 

haihtumisvuon aleneminen voidaan selittää etanolin hygroskooppisuudella. Kokeen 

aikana etanoli absorboi vettä kosteasta ilmasta. Myös 60 ºC:ssa etanolin haihtumisvuo 

on korkeampi kuin veden, mutta ero ei ole yhtä suuri kuin 30 ºC:ssa. 60 ºC:en 

lämpötilassa liuenneen karbamatsepiinin määrä näyttää laskevan etanolin 

haihtumisvuota hieman. Muissa lämpötiloissa merkittävää laskua ei huomattu.  

Karbamatsepiinikokeiden edetessä karbamatsepiinia kiteytyi myös lämpömittarin 

anturin päälle eristäväksi kerrokseksi. Karbamatsepiinikerros saattoi vaikuttaa anturin 

mittaamaan lämpötilaan ja täten muuttaa koelämpötilaa, mikä saattoi aiheuttaa 

virheitä karbamatsepiinikokeissa. Tämä selittää karbamatsepiinin etanoliliuoksen 

huomattavan suuren haihtumisvuon 30 ºC:en kokeessa. Karbamatsepiinikokeille ei 

tehty toistoja, mutta puhtaille liuottimille 30 ºC:ssa ja 60 ºC:ssa toistettujen kokeiden 

tulokset vastasivat hyvin alkuperäisiä tuloksia (Kuvat 4 ja 5). Kuvassa 6 on esitetty 

etanolin ja karbamatsepiinin etanoli liuoksen haihtumisvuo lämpötilassa 40 ºC, ilman 

virtausnopeudella 0,3 m/s sekä etanolin haihtumisvuo ilman virtausnopeudella 0,2 

m/s.  
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Kuva 6. Kokeelliset haihtumisvuot 40 ºC lämpötilassa etanolille ja CBZ-
etanoliliuokselle ilman virtausnopeudella 0,3 m/s sekä etanolille ilman 
virtausnopeudella 0,2 m/s. Huoneen lämpötila oli kokeiden  aikana n. 
21,3–24,0 ºC ja suhteellinen ilmankosteus vaihteli välillä 49–59%. 

Kuvassa 7 on esitetty veden ja karbamatsepiinin vesiliuoksen haihtumisvuo 

lämpötilassa 40 ºC, ilman virtausnopeudella 0,3 m/s sekä veden haihtumisvuo ilman 

virtausnopeudella 0,2 m/s. Kuvassa 8 on esitetty etanolin ja karbamatsepiinin 

etanoliliuoksen haihtumisvuo lämpötilassa 50 ºC, ilman virtausnopeudella 0,3 m/s 

sekä etanolin haihtumisvuo ilman virtausnopeudella 0,2 m/s. Veden ja 

karbamatsepiinin vesi liuoksen haihtumisvuo lämpötilassa 50 ºC, ilman 

virtausnopeudella 0,3 m/s, sekä veden haihtumisvuo ilman virtausnopeudella 0,2 m/s 

on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 7. Kokeelliset haihtumisvuot 40 ºC lämpötilassa vedelle ja CBZ-
vesiliuokselle ilman virtausnopeudella 0,3 m/s sekä vedelle ilman 
virtausnopeudella 0,2 m/s. Huoneen lämpötila vaihteli kokeiden aikana 
välillä 21,2–21,3 ºC ja suhteellinen ilmankosteus välillä 56–59%. 

 

Kuva 8. Kokeelliset haihtumisvuot 50 ºC lämpötilassa etanolille ja CBZ-
etanoliliuokselle ilman virtausnopeudella 0,3 m/s sekä etanolille ilman 
virtausnopeudella 0,2 m/s. Huoneen lämpötila oli kokeiden  aikana n. 
21,2 ºC ja suhteellinen ilmankosteus vaihteli välillä 57–62%. 
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Kuva 9. Kokeelliset haihtumisvuot 50 ºC lämpötilassa vedelle ja CBZ-
vesiliuokselle ilman virtausnopeudella 0,3 m/s sekä vedelle ilman 
virtausnopeudella 0,2 m/s. Huoneen lämpötila vaihteli kokeiden aikana 
välillä 20,8–21,2 ºC ja suhteellinen ilmankosteus vaihteli välillä 60–
65%.  

50 ºC:ssa etanolin haihtumisvuo oli alle kaksi kertaa suurempi kuin 40 ºC:ssa, kun 

taas vedelle haihtumisvuo on 50 ºC:ssa noin kaksi kertaa suurempi kuin 40 ºC:ssa. 

Etanolikokeiden tuloksista huomataan että ilman virtausnopeuden pienentäminen 

laskee myös haihtumisvuota merkittävästi. Ilman virtausnopeuden lasku 0,3 m/s:sta 

0,2 m/s:in alensi etanolin haihtumisvuota sekä 40 ºC:ssa että 50 ºC:ssa yli 

viidenneksen. Vedellä vastaavaa laskua ei tapahdu, sen sijaan 50 ºC:een kokeessa 

haihtumisvuo on suurempi pienemmällä ilmavirtauksella. Tämä on selitettävissä 

lämpötila-anturin mittausvirheellä. Jo muutaman asteen nousu lämpötilassa kasvattaa 

haihtumisvuota huomattavasti.  

Puhtaille liuottimille sovellettiin yhtälöjä 1–11 teoreettisten arvojen laskemiseksi 

koeolosuhteissa, mutta tulokset eivät vastanneet kokeellisia tuloksia. Lasketut ja 

kokeelliset haihtumisvuon arvot lämpötilassa 40 ºC, ilman virtausnopeudella 0,3 m/s 

on esitetty kuvassa 10. Lasketut ja kokeelliset haihtumisvuon arvot lämpötilassa 50 

ºC, ilman virtausnopeudella 0,3 m/s on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 10. Lasketut ja kokeelliset tulokset veden ja etanolin haihtumisvoille 
lämpötilassa 40 ºC, ilman virtaus nopeudella 0.3 m/s. Haihtumisvuot 
laskettiin kutakin koetta vastaavilla ilmankosteus- ja lämpötila-arvoilla. 

 
Kuva 11. Lasketut ja kokeelliset tulokset veden ja etanolin haihtumisvoille 

lämpötilassa 50 ºC, ilman virtaus nopeudella 0.3 m/s. Haihtumisvuot 
laskettiin kutakin koetta vastaavilla ilmankosteus- ja lämpötila-arvoilla. 
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Vedelle lasketut haihtumisvuon arvot olivat huomattavasti suuremmat kuin etanolille 

lasketut haihtumisvuon arvot. Tämä johtuu pääasiassa veden diffusiviteetistä, joka on 

noin kaksi kertaa suurempi kuin etanolin diffusiviteetti. 

7.2 Kiteiden morfologia 

Kiteiden morfologiaa tutkittiin Malvern Morphologi G3 optisella mikroskoopilla. 

Kirjallisuuden (Rocha & Poppi, 2011; Carino et al., 2006) mukaan dihydraatti 

muodostaa neulamaisia, polymorfi I tiilimäisiä ja polymorfi III särmiön muotoisia kiteitä. 

30 ºC:ssa etanoli liuoksesta kiteytyi särmiöiden lisäksi myös hieman tiilimäisiä kiteitä 

(12a). 60 ºC:ssa etanoli liuoksesta kiteytyi ainoastaan puhtaita särmiöitä (kuva 12b), 

mikä viittaa polymorfiin III. Brittainin (1999) mukaan karbamatsepiinin vedettömät 

muodot muuttavat dihydraatiksi joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Kuvassa 12c 

on esitetty 60 ºC:ssa kiteytyneet neulamaiset karbamatsepiinin dihydraattikiteet.  

   

 

Kuva 12. Karbamatsepiinikiteiden mikroskooppikuvat ilman virtausnopeudella 
0,2 m/s a) etanoliliuoksesta 30 ºC b) etanoliliuoksesta 60 ºC c) 
vesiliuoksesta 60 ºC. 

a) b) 

c) 
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Etanoliliuoksesta kiteytyi lämpötilassa 40 ºC polymorfin III mukaisia särmiöitä sekä 

hieman dihydraattikiteitä (kuva 13a). 50 ºC:ssa etanoliliuoksesta kiteytyi 

dihydraattikiteitä, tiilimäisempiä I muodon kiteita, sekä muodon III mukaisia särmiöitä 

(kuva 13b). Kuvissa 13c ja 13d on vedestä 40 ºC:ssa ja 50 ºC:ssa kiteytyneet 

karbamatsepiinin dihydraattikiteet. 

       

  

Kuva 13. Karbamatsepiinikiteiden mikroskooppikuvat ilman virtausnopeudella 
0,3 m/s a) etanoliliuoksesta 40 ºC b) etanoliliuoksesta 50 ºC c) 
vesiliuoksesta 40 ºC d) vesiliuoksesta 50 ºC. 

8 Johtopäätökset 

Työssä tutkittiin puhtaiden liuottimien ja karbamatsepiiniliuosten haihtumista sekä 

lämpötilan ilmavirtauksen vaikutusta karbamatsepiinikiteiden muodostumiseen ja 

kiderakenteeseen. Liuottimina käytettiin etanolia ja vettä. Puhtaille liuottimille kokeet 

suoritettiin ilman virtausnopeudella 0,2 m/s lämpötiloissa 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC ja 60 ºC, 

sekä ilman virtausnopeudella 0,3 m/s lämpötiloissa 40 ºC ja 50 ºC. 

a) b) 

c) d) 
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Karbamatsepiiniliuoksille kokeet suoritettiin ilman virtausnopeudella 0,2 m/s 

lämpötiloissa 30 ºC ja 60 ºC sekä ilman virtausnopeudella 0,3 m/s lämpötiloissa 40 ºC 

ja 50 ºC. Mittaustulosten perusteella laskettiin haihtumisvuon arvot kokeille ja 

tuloksista piirrettiin kuvaajat. Syntyneet kiteet analysoitiin optisella mikroskoopilla. 

Haihtumisvuo kasvoi etanolille yli kymmenkertaiseksi lämpötilan noustessa 30 ºC:sta 

60 ºC:een, kun taas vedellä haihtumisvuo kasvoi vain yli viisinkertaiseksi. 

Karbamatsepiinin lisääminen ei näyttänyt vaikuttavan haihtumisvuohon kuin 

etanoliliuoksen 60 ºC kokeessa. Karbamatsepiinin vesiliuos muodosti kaikissa 

koelämpötiloissa dihydraattikiteitä. Karbamatsepiinin etanoliliuos muodosti 0,2 m/s 

ilmavirralla lämpötilassa 60 ºC polymorfi III -kiteitä, mutta 30 ºC:ssa myös  polymorfi I 

-kiteitä. 0,3 m/s ilmavirralla karbamatsepiini muodosti 50 ºC kokeessa muotojen I ja III 

-kiteitä sekä dihydraattia ja 40 ºC kokeessa III-muotoa ja dihydraattia.  

Karbamatsepiinikokeissa virhettä haihtumisvuoarvoihin saattaa aiheuttaa 

karbamatsepiinin kiteytyminen lämpömittarin anturin ympärille. Etanolikokeiden 

tuloksista on havaittavissa, että haihdutusolosuhteilla on suuri vaikutus kiteiden 

syntyyn ja rakenteeseen. Pienikin muutos haihtumisolosuhteissa, kuten lämpötilassa, 

ilman virtausnopeudessa tai ilman suhteellisessa kosteuspitoisuudessa, vaikuttaa 

haihtumisvuohon huomattavasti. Tästä syystä kiteytysolosuhteita on erittäin tärkeää 

hallita. 40 ºC:ssa ja 50 ºC:ssa karbamatsepiinin etanoliliuoksesta muodostuneiden 

dihydraattikiteyden perusteella voidaan todeta, että etanolin hygroskooppisuus 

vaikuttaa syntyvien kiteiden morfologiaan. Havaintojen perusteella kiteytystä olisi 

järkevää tutkia vakioilmankosteudessa tai käyttäen kuivaa paineilmaa ja lämpötilan 

mittaamiseen voisi käyttää menetelmää, jossa karbamatsepiinin kiteytyminen ei 

häiritse mittaria. Lisäksi kokeissa voitaisiin käyttää malliaineena yhdistettä, joka 

liukenee veteen paremmin kuin karbamatsepiini tai liuotinta, joka ei ole 

hygroskooppinen, kuten etanoli. 
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