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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan vihreän kemiantekniikan ratkaisuja lääketablettien 

tuotannossa. Lääketeollisuuden prosessit ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmeninä, 

mutta edelleen ne aiheuttavat huomattavia päästöjä ympäristöön. Lisääntynyt tietoisuus 

teollisuuden ympäristövaikutuksista ohjaa lääketeollisuuden yrityksiä siirtymään 

vihreämpien ratkaisuiden käyttöön.  

 

Lääketeollisuuteen liittyvä tarkka lainsäädäntö vaikeuttaa uusien prosessien käyttöönottoa. 

Lääkkeiden puhtausvaatimukset sekä kontaminaatioriskit edellyttävät tarkkojen kriteerien 

mukaisia prosessiteknologioita. Vihreän kemiantekniikan rooli on merkittävä kestävän 

kehityksen periaatteisiin perustuvassa lääkkeiden tuotannossa. Uusien innovaatioiden avulla 

voidaan parantaa ja tehostaa lääketeollisuuden tuotantoprosesseja. Vihreä kemiantekniikka 

mahdollistaa kestävämpien, puhtaampien, nopeampien ja halvempien prosessien 

kehittämisen lääketeollisuuteen.  

 

Tässä työssä keskitytään prosessiteknologioihin, joiden avulla lääketablettien tuotannosta 

saadaan ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa. Lisäksi pohditaan millaisia vaikutuksia 

prosessiteknologioilla on lääkkeiden valmistusprosessiin. Työssä esitellään vihreä 

kemiantekniikka sekä lääketablettien valmistusprosessi. Työssä käsitellään pääosin 

potentiaalisia vihreän kemiantekniikan ratkaisuja, jotka on havaittu toimiviksi 

laboratoriomittakaavassa. Tarkasteltavia ratkaisuja ovat muun muassa vihreä 

leijukerrosrakeistus, raaka-aineen kulkeutumisen määrittäminen viipymäaikajauman avulla 

ja ylikriittisen hiilidioksidin hyödyntäminen kapseloinnissa. 

 

Työssä havaittiin, että vihreän kemiantekniikan prosessiteknologioista tarvitaan 

lisätutkimuksia prosessien kannattavuudesta ja hyödyistä. Työssä esitetyillä vihreän 

kemiantekniikan prosessimenetelmillä on lisätutkimusten myötä suuret mahdollisuudet 

siirtyä laboratoriomittakaavasta teolliseen tuotantoon. 

 

 

 

 

 



 

 

Lyhenteet 

ACS American Chemical Society 

API Active Pharmaceutical Ingredient 

EXC Excipients 

FBG Fluid Bed Granulation 

GFBG Green Fluid Bed Granulation 

GMP Good Manufacturing Practice 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

IM Injection Molding 

MADG Moisture Activated Dry Granulation 

NIRS Near – Infrared Spectroscopy 

RESS Rapid Expansion of Supercritical Solution 

RTD Residence Time Distribution 

SAS Supercritical Antisolvent 

SFEE Supercritical Fluid Extraction of Emulsions 

 

 



4 

 

 

Sisällysluettelo 

Tiivistelmä 

Lyhenneluettelo 

  

 
1 Johdanto .......................................................................................................................... 5 

2 Vihreä kemiantekniikka .................................................................................................. 6 

2.1 Vihreän kemiantekniikan markkina-analyysi ja tulevaisuus ................................... 7 

2.2 Vihreä kemiantekniikka lääketeollisuudessa .......................................................... 9 

3 Lääketablettien valmistusprosessi ................................................................................ 10 

3.1 Sekoitus ................................................................................................................. 11 

3.2 Rakeistus ............................................................................................................... 12 

3.3 Tabletointi ............................................................................................................. 14 

3.4 Päällystys............................................................................................................... 16 

4 Vihreän kemiantekniikan ratkaisut tablettien tuotannossa ........................................... 17 

4.1 Viipymäaikajakauma ............................................................................................. 17 

4.2 Vihreä leijukerrosrakeistus .................................................................................... 20 

4.3 Ylikriittinen nesteteknologia ................................................................................. 20 

4.3.1 Rapid Expansion of Supercritical Solution (RESS) ...................................... 22 

4.3.2 Supercritical Antisolvent (SAS) .................................................................... 23 

4.3.3 Supercritical Fluid Extraction of Emulsions (SFEE) ..................................... 24 

4.4 Ruiskuvalu............................................................................................................. 26 

4.5 Veden käyttö ja kierrätys ...................................................................................... 27 

5 Johtopäätökset .............................................................................................................. 29 

Lähteet ................................................................................................................................. 30 

 

  



5 

 

 

1 Johdanto 

Lääketabletit ovat yleisin käytetty lääkemuoto niiden helpon annostelun ja käytön vuoksi. 

Niiden laajamittainen valmistus on suhteellisen yksinkertaista ja kustannustehokasta 

(McConnell & Basit, 2018). Lääketeollisuuden prosessit ovat kehittyneet paljon, mutta 

edelleen ne aiheuttavat huomattavia päästöjä ympäristöön. Suurimmat ongelmat kestävän 

lääkeprosessin toteuttamisessa ovat materiaali- ja energiaresurssien käytön maksimoiminen 

sekä syntyvän haitallisen jätteen määrä. Resurssitehokkaassa lääketuotannossa on myös 

otettava huomioon terveys- ja turvallisuusriskit sekä elinkaarivaikutukset. (am Ende, 2011.)  

 

Vihreän kemiantekniikan rooli on erittäin keskeinen kestävän kehityksen periaatteisiin 

perustuvassa lääkkeiden tuotannossa, jossa uusien innovaatioiden avulla pyritään 

parantamaan ja tehostamaan tuotantoprosesseja. Kestävän lääketuotannon toteuttamiseksi 

on kestävyyskriteerit integroitava olennaiseksi osaksi prosessien kehittämistä ja optimointia. 

Vihreä kemiantekniikka mahdollistaa kestävämpien, puhtaampien, nopeampien ja 

halvempien prosessien kehittämisen lääketeollisuuteen. (am Ende, 2011.)  

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, mitä vihreän kemiantekniikan ratkaisuja 

on käytetty ja mitä ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti käyttää lääketablettien 

valmistuksessa sekä millaisia vaikutuksia niillä on valmistusprosessiin. Työssä keskitytään 

prosessiteknologioihin, joiden avulla lääkkeiden tuotannosta saadaan 

ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena.  
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2 Vihreä kemiantekniikka 

Vihreä kemiantekniikka on prosessien ja tuotteiden suunnittelua, kaupallistamista ja käyttöä 

tavalla, joka vähentää saastumista, edistää kestävää kehitystä sekä minimoi ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä ja negatiivisia vaikutuksia. Vihreän 

kemiantekniikan tarkoituksena on kehittää puhtaampia, energiatehokkaampia ja 

kustannustehokkaampia prosesseja. Se voidaan jakaa kahteen kategoriaan: vihreään 

tuotesuunnitteluun ja vihreään prosessisuunnitteluun. (Chen, 2017.) 

 

Vihreä tuotesuunnittelu on vihreiden kemiallisten tuotteiden suunnittelua ja kehitystä 

pyrkien puhtaampaan valmistukseen vihreiden tuoteprosessien kautta. Vihreässä 

tuotesuunnittelussa pyritään löytämään ratkaisuja tuotteen laadussa, tuottavuudessa, 

kustannuksissa, suorituskyvyssä, huollettavuudessa ja käyttöiässä ilmeneviin ongelmiin. 

Vihreä prosessisuunnittelu puolestaan keskittyy kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten 

prosessien suunnitteluun, kehitykseen, optimointiin ja tehostamiseen. Vihreässä 

prosessisuunnittelussa pyritään ratkomaan prosessimuunnoksiin ja -päivityksiin liittyviä 

keskeisimpiä ongelmia, jotta saataisiin innovatiivisia ja luovia teknologia-alustoja puhtaiden 

teollisuusprosessien kehitykseen. (Chen, 2017.) 

 

American Chemical Society (ACS) on julkaissut vuonna 2003 vihreän kemiantekniikan 12 

periaatetta. Nämä suunnitteluperiaatteet määrittelevät, mitkä keinot tekisivät kemiallisista 

prosesseista ja tuotteista vihreämpiä. (ACS, 2022.) Taulukossa 1 on esitetty vihreän 

kemiantekniikan 12 periaatetta. 
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Taulukko 1. Vihreän kemiantekniikan 12 periaatetta (ACS, 2022) 
 

Vihreän kemiantekniikan 12 periaatetta 

 

1. Prosesseissa käytetään turvallisia ja haitattomia materiaaleja ja energiaa. 

 

2. Jätteen ehkäisy sen puhdistuksen sijasta. 

 

3. Erotus- ja puhdistustoimenpiteissä minimoidaan energiankulutus ja materiaalien käyttö. 

 

4. Maksimoidaan tehokkuus. 

 

5. Prosesseille on kysyntää. 

 

6. Tuotteiden suunnittelussa monimutkaisuus nähdään investointina. 

 

7. Suunnittelun tavoitteena on tuotteiden tarkoituksenmukainen kestävyys. 

 

8. Suunnittelussa huomioidaan todellinen tarve eikä ylisuunnitella tuotantokapasiteettia. 

 

9. Minimoidaan materiaalien monimuotoisuus. 

 

10. Integroidaan materiaali- ja energiavirtoja. 

 

11. Huomioidaan kierrätys ja uusiokäyttö tuotteissa ja prosesseissa.  

 

12. Prosesseissa käytetyt materiaalit ja energia ovat uusiutuvia. 

 

 

 

2.1 Vihreän kemiantekniikan markkina-analyysi ja tulevaisuus 

Vihreämpien tuotteiden kasvava kysyntä ja tarve kustannustehokkaille prosesseille sekä 

uusille tuotantomenetelmille vauhdittavat kemiallisten tuotteiden markkinoita (Forsgren, 

2020). Vihreiden kemikaalien maailmanmarkkina-arvon vuonna 2020 oli arvioitu olevan 

noin 97,3 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 8,6 % vuodessa 2020 – 2030 välisenä 

aikana. Vuonna 2030 markkina-arvon on ennustettu olevan noin 167,1 miljardia dollaria. 

(Research and Markets, 2021.) Suuri markkinoiden kasvu perustuu tiukentuviin ympäristö- 

ja tuotesäädöksiin sekä kestävämpien tuotteiden kysyntään ja tarpeeseen. Vaarallisten 

aineiden käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään kestävällä 

teknologialla luomalla vaihtoehtoisia ja turvallisempia tuotteita. Nämä muutokset näkyvät 

teollisuuden markkinatilanteessa vihreän kemianteollisuuden kasvuna. Tiukentuvat 

säädökset ja vihreämpien tuotteiden kasvava kysyntä mahdollistavat merkittäviä 

ympäristöhyötyjä, talouden kasvua sekä uusien innovaatioiden syntymistä. (Forsgren, 2020.) 
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Vihreämmät ja kestävämmät ratkaisut mahdollistavat talouskasvua yrityksille. Vihreissä 

kemiallisissa reaktioissa saadaan suurempia saantoja. Prosesseissa on vähemmän 

synteettisiä vaiheita, mikä mahdollistaa usein nopeamman tuotteiden valmistuksen. Jätettä 

syntyy vähemmän, jolloin vaarallisten jätteiden hävityksestä ja loppukäsittelystä ei synny 

suuria kustannuksia. Ostettavaa raaka-ainetta pystytään korvaamaan jäljelle jääneellä 

jätetuotteella. Vettä ja energiaa kuluu myös vähemmän ja tuotantolaitosten kapasiteettia 

voidaan näin lisätä. (Henadzi, 2019.) 

 

Vihreän kemian ja kemiantekniikan avulla voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristö- ja 

terveyshyötyjä. Vihreämmät ratkaisut ja teknologiat mahdollistavat esimerkiksi 

puhtaamman ilman  ja veden. Vaarallisia kemikaaleja vapautuu vähemmän ilmaan, mikä 

vähentää keuhkovaurioita. Veteen vapautuu myös vähemmän vaarallista kemiallista jätettä, 

jolloin juoma- ja käyttövedestä saadaan puhtaampaa. Monet kemikaalit päätyvät 

tahattomana päästönä ympäristöön tuotteiden valmistuksen ja hävityksen aikana tai 

tahallisesti kuten torjunta-aineiden käytössä. Vihreät kemikaalit hajoavat vaarattomiksi 

tuotteiksi tai ne otetaan prosessista talteen myöhempää käyttöä varten, jolloin kasvit ja 

eläimet kärsivät vähemmän myrkyllisistä kemikaaleista. Vihreämmät ratkaisut ja 

teknologiat pienentävät ilmaston lämpenemistä, otsonikerroksen heikkenemistä ja 

savusumun muodostumista. (Henadzi, 2019.) 

 

Vihreässä kemiantekniikassa on myös haasteita. Kemialliset prosessit ovat monimutkaisia, 

joten vihreämpien synteesien kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan paljon tutkimusta,  

luovaa ajattelua ja tiedon analysointia. Vaikka vihreän kemian synteeseissä käytetään 

uusiutuvia resursseja kuten biomassaa, tuotteissa saavutetaan silti harvoin sadan prosentin 

saantoa, mikä tuottaa haasteita tuotteiden valmistukseen sekä jätteiden ja epätoivottujen 

sivutuotteiden muodostumiseen. Haasteena on myös jätteiden todellisten kustannusten ja 

potentiaalisten säästöjen arviointi, jolloin ei saada kattavia todisteita vihreän 

kemiantekniikan ympäristöystävällisyydestä ja taloudellisesta hyödystä. (Riadi, 2019.) 

 

Systeemiajattelu auttaa hallitsemaan vihreän ja kestävän kemian prosessien 

monimutkaisuutta ja toteuttamista. Elinkaariajattelun avulla on totuttu arvioimaan tuotteiden 

vihreyttä ja kestävyyttä, mutta on myös tärkeää ymmärtää, miten eri osa-alueet vaikuttavat 

kokonaisuuteen. Systeemiajattelu on kattavampi ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa 
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materiaalien, prosessien ja tuotteen hyötyjen sekä vaikutusten arviointiin. Tähän tarvitaan 

tieteidenvälistä yhteistyötä, jos halutaan ymmärtää laajemmin kestävään kehitykseen 

vaikuttavia tekijöitä. (Constable, 2021.) 

 

2.2 Vihreä kemiantekniikka lääketeollisuudessa 

Lääketeollisuus on kehittynyt paljon viime vuosikymmeninä. Kehityksestä huolimatta 

lääketeollisuus tuottaa ympäristöömme huomattavia päästöjä. Lääkkeiden ja kemikaalien 

valmistuksen aikana synteesiprosessit tuottavat epäpuhtauksia, ei haluttuja välituotteita ja 

jätettä. Ilman asianmukaista puhdistusta tai uudenlaisia teknologioita näitä päästöjä 

vapautuu ympäristöön. Nykyään ollaan tietoisempia lääketeollisuudesta aiheutuvista 

negatiivisista vaikutuksista ympäristöön ja sen myötä on pyritty ratkaisemaan näitä haasteita 

vihreän kemiantekniikan teknologioilla. (Riadi, 2019.) 

 

Yksi suurimmista ongelmista kestävän lääkeprosessin suunnittelussa on materiaali- ja 

energiaresurssien käytön maksimoiminen. Resurssitehokkaassa lääketuotannossa on 

otettava huomioon terveys- ja turvallisuusriskit sekä elinkaarivaikutukset.  (am Ende,  2011.) 

Lääketeollisuudessa onkin viime vuosina tehty paljon tutkimus- ja kehitystyötä tuottavuuden 

ja laadun parantamiseksi sekä jätteiden vähentämiseksi.  

 

Lääketeollisuus on edelleen melko konservatiivinen teollisuusala ja uusien lääkkeiden ja 

prosessien hyväksyntä on pitkä ja kallis prosessi. Uuden lääkekandidaatin löytämiseen, 

kehittämiseen ja markkinoille saamiseen menee keskimäärin noin 12 vuotta. Lääkkeiden 

valmistusprosessit on optimoitava tiukkojen rajoitusten alla, jossa innovointi ja investointi 

on haastavaa. Vihreän kemiantekniikan rooli on erittäin keskeinen kestävän kehityksen 

periaatteisiin perustuvassa lääkeprosessien toteutumisessa, jossa uusien innovaatioiden 

avulla voidaan parantaa ja tehostaa tuotantoprosesseja. Kestävän lääkeprosessin 

suunnittelemiseksi on kestävyyskriteerit integroitava olennaiseksi osaksi prosessien 

kehittämistä ja optimointia. Vihreän kemiantekniikan 12 periaatteen noudattaminen 

mahdollistaa kestävämpien, puhtaampien, nopeampien ja halvempien prosessien 

kehittämisen lääketeollisuuteen. (am Ende,  2011.)  
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3 Lääketablettien valmistusprosessi 

Tabletit ovat vaikuttavien aineiden ja apuaineiden seoksesta muodostuvia kiinteitä lääkkeitä. 

Ne valmistetaan joko muovaamalla tai puristamalla. Tablettien valmistusprosessin 

tarkoituksena on formuloida tabletteja, jotka kestävät mekaanisia iskuja valmistuksen, 

pakkaamisen, kuljetuksen ja annostelun aikana. Tablettien on oltava painoltaan ja 

lääkesisällöltään yhtenäisiä sekä stabiileja kemiallisesti ja fysikaalisesti. Tablettien 

valmistusprosessi voidaan jakaa karkeasti seuraaviin vaiheisiin: sekoitus, rakeistus, 

tabletointi ja päällystys. (Alderborn & Frenning, 2018.) Kuvassa 1 on esitetty lääketablettien 

valmistusprosessin yksinkertaistettu kaavio.  

 

 

 
Kuva 1. Lääketablettien valmistusprosessin yksinkertaistettu kaavio, jossa märkärakeista 

valmistettujen tablettien valmistusprosessi on kuvattu mustilla nuolilla ja kuivarakeista 

valmistettujen tablettien prosessi sinisillä nuolilla (mukaillen Clayton & Yin,  2014) 
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Tabletit voidaan valmistaa märkä- tai kuivarakeista. Tablettien valmistusprosessissa ensiksi 

raaka-aineet sekoitetaan sekoittimessa, jonka jälkeen seos siirtyy rakeistukseen. 

Rakeistukseen jälkeen märkärakeet kuivataan, kun puolestaan kuivarakeet siirtyvät suoraan 

sekoitukseen. Rakeet sekoitetaan apuaineiden kanssa. Tämän jälkeen seos tabletoidaan ja 

lopuksi päällystetään. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin tablettien 

valmistusprosessien eri vaiheita. 

 

3.1 Sekoitus 

Harvat lääkeaineet sisältävät vain yhtä tiettyä komponenttia, jolloin valmistuksessa tarvitaan 

sekoitusvaihetta. Suurimmaksi osaksi lääketablettien valmistuksessa tarvitaan monta 

aineosaa, jotta haluttu lääkeannos toimii toivotulla tavalla. Vaikuttavan lääkeaineen lisäksi 

tarvitaan usein laimennus-, side- , voitelu- ja hajotusaineita. Sekoituksen avulla varmistetaan 

aktiivisten komponenttien tasainen jakautuminen seoksessa. Lääketablettien valmistuksessa 

sekoitetaan yleensä jauheita, kiinteitä hiukkasia tai rakeita. (Twitchell, 2018.) 

 

Sekoituksessa on kolme päämekanismia: konvektio, leikkausjännitys ja diffuusio. Kaikki 

kolme mekanismia  ovat yleensä mukana sekoitusprosessissa, mutta se mikä mekanismeista 

on vallitseva riippuu sekoittiminen tyypistä, sekoitusprosessin olosuhteista sekä 

komponenttien hiukkasominaisuuksista ja juoksevuudesta. Konvektiossa suuret 

hiukkasryhmät sekoittuvat keskenään mekaanisessa sekoituksessa. Konvektiossa tarvitaan 

suhteellisen pitkiä sekoitusaikoja, sillä  hiukkasryhmät sekoittuvat melko huonosti 

keskenään. Leikkausjännityksessä puolestaan yksi hiukkaskerros virtaa suhteessa toiseen 

kerrokseen. Hiukkaskerrokset liikkuvat pyörivässä astiassa eri nopeuksilla leikkausvoiman 

seurauksena, jolloin sekoitus tapahtuu kerrosten rajapinnassa. Diffuusion avulla saadaan 

sekoitukseen yksittäisten hiukkasten liikettä, mikä mahdollistaa täysin sekoittuneen seoksen. 

Diffuusiosekoituksessa hiukkaset pakkautuvat väljästi, jolloin niiden väliin jää ilmaa. 

Hiukkaset pääsevät kulkemaan ilmarakojen välillä, jolloin ne sekoittuvat tasaisesti. 

(Twitchell,  2018.) 

 

Tablettien valmistuksessa sekoittimien tulee olla pölytiiviitä sekä  helppo puhdistaa ja 

tyhjentää. Näiden ominaisuuksien avulla voidaan vähentää tuote-erien kontaminaation riskiä 

sekä suojata käyttäjää. Sekoitusastiat asennetaan yleensä siten, että niitä voidaan pyörittää 
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akselin ympäri. Sekoitusnopeuden tulee olla sopiva, sillä liian suuri pyörimisnopeus saa 

materiaalin pysymään sekoittimen seinillä keskipakovoiman vaikutuksesta ja liian alhainen 

nopeus ei riitä seoksen kunnolliseen sekoitukseen. Rumpusekoittimet ovat yleisesti 

käytettyjä sekoittimia vapaasti liikkuvien jauheiden ja  rakeiden sekoituksessa 

lääketeollisuudessa.  Tyypillisesti niitä käytetään  voiteluaineiden, sideaineiden tai  

hajotusaineiden sekoittamiseen rakeiden kanssa ennen tabletointia. (Twitchell,  2018.) 

 

3.2 Rakeistus 

Rakeet ovat valmisteita, jotka sisältävät kiinteitä kuivia hiukkasryhmiä tai yksittäisiä suuria 

hiukkasia. Rakeistusprosessissa kuivista kiinteistä hiukkasista prosessoidaan suurempia 

monipartikkelisia kokonaisuuksia. Farmaseuttisten rakeiden, jotka valmistetaan tablettien 

välituotteena, koko on tyypillisesti 0,2 mm – 0,5 mm. Tableteiksi puristettavien rakeiden on 

oltava kestäviä, mutta niiden on myös oltava muovautuvia, jotta saadaan muodostettua 

tiiviitä tabletteja. Ihanteellisesti rakeet sisältävät kaikkia seoksen ainesosia oikeissa suhteissa 

ja ovat tasalaatuisia, jolloin rakeistuksen aikana ei ole tapahtunut segregaatiota. Rakeiden 

hiukkaskokojakauman kontrollointi on tärkeää, jotta voidaan huomata mahdolliset kokoerot 

rakeiden välillä ja välttyä hylätyiltä tuote-eriltä. (Aulton, 2018.) 

 

Rakeistusmenetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: märkämenetelmiin, joissa käytetään 

nestettä rakeistusprosessissa tai kuivamenetelmiin, joissa nestettä ei ole mukana prosessissa. 

Kuivarakeistuksessa hiukkaset aggregoidaan korkeassa paineessa. Märkärakeistuksessa 

kuivat hiukkaset yhdistetään rakeistusnesteeseen, joka sisältää usein haihtuvaa liuotinta. 

Haihtuva liuotin voidaan poistaa seoksesta kuivaamalla. Sopivia liuottimia 

märkärakeistukseen ovat esimerkiksi vesi, etanoli ja 2-propanoli. Vettä käytetään yleensä 

taloudellisista ja ekologisista syistä. Veden käytön etuna on myös, että se on syttymätön 

liuotin. Tällöin prosessissa ei tarvita tulenkestävää laitetta. Orgaanisia liuottimia käytetään 

rakeistusprosessissa, kun käsitellään lääkkeitä, joiden stabiilisuuteen vesi voi vaikuttaa 

haitallisesti ja kun tarvitaan nopea kuivumisaika. Märkärakeistuksessa märkä massa 

pakotetaan siivilän läpi, jolloin muodostuu märkiä rakeita ja lopuksi ne kuivataan. (Aulton, 

2018.) 
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Märkärakeistuksessa käytetään tyypillisesti leijukerrosrakeistusta, joka on tehokas 

rakeistusmenetelmä, koska koko rakeistusprosessi voidaan suorittaan yhdellä laitteella.  

Leijukerrosrakeistuksessa kuumaa ilmaa puhalletaan hiukkasten leijuttamiseksi ja 

sekoittamiseksi. Rakeistusnestettä ruiskutetaan suuttimien avulla hiukkaskerrosten päälle, 

jonka seurauksena nestepisaroiden ja kuivien hiukkasten kohdatessa saadaan muodostettua 

rakeita. Tämän jälkeen muodostuneet märät rakeet kuivataan kuumassa leijutusilmavirrassa. 

(Aulton, 2018.) Kuvassa 2 on esitetty leijukerrosrakeistin. 

 

 
Kuva 2. Märkärakeistuksessa tyypillisesti käytetty leijukerrosrakeistin (mukaillen Aulton,  

2018) 

 

 

Kuivarakeistukseen tarvitaan laite, jolla kuivat hiukkaset puristetaan puristeiksi tai 

hiutaleiksi. Rullapuristusta on yleisesti käytetty kuivarakeistuksessa lääketeollisuudessa. 

Siinä kuivat hiukkaset puristetaan kahden vastakkain pyörivän telan väliin, jolloin seoksesta 

saadaan muodostettua levy. Muodostunut levy hajoaa välittömästi hiutaleiksi, jotka lopulta 

muutetaan rakeiksi seulonnan tai värähtelevän rakeistajan avulla. (Aulton, 2018.) Kuvassa 3 

on esitetty kuivarakeistuksessa käytetty rullapuristuksen toimintaprosessi. 
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Kuva 3. Rullapuristuksen toimintaprosessi. 1. Kuivat hiukkaset johdetaan suppilosta 

syöttöruuvin avulla puristukseen. 2. Hiukkaset puristetaan kahden rullatelan avulla levyksi. 

3. Muodostunut levy hajoaa välittömästi hiutaleiksi (mukaillen Aulton, 2018) 

 

 

 

3.3 Tabletointi 

Tabletteja voidaan muodostaa erimuotoisina, joista yleisimpiä muotoja ovat pyöreät, soikeat 

ja pitkänomaiset tabletit. Tabletit voivat olla litteitä tai kuperia ja niissä voi myös olla 

symboleita painettuna. Tabletointi jaetaan kolmeen vaiheeseen: muotin täyttö, tabletin 

muodostus ja tabletin poisto. Muotti täytetään käyttäen painovoimavirtausta. Suppilosta 

täyte lisätään muottiin suuttimen avulla, jonka jälkeen muotti on valmis puristettavaksi. 

Tabletin muodostumisessa ylempi meisti painautuu muottiin, jolloin jauhe- tai raeseos 

puristuu ja muodostuu tabletiksi. Tämän jälkeen meisti nousee, jolloin muodostunut tabletti 

poistetaan muotista työntölaitteen avulla. Tabletoinnissa käytetään yleisesti 

rotaatiopuristimia, joilla ohjataan tabletointia ja varmistetaan tablettien tasalaatuinen 

valmistus. (Alderborn & Frenning, 2018.) Kuvassa 4 on esitetty rotaatiopuristimen toiminta. 

 



15 

 

 

 
Kuva 4. Rotaatiopuristimen toimintaprosessi. F syötetään rakeita muottiin. W säädetään 

rakeiden määrää. LR alempi tela ja UR ylempi tela, joiden välissä meistit kulkevat ja lopulta 

puristavat rakeet tabletiksi (Alderborn & Frenning, 2018) 
 

 

 

Tabletointi  voidaan suorittaa myös suorapuristamalla. Suorapuristusprosessi voidaan jakaa 

karkeasti kahteen vaiheeseen: jauhe- tai raeseoksen sekoitukseen ja tabletointiin (Alderborn 

& Frenning, 2018). Kuvassa 5 on esitetty suorapuristusprosessi. 

 

 
Kuva 5. Suorapuristusprosessi (mukaillen Ansel & Allen, 2014) 
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Suorapuristusprosessissa vaikuttava lääkeaine jauhetaan pienimmiksi partikkeleiksi ennen 

sekoitus- ja tabletointivaihetta. Lisäksi tarvitaan usein täyte- ja sideaineita, jotka parantavat 

tabletin lujuutta ja vähentävät kulumista. Täyte- ja sideaineet lisätään jauheeseen 

sekoitusvaiheessa. Lääkejauheen ja täyteaineiden sekoituksen jälkeen seos puristetaan 

tabletiksi. (Alderborn & Frenning, 2018.) 

 

3.4 Päällystys 

Tablettien päällystys on prosessi, jossa pinnoitemateriaali levitetään tablettien pinnalle. 

Päällystys antaa tabletissa oleville aktiivisille lääkeaineille suojaa ympäristöltä kuten 

kosteudelta ja valolta, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteiden stabiilisuuteen. 

Päällystyksen avulla voidaan helpottaa lääkkeiden nielemistä, peittää niiden mahdollista 

pahaa makua sekä parantaa tuotteen ulkonäköä ja helpottaa tuotebrändin tunnistuksessa. 

Kalvopäällystys on suosituin päällystystekniikka lääketeollisuudessa ja käytännössä 

melkein kaikki markkinoille tulevat lääkkeet ovat kalvopäällystettyjä. (Porter, 2018.) 

 

Kalvopäällystyksessä nestemäiset polymeeripohjaiset formulaatiot levitetään tablettien 

pinnalle. Päällystysneste suihkutetaan pyörivälle tai leijutetulle tablettimassalle. Märät 

päällystetyt tabletit kuivataan, jolloin päällystenesteessä ollut liuotin haihtuu pois ja tabletin 

pinnalle jää ohut päällyste. Tablettien päällystys voidaan toteuttaa leijukerrosperiaatteella, 

mutta suurin osa kalvopäällysteiseistä tableteista valmistetaan päällysteliuoksen tai -

suspension sumuttamisella. (Porter, 2018.) 
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4 Vihreän kemiantekniikan ratkaisut tablettien tuotannossa 

Tässä työssä vihreät kemiantekniikan teknologiat ja menetelmät keskittyvät 

lääketeollisuuden prosessipuoleen. Lääketeollisuuden tuotantoprosesseista on tehty paljon 

tutkimusta, mutta uudet kestävän kehityksen mukaiset prosessiteknologiat eivät ole vielä 

laajalti käytössä teollisuusmittakaavassa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään lähinnä 

potentiaalisia vihreän kemiantekniikan ratkaisuja lääketablettien tuotantoprosessissa. Nämä 

ratkaisut on havaittu toimiviksi laboratoriomittakaavassa. 

 

4.1 Viipymäaikajakauma 

Lääkevalmistuksesta tulee tulevaisuudessa entistä kustannusintensiivisempää globaalien 

markkinoiden vuoksi. Tästä syystä useat lääkeyhtiöt, tutkimuslaitokset ja 

sääntelyviranomaiset tekevät tutkimusta lääketuotteiden perinteisen erävalmistusprosessin 

korvaamiseksi jatkuvatoimisella valmistusprosessilla. (Kleinebudde, Krumme & Pauli, 

2020.) Jatkuvissa valmistusprosesseissa sarja yksikköprosesseja yhdistetään integroiduksi 

valmistusjärjestelmäksi, jossa prosessin aikana raaka-aineita syötetään jatkuvasti 

järjestelmään ja samalla tuotteita poistetaan järjestelmästä (Tiang et al. 2017). Nämä 

prosessit kestävät kauan ja ovat täten alttiita odottamattomille tapahtumille, kuten laitteiden 

kulumiselle tai tukkeutumisille. Tästä syystä suurin osa lääketuotantoprosesseista on 

edelleen erätoimisia. Viipymäaikajakauman (Residence Time Distribution, RTD) avulla 

voidaan  erätoimisista prosesseista siirtyä jatkuvatoimisiin prosesseihin. Tuotantoprosessien 

viipymäaikajakauman määrittäminen  mahdollistaa prosesseissa ilmenevien ongelmien 

havaitsemisen varhaisessa vaiheessa. (Kleinebudde, Krumme & Pauli, 2020.) 

 

Viipymäaikajakauman määrittämisessä voidaan käyttää merkkiaineita ja antureita 

kuvaamaan raaka-aineiden kulkua jatkuvatoimisessa prosessissa. RTD-mallinnus 

mahdollistaa häiriöiden seurannan prosessin aikana ja on höydyllinen työkalu 

riskienhallinnassa ja -ennakoinnissa. Koko prosessin viipymäaikajakauma voidaan määrittää 

matemaattisesti. Tehokkaan RTD:n käytön tuloksena on laadun vaihtelun vähentyminen ja 

tuotteen laadun paraneminen. (Engisch & Muzzio, 2016.) Kuvassa 6 on esitetty lähi-
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infrapunaspektroskopian (Near – Infrared Spectroscopy, NIRS) käyttö tabletointiprosessin 

viipymäaikajakauman mittauksessa. Kuvassa 7 on esitetty esimerkkinä RTD-mallinnuksen 

avulla saatu viipymäaikajakauma tabletointiprosessissa. 

 

 

 
Kuva 6. Tabletointiprosessin viipymäaikajakauman mittaus NIRS- antureilla sekä 

nestekromatografialla (High Performance Liquid Chromatography, HPLC). Prosessiin 

lisätään aktiivisia aineita (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ja apuaineita (Excipients, 

EXP) (mukaillen Kleinebudde, Krumme & Pauli, 2020) 
 

 

 

Kuvan 6 tabletointiprosessin seoksen aktiivisen aineen (API) pitoisuutta mitataan NIRS- 

antureiden avulla eri prosessivaiheissa. Ensimmäinen mittaus suoritetaan jatkuvatoimisen 

sekoituksen jälkeen. Toinen mittaus tehdään rakeiden kuivauksen jälkeen. Kolmas mittaus 

suoritetaan tablettipuristimen syöttökehyksessä ja neljännessä NIRS-mittauksessa  mitataan 

valmiit tabletit, kun ne poistetaan muoteista. Tämän jälkeen mittaustuloksista määritetään 

prosessin viipymäaikajakauma matemaattisesti. 
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Kuva 7. RTD-mallinnuksella saatu tabletointiprosessin viipymäaikajakauma (mukaillen 

Engisch & Muzzio, 2016) 

 

 

Kuvan 7 tabletointiprosessin viipymäaikajakaumasta nähdään, että myllyn RTD on lyhyt ja 

kapea. Sekoittimen viipymäaika on laajempi kuin myllyn sen takaisinsekoituksen takia. 

Tablettipuristimen viipymäaika on suurin johtuen sen syöttösuppilosta- ja kehyksestä. 

Keltaisella on kuvattu koko yksikköprosessin viipymäaikajakauma. Kokonaisjärjestelmän 

viipymäaikojen avulla voidaan siis jäljittää raaka-aineiden kulkeutumista ja laitteiden 

toimivuutta koko prosessin aikana tablettien muodostumiseen asti. 

 

Jatkuvatoimisella prosessilla on useita etuja. Se vähentää prosessivaiheiden määrää ja sen 

avulla voidaan välttää tuote ja välituote-erien purkaminen ja täyttäminen prosessivaiheiden 

välillä. Lisäksi eräkoko voidaan määrittää prosessin käyntiajan perusteella. Jatkuvatoimisen 

prosessin avulla tuotantoprosessista syntyvä jäte vähenee ja tuotantoprosessia on helppo 

laajentaa. RTD- menetelmää ei ole otettu vielä laajalti käyttöön lääketeollisuuden 

tuotannossa, vaikka se on havaittu toimivaksi teknologiaksi laboratoriomittakaavassa. 

Aiheesta tarvitaan vielä enemmän tutkimusta ja validointityötä, jotta tiedetään tarkasti miten 

jauhemainen materiaali käyttäytyy eri prosessiolosuhteissa jatkuvatoimisessa tuotannossa. 

(Tiang et al. 2017.) 
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4.2 Vihreä leijukerrosrakeistus 

Lääketeollisuudessa rullapuristus on laajalti käytetty rakeistusmenetelmä oraalisten 

annostablettien valmistuksessa ja sitä pidetään yksinkertaisimpana ja taloudellisimpana 

valmistusprosessina. Tutkimusten perusteella vihreän leijukerrosrakeistuksen (Green Fluid 

Bed Granulation, GFBG) avulla voidaan kuitenkin valmistaa rakeita, joilla on korkeampi 

lääkepitoisuus alhaisemmilla kustannuksilla verrattuna puristusmenetelmään. (Ishikawa et 

al. 2021.) GFBG perustuu kosteusaktivoituun kuivarakeistustekniikkaan (Moisture 

Activated Dry Granulation, MADG), joka koostuu sekoitus- ja ruiskutus- sekä 

absorptioprosesseista. Sekoitus- ja ruiskutusprosessissa aktiiviset aineet, vesiliukoiset 

apuaineet ja sideaine rakeistetaan pienellä määrällä vettä. Absorptiovaiheessa rakeiden 

sisältämä vesi imeytyy veteen liukenemattomiin täyteaineisiin, jotka on lisätty myöhemmin 

prosessiin. Tällöin leijukerrosrakeistuksen prosessista voidaan jättää kokonaan pois 

kuivausvaihe, joka puolestaan on oleellinen osa märkäleijukerrosrakeistuksen prosessia. 

(Takasaki et al. 2019.)  

 

Perinteiseen märkään leijukerrosrakeistukseen (Fluid Bed Granulation, FBG) verrattuna 

GFBG tarvitsee huomattavasti lyhyemmän rakeistusajan. Tämä johtuu siitä, että GFBG:ssä 

tarvitaan pienempi määrä rakeistusvettä ilman lämmitysprosessia. Sekä rullapuristuksessa 

että vihreässä leijukerrosrakeistuksessa on lopullisen seoksen valmistukseen käytettävien 

koneiden määrä  sama ja valmistusaika yhtä pitkä. GFBG:llä valmistetuilla rakeilla on 

todettu olevan kapeampi hiukkaskokojakautuma ja parempi juoksevuus verrattuna 

puristusmenetelmällä valmistettuihin rakeisiin. GFBG rakeiden on myös huomattu hajoavan 

nopeammin verrattuna muihin rakeistusmenetelmiin. Nämä seikat osoittavat, että GFBG on 

yksinkertainen, ympäristöystävällinen ja vähemmän energiaa kuluttava valmistusprosessi, 

jonka avulla voidaan saavuttaa paremmat ominaisuudet rakeissa ja tableteissa. (Ishikawa et 

al. 2021.) 

 

4.3 Ylikriittinen nesteteknologia 

Ylikriittisten nesteiden, erityisesti superkriittisen hiilidioksidin (CO2) ainutlaatuiset 

ominaisuudet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia farmaseuttisten prosessien kehittämiseen 

(Kankala et al. 2017). Ylikriittisellä hiilidioksidilla on suhteellisen helposti saavutettavissa 
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kriittiset olosuhteet. Sen alhainen kriittinen lämpötila mahdollistaa prosessien kehittämisen 

lähelle ympäristön lämpötilaa. Ylikriittinen hiilidioksidi on myrkytön ja syttymätön, sillä on 

kaasumainen viskositeetti, nestemäinen tiheys ja hyvä liukoisuus. Sen käytöllä on 

suhteellisen alhaiset kustannukset. Ylikriittisessä nesteteknologiassa vähäinen orgaanisten 

liuottimien käyttö sekä hiilidioksidin avulla saatu  jäännösliuottimen poisto prosessista tekee 

siitä vihreämmän vaihtoehdon perinteisille lääketeollisuuden prosesseille. Ylikriittisen 

hiilidioksidin käytössä on myös vähäinen riski tuotteiden kontaminaatiolle mikrobien 

kanssa, mikä tekee siitä erittäin suotuisan nesteteknologian lääketeollisuuteen. (Soh & Lee, 

2019.) Kuvassa 8 on hahmotelma hiilidioksidin faasikaaviosta. 

 

 
Kuva 8. Hahmoteltu hiilidioksidin faasikaavio (mukaillen Franco & De Marco, 2021) 

 

 
 

Huolimatta ylikriittisten nesteteknologioiden eduista, niitä ei ole toistaiseksi otettu käyttöön 

laajassa mittakaavassa lääketeollisuudessa niiden skaalautuvuusongelmien sekä suurten 

paineastioiden käyttöön liittyvien turvallisuusriskien vuoksi (Kankala et al. 2017). Muun 

muassa toimivasta tuotantomittakaavasta, jatkuvatoimisesta valmistuksesta ja taloudellisesta 

arvioinnista tarvitaan lisätutkimuksia. Huolimatta prosessin kehittämisen haasteista, 

teknologialla on hyvät onnistumismahdollisuudet tulevaisuuden lääketeollisuuden 

tuotannossa. (Guijin,  Junjian & Shiming, 2021.) 
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Yksi potentiaalisista ylikriittisen nesteteknologian sovelluksista lääketeollisuudessa ovat 

mikrokapselointi ja nanokapselointi (Long, Ryan & Padrela, 2019). Ylikriittiset CO2 - 

prosessit mahdollistavat tarkan hiukkaskoon suunnittelun ja hallinnan hyödyntämällä 

ylikriittisen hiilidioksidin ominaisuuksia, kuten lämpötilaa ja painetta eri käyttöolosuhteissa. 

Ylikriittistä nestettä voidaan käyttää monilla eri tavoilla tuottamaan mikrokapseloituja ja 

nanokapseloituja tuotteita. Vakiintuneita menetelmiä ovat Rapid Expansion of Supercritical 

Solution (RESS) ja Supercritical Antisolvent (SAS). Supercritical Fluid Extraction of 

Emulsions (SFEE) menetelmällä on myös hyvä todennäköisyys yleistyä sen hyvien 

ominaisuuksien ansiosta.  

 

Mikrokapseloinnissa ja nanokapseloinnissa käytettävien prosessointitekniikoiden valinta 

riippuu aktiivisesta aineosasta, pinnoitemateriaalista ja sopivasta liuottimesta. Muita 

kriteereitä sopivan ylikriittisen nestetekniikan valinnassa ovat esimerkiksi tabletin haluttu 

koko, muoto ja huokoisuus. (Soh & Lee, 2019.) Seuraavissa kappaleissa esitetään 

potentiaalisia ylikriittisen nesteteknologian ratkaisuja, jotka on koettu toimiviksi 

prosesseiksi laboratoriomittakaavassa. 

 

4.3.1 Rapid Expansion of Supercritical Solution (RESS) 

Ylikriittisten liuosten nopeassa laajenemisessa (RESS) aktiivinen aineosa ja pinnoiteaine 

liuotetaan ylikriittiseen nesteeseen. Ylikriittistä nesteliuosta pidetään korkeassa paineessa 

ennen kuin sen annetaan laajentua. Laajentumisvaiheessa tapahtuu ylikyllästyminen, jonka 

seurauksena päällystemateriaali kerrostuu aktiivisen aineosan ympärille ja muodostuu 

mikrokapseleita. Aktiivisten farmaseuttisten aineosien (API) kapseloinnissa mikrokiteinen 

lääkeaine hallitsee hiukkasten ydintä, kun taas hitaammin saostuva pinnoiteaineena toimiva 

polymeeri peittää pinnan. (Soh & Lee, 2019.) Kuvassa 9 on kuvattu RESS-teknologian 

toimintaperiaate.  
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Kuva 9. RESS-teknologian toimintaperiaate (mukaillen Soh & Lee, 2019) 

 

 

RESS-teknologian etuja ovat sen yksivaiheinen prosessi sekä mahdollisuus toimia matalissa 

lämpötiloissa. RESS-teknologiaa voidaan myös käyttää laajasti monenlaisille 

epäorgaanisille, orgaanisille ja polymeerisille materiaaleille. RESS:n toimivuuden 

edellytyksenä kuitenkin on, että vaikuttavan aineen sekä päällystemateriaalin tulee olla 

hyvin liukoisia ylikriittiseen nesteeseen. (Soh & Lee, 2019.)  

 

4.3.2 Supercritical Antisolvent (SAS) 

Ylikriittisen hiilidioksidin käyttöön perustuvista prosesseista ylikriittinen antiliuotin (SAS) 

on yksi suosituimmista. SAS hyödyntää CO2:n antiliuotinvaikutusta API-aineiden 

kiteyttämiseen. SAS-menetelmä toimii puolijatkuvassa tilassa. Siinä API-liuos liuotetaan 

sopivaan orgaaniseen liuottimeen ja liuos ruiskutetaan suuttimen läpi ylikriittiseen 

hiilidioksidiin korkeapainekuivauskammioon. Korkeapainekuivauskammiossa tapahtuu 

liuosten ylikyllästyminen ja saostuminen sekä liuottimen haihtuminen. Ylikriittinen 

hiilidioksidi uuttaa orgaanisen liuottimen liuossuihkusta, mikä johtaa tuotteen nopeaan 

saostumiseen. Tuloksena on mikrokapseloitu tuote, jossa pinnoitemateriaali on päällystänyt 
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aktiivisenaineosan. SAS:n avulla voidaan hallita lääkeaineiden kiteistä muotoa ja 

hiukkaskokoa mikro- ja nanoalueella. Sen on myös osoitettu parantavan hydrofobisten 

lääkeyhdisteiden liukoisuutta. (Soh & Lee, 2019.) Kuvassa 10 on kuvattuna SAS- 

prosessiteknologia. 

 

 

 
Kuva 10. SAS-prosessiteknologia (mukaillen Soh & Lee, 2019) 

 

 

SAS-menetelmä on erittäin hyödyllinen mikrokapseloinnissa ja amorfisten aineiden 

muodostamisessa. Kaikkia biopolymeerejä ei kuitenkaan voida käsitellä SAS:lla. SFEE-

tekniikka tarjoaa hyvän vaihtoehdon SAS-prosessille, sillä siinä voidaan käyttää laajempaa 

valikoimaa lääkkeenkuljetuspolymeerejä. (Soh & Lee, 2019.) 

 

4.3.3 Supercritical Fluid Extraction of Emulsions (SFEE) 

SFEE on ylikriittisen nesteen uuttotekniikka, jossa muodostetaan emulsio. Emulsio on 

kahden toisiinsa sekoittumattoman nesteen seos. SFEE:n avulla voidaan valmistaa erittäin 

pieniä ja homogeenisiä hiukkasia ja se soveltuu hyvin farmaseuttisten ja herkkien 

luonnollisten yhdisteiden käsittelyyn. Tätä uuttotekniikka voidaan käyttää apuna lääkkeiden 

päällystyksessä, jossa aktiivisten aineiden pinnalle muodostuu kalvo. SFEE-tekniikassa 
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käytetään ylikriittistä hiilidioksidia orgaanisen liuottimen poistamiseen emulsiosta. (Soh & 

Lee, 2019.) Kuvassa 11 on esitetty SFEE-uuttotekniikka. 

 

 

 
Kuva 11. SFEE prosessi kuvattuna vaiheittain (mukaillen Soh & Lee, 2019) 

 

 

SFEE:ssä  käytetään yleensä öljy-vesi-emulsioita. Siinä veteen liukenemattomat aktiiviset 

yhdisteet liuotetaan öljyfaasiin, joka koostuu tyypillisesti orgaanisista nestemäisistä 

liuottimista. Emulsio syötetään ylhäältä uuttokolonniin, kun taas ylikriittinen CO2 syötetään 

vastavirtaan kolonnin pohjalta. Emulsion ja ylikriittisen nesteen välinen vastavirtaus edistää 

orgaanisen liuottimen uuttamista emulsion pisaroista. Näin ollen pinnoitemateriaali ja 

aktiiviset aineet saostuvat mikrokapseleina veteen. Liuotin otetaan talteen prosessin 

yläosassa olevaan erottimeen ja kolonniin jäävät kalvopäällysteiset hiukkaset. Lyhyesti 

sanottuna SFEE-teknologiassa CO2 toimii antiliuottimena uuttaen orgaanisen liuottimen 

emulsion pisaroista. (Franco & De Marco, 2021.)  
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4.4 Ruiskuvalu 

Liuotinpohjainen ruiskupäällystys on laajalti käytetty prosessi. Prosessin suosiosta 

huolimatta sillä on myös negatiivisia vaikutuksia. Liuotinpohjaisessa ruiskupäällystyksessä 

vesipitoisten ja orgaanisten liuottimien käyttö sekä pitkät altistumisajat lämmölle voivat 

vaikuttaa haitallisesti tuotteiden stabiilisuuteen. Lisäksi liuotinpohjaisen 

ruiskupäällystyksen käyttö lisää prosessikustannuksia ja aiheuttaa ympäristö- ja 

turvallisuusriskejä. Nämä seikat ovat kannustaneet vaihtoehtoisten liuotinvapaiden 

prosessien tutkimiseen ja kehitykseen. (Puri et al. 2018.) 

 

Ruiskuvalu (Injection Molding, IM) on liuotinvapaa päällystysmenetelmä. Tutkimusten 

perusteella IM on lupaava tekniikka lääketablettien päällystämisessä, sillä siinä käytettyjen 

tarkkuusmuottien avulla voidaan kätevästi muuttaa tuotteiden muotoa ja päällystyksen 

ominaisuuksia. Se antaa tableteille paksun päällysteen ja vähentää niiden kontaminaation 

riskiä. Muihin liuotinvapaisiin teknologioihin verrattuna ruiskuvalulla on lyhyemmät 

käsittelyajat, koska se ei vaadi tuotteiden pitkiä kovettumis- tai kuivausaikoja. Ruiskuvalu 

voidaan jakaa kahteen päällystysvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tabletin toinen puoli 

päällystetään injektoimalla päällystemateriaali tabletin pintaan. Tämän jälkeen siirrytään 

toiseen vaiheeseen, jossa puoliksi päällystetty tabletti käännetään ylösalaisin ja tabletin niin 

sanottu kansipuoli päällystetään. Kuvassa 12 on esitetty ruiskuvaluprosessin vaiheet tabletin 

päällystyksessä. (Puri et al. 2018.) 

 

 
Kuva 12. Ruiskuvaluprosessin vaiheet tablettien päällystyksessä (mukaillen Puri et al. 2018) 

 

 

IM-teknologian mahdollisia haasteita ovat optimaalisten sulakäsittelyominaisuuksien 

omaavien pinnoitemateriaalien löytäminen prosesseihin, prosessiolosuhteiden vaikutukset 

tabletin ydinten kestävyyteen sekä eri tablettityypeille hankittujen laitteistojen ja  

tarkkuusmuottien kustannukset. IM-teknologiaa on lähinnä käytetty mikromittakaavaisten 
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tuotteiden kehittämiseen muoviteollisuuteen sekä lääkinnällisiin laitteisiin. Menetelmällä on 

hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa syrjäyttää perinteinen liuotinpohjainen 

ruiskupäällystysmenetelmä lääketablettien tuotannossa. (Puri et al. 2018.) 

 

4.5 Veden käyttö ja kierrätys  

Vesi on olennainen osa lääkkeiden valmistusprosessia ja tämän vuoksi veden kulutus on 

suurta lääketeollisuudessa. Suuri vedenkulutus lisää tuotantokustannuksia. Jätevesien 

käsittelystä on tullut kriittisempi osa lääkevalmistuksen liiketoimintaa. Veden kulutuksen 

vähentäminen ja keskittyminen jäteveden käsittelyyn on kasvava trendi lääketeollisuudessa 

ja näiden avulla voidaan saada huomattavia kustannussäästöjä. (Hanna, 2020.)  

 

Monet farmaseuttiset prosessit vaativat erittäin puhdasta vettä, joka täyttää tiukat 

laatuvaatimukset. Samaan aikaan lääketeollisuus tuottaa erittäin saastuneita ja myrkyllisiä 

jätevesiä, jotka vaativat monimutkaisen ja kalliin puhdistuskäsittelyn. Lääketehtaissa 

käytetään tyypillisesti monenlaisia kemikaaleja ja prosesseja, jotka aiheuttavat suuria 

haasteita jätteenpuhdistukseen. Lääkkeiden laadun ja turvallisuuden sääntelyviranomaiset 

suhtautuvat varauksella veden uudelleenkäyttöön lääketuotannossa, minkä johdosta veden 

kierrätys lääketeollisuudessa on melko vähäistä. Huoli tuotteiden saastumisesta sekä tiukat 

kemialliset ja mikrobiologiset puhtausvaatimukset ja hyviä tuotantotapoja koskevat 

määräykset eli GMP-lainsäädäntö (GMP, Good Manufacturing Practice) rajoittavat 

regeneroidun veden käyttöä. Suurimmat veden uusiokäyttöön liittyvät haasteet 

lääketeollisuudessa ovat veden tiukat laatuvaatimukset sekä tuotteiden saastumiseen ja 

ihmisten terveyteen liittyvät riskit. (Strade, Kalnina & Kulczycka, 2020.) 

 

Erilaisten vesivirtojen ja niiden laatuvaatimusten kattava analysointi mahdollistaa veden 

uusiokäytön. Prosessivesiä voidaan esimerkiksi uusiokäyttää teknisiin tarkoituksiin, kuten 

jäähdytykseen ja höyryn tuotantoon. Korkeiden puhtausvaatimusten takia yli 50 prosenttia 

syöttövedestä poistuu jätteenä käänteisosmoosi puhdistusmenetelmässä. Tämä jätevesi on 

kuitenkin edelleen tarpeeksi puhdasta ja laadukasta uusiokäyttää prosesseissa, joissa se ei 

joudu suoraan kosketuksiin lääketuotteiden kanssa, kuten jäähdytysjärjestelmissä. Myös 

tiettyjä farmaseuttisten panosprosessien jätevesivirtoja voidaan uusiokäyttää ravinteiden 

lähteinä ja pH:ta säätelevinä aineina biologisissa jätevedenpuhdistamoissa, mikä tarjoaa sekä 
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ympäristö- että taloudellisia etuja. Jotta päästäisiin ympäristö- ja kustannustehokkaisiin 

tavoitteisiin lääketeollisuudessa, on tulevaisuudessa kehitettävä uusia veden 

kierrätysratkaisuja. (Strade, Kalnina & Kulczycka, 2020.) 
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5 Johtopäätökset 

Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä vihreän kemiantekniikan ratkaisuja on käytetty ja mitä 

ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa käyttää lääketablettien valmistuksessa sekä millaisia 

vaikutuksia niillä on valmistusprosesseihin. Työ keskittyi prosessiteknologioihin, joiden 

avulla lääkkeiden tuotannosta saadaan ympäristöystävällisempää ja tehokkaampaa. Viime 

vuosina on lähinnä keskitytty vihreämpien lääkesynteesien kehittämiseen ja toteuttamiseen 

lääketeollisuudessa. Vihreistä prosessiteknologioista on tehty paljon tutkimuksia ja tässä 

työssä esitellyt ratkaisut ovat osoittautuneet toimiviksi laboratoriomittakaavassa, mutta niitä 

ei ole otettu vielä laajaan tuotannolliseen käyttöön lääketeollisuudessa. Lisääntynyt 

tietoisuus teollisuuden ympäristövaikutuksista ohjaa lääkeyrityksiä kuitenkin siirtymään 

vihreämpien ratkaisuiden käyttöön. 

 

Lääketeollisuuteen liittyvä tarkka lainsäädäntö vaikeuttaa uusien prosessien käyttöönottoa. 

Lääkkeiden puhtausvaatimukset sekä kontaminaatioriskit edellyttävät tarkkojen kriteerien 

mukaisia prosessiteknologioita, jotka lääkkeiden laadun ja turvallisuuden 

sääntelyviranomaiset ovat hyväksyneet. Vihreät prosessiteknologiat ja menetelmät, jotka on 

havaittu potentiaalisiksi ratkaisuiksi lääketeollisuuden tuotantoprosesseihin, ovat 

keskittyneet suurimmaksi osaksi tablettien rakeistus- ja  päällystysmenetelmiin. Koko 

lääketablettien valmistusprosessin kattavaa vihreää prosessiteknologiaa on vähemmän 

tutkittu, mutta esimerkiksi viipymäaikajakauman avulla voidaan tablettien tuotantoprosessi 

muuttaa jatkuvatoimiseksi ja tällöin voidaan vähentää prosessivaiheiden sekä jätteen 

määrää.  

 

Vihreän kemiantekniikan prosessiteknologioista tarvitaan lisätutkimuksia prosessien 

hyödyistä ja tuotannon tehokkuudesta, jotta investointi uusiin teknologioihin olisi 

lääkeyrityksille kannattavaa. Etenkin veden kierrätyksestä ja käytön optimoinnista tarvitaan 

lisätutkimuksia, koska vesi on oleellinen osa lääkkeiden valmistusprosessia. Työssä 

esitetyillä vihreän kemiantekniikan prosessimenetelmillä on lisätutkimusten myötä suuret 

mahdollisuudet siirtyä laboratoriomittakaavasta kaupalliseen tuotantoon tulevaisuuden 

lääketeollisuudessa. 
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