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1 Úvod 
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V obecném povědomí představují tablety nejznámější a nejčastěji užívanou lékovou 

formu aplikovanou v medicíně resp. farmacii.  

 

Tablety (Tabulettae, příp. Compressi), patřící mezi jednu z nejrozšířenějších pevných 

lékových forem, jsou tuhé, pevné, konkrétně tvarově definované lékové formy. Jsou 

složeny z práškovitých příp. granulovaných léčivých a pomocných látek nebo jejich 

směsí, jde vlastně o disperzní systém plynné fáze ve fázi tuhé.  

Tablety mohou být rozděleny podle různého typu tvaru, nejčastěji se používají tablety 

ploché nebo čočkovité.  

 

Tablety mají relativně velikou řadu výhod, mezi něž patří např. využití prakticky pro 

všechny tuhé léčivé látky, přesnost dávkování, aplikační komfort, dlouhodobá stálost, 

transport i skladování, biologická dostupnost, řízené uvolňování, aj. Nevýhodou může 

být relativně opožděný nástup účinku nebo nemožnost aplikace v případě poruch 

trávicího traktu.  

Tablety, s ohledem tyto jejich výhody nebo nevýhody, mají svá vlastní definovaná 

jakostní kritéria stejně tak jako všechny ostatní lékové formy, jež musí splňovat. Mezi 

ně patří např. mechanická odolnost, odolnost proti vzdušné vlhkosti, pórovitost, 

dostatečná stálost, pevnost aj. Důležitou skupinu tvoří dále biofarmaceutické 

parametry, mezi než řadíme např. dobu rozpadu a uvolňování léčivé látky.  

Neméně důležitý vliv na chování tablety od výroby až po samotné působení léčiva 

v těle má také samotná struktura tablety. Je proto důležité tuto vlastnost a její 

následné vlivy důkladně sledovat.  

 

Lisování, základní proces výroby tablet, je složitý technologický postup skládající se 

z několika kroků. K lisování je nejprve potřeba připravit vhodnou tabletovinu. Výběr 

složení tabletoviny a způsob provedení technologického postupu přípravy a 

samotného lisování je třeba pro docílení požadovaných vlastností tablet v maximální 

možné míře dodržet. Technologie lisovatelnosti je jednou ze základních problematik 

dnešního výzkumu ve farmacii. 

 

Při výzkumu lisovatelnosti tablet se tabletoviny lisují při konstantním nastavení dráhy 

na čase. Znamená to, že nárůst síly má exponenciální charakter. Z daného důvodu 

mnohá stanovení, např. změn objemu, pevnosti, zaznamenávají výše uvedené 
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charakteristiky křivek. Novým pohledem na uspořádávání pokusů je záměna posunu 

trnu 1 mm/s za konstantní nárůst síly za 1 sekundu.  

 

V této práci jsem se zaměřil na testování závislosti plasticity na lisovací síle u 

tabletovin, které byly lisovány právě tímto novým uspořádáním nárůstu síly. 
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2 Teoretická část 
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2.1 CHARAKTERIZACE A ROZDĚLENÍ ZRNĚNÉHO PRÁŠKU A 

TABLET 

2.1.1 Charakterizace a rozdělení zrněného prášku 

 

 ZRNĚNÝ PRÁŠEK (granula) 

 

Synonyma: pulveres granulati, granulát, granule, zrnka 

 

Zrněný prášek je léčivý přípravek tvořený z pevných suchých shluků prachovitých 

částic, jež jsou dostatečně odolné při mechanickém namáhání. Je určený 

k perorálnímu podání. Granula jsou přímo polykány, žvýkány nebo se před podáním 

rozpustí nebo dispergují nejlépe ve vodě. Zrněné prášky obsahují jednu nebo více 

léčivých látek s pomocnými látkami nebo i bez nich, a dále např. je-li třeba, barviva 

schválená oprávněnou autoritou a aromatické přísady. Zrněné prášky jsou 

jednodávkové nebo vícedávkové přípravky. U vícedávkových granul oddělujeme 

každou jednotlivou dávku pomocí příslušné odměrky či jiné pomůcky umožňující 

odměření předepsaného množství. Jednodávkový zrněný prášek je uzavřen v 

samostatném obalu, např. v sáčku,lahvičce.  

 

 

Rozlišujeme několik druhů zrněných prášků:  

 

→ GRANULA EFFERVESCENTIA (šumivé zrněné prašky) 

→ GRANULA OBDUCTA (obalené zrněné prášky) 

→ GRANULA CUM LIBERATIONE MODIFICATA (zrněné prášky s řízeným 

uvolňováním) 

→ GRANULA ENTEROSOLVENTIA (enterosolventní zrněné prášky) 
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Granula effervescentia) 

Granula effervescentia jsou neobalené zrněné prášky obsahující kyselé látky a 

uhličitany nebo příp. hydrogenuhličitany, které v kontaktu s vodou prudce reagují za 

vzniku oxidu uhličitého. Před samotnou aplikací je nutné rozpouštění nebo 

dispergace ve vodě. 

 

Granula obducta 

Jde obvykle o vícedávkové přípravky obsahující zrna obalená nebo potažená jednou 

nebo více vrstvami směsí různých pomocných látek. 

 

Granula cum liberatione modificata 

Zrněné prášky s řízeným uvolňováním jsou tvořeny obalenými nebo neobalenými 

zrny, které byly připraveny za použití vybraných pomocných látek nebo vybraných 

postupů použitých samostatně, eventuelně v kombinaci tak, aby se dosáhlo vhodné 

rychlosti, místa nebo času uvolňování léčivé látky nebo látek. Modifikace uvolňování 

léčivých látek z tohoto typu granul může být provedena za účelem jak prodlouženého 

uvolňování tak i uvolňování zpožděného. 

 

Granula enterosolventia 

Granula enterosolventia jsou přípravky se zpožděným uvolňováním. Jsou to 

acidorezistentní zrněné prášky odolné vůči žaludeční šťávě, léčivou látku (příp. látky) 

uvolňují až ve střevní tekutině. Těchto vlastností se dosahuje obalením zrn 

enterosolventním materiálem (enterosolventní obalená zrna) nebo jinými vhodnými 

postupy [2]. 
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2.1.2 Charakterizace a rozdělení tablet 

 

 TABLETY (tabulettae) 

 

Synonyma: compressi 

 

Tablety jsou pevné tuhé přípravky obsahující jednu nebo více léčivých látek. 

Tyto přípravky jsou určeny především k perorálnímu podání. Tablety se mohou 

polykat celé i dělené, po rozžvýkání, některé se před podáním rozpouštějí nebo 

dispergují ve vodě a jiné se ponechají v ústech, kde se z nich následně uvolňuje 

léčivá látka. Částice jsou tvořeny jednou nebo více léčivými látkami s pomocnými 

látkami nebo bez nich. Mezi pomocné látky řadíme plniva, pojiva, vlhčiva, 

rozvolňovadla, kluzné látky, látky modifikující chování přípravku v trávicím traktu, 

dále barviva schválená oprávněnou autoritou a také chuťové a aromatické přísady. 

Tablety můžeme rozlišovat dle tvaru na válcovité, ploché nebo např. čočkovité, jejich 

hrany mohou být zkosené. Tablety mohou mít rýhy, jež usnadňují jejich rozdělení a 

mohou být označeny nápisem nebo značkami. Příprava tablet je složitý 

technologický postup, principem výroby a přípravy tablet je klasicky proces tvarování 

lisováním stejných objemů částic. 

 

Rozlišuje se několik druhů tablet pro perorální podání :  

→ TABULETTAE NON OBDUCTAE (neobalené tablety) 

→ TABULETTAE OBDUCTAE (obalené tablety) 

→ TABULETTAE EFFERVESCENTES (šumivé tablety) 

→ TABULETTAE PRO SOLUTIONE (tablety pro přípravu roztoku) 

→ TABULETTAE PRO DISPERZIONE (tablety pro přípravu disperze) 

→ TABULETTAE PERORALES PRO DISPERZIONE (perorální tablety 

dispergovatelné v ústech) 

→ TABULETTAE CUM LIBERATIONE MODIFICATA (tablety s řízeným 

uvolňováním) 

→ TABULETTAE ENTEROSOLVENTES (enterosolventní tablety) 
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Tabulettae non obductae 

Neobalené tablety lze rozlišit na jednovrstevné a vícevrstevné. Jednovrstevné 

neobalené tablety vznikají prostým slisováním částic, vícevrstevné tablety se 

skládající ze soustředěných nebo souběžných vrstev získaných postupným lisováním 

částic o různém složení. Použité pomocné látky nejsou výslovně určeny k řízení 

uvolňování léčivé látky v trávicích tekutinách. Neoblené tablety charakterizuje obecná 

definice tablet. Na lomu pozorovaném pod lupou je patrna buď na poměrně 

stejnoměrná struktura (jednovrstevné tablety), nebo vrstevnatá struktura 

(vícevrstevné tablety), ale nejsou patrné žádné známky obalování. 

 

Tabulettae obductae 

Synonyma: dražé, potahované tablety 

Jsou to tablety tvořené jádry pokrytými jednou vrstvou nebo více vrstvami směsí 

různých látek, jako jsou přírodní nebo syntetické pryskyřice, gumy, želatina, neaktivní 

a nerozpustná plniva, cukry, změkčovadla, polyoly, vosky, příslušnou oprávněnou 

autoritou schválená barviva, dále chuťové a aromatické přísady a především léčivé 

látky nebo jejich směsi. Látky určené k obalování jsou obvykle nanášeny ve formě 

roztoků, příp. suspenzí za podmínek umožňujících optimální odpaření rozpouštědla. 

Je-li obalovou vrstvou velmi tenká vrstva polymeru, jedná se filmem potažené tablety. 

Obalené tablety mají hladký povrch, který je zčásti zbarven a může být leštěný.  

Na lomu pozorovaném pod lupou je patrné jádro obklopené jednou nebo více 

souvislými vrstvami rozdílné struktury  

 

Tabulettae effeverscentes 

Šumivé tablety jsou neobalené tablety obsahující zpravidla látky kyselé povahy, dále 

uhličitany nebo hydrogenuhličitany, které za přítomnosti vody prudce reagují za 

vzniku oxidu uhličitého. Před aplikací jsou určeny k rozpouštění nebo dispergaci ve 

vodě. 
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Tabulettae pro solutione 

Synonyma: rozpustné tablety 

Tablety pro přípravu roztoku jsou neobalené nebo filmem potažené tablety, které 

jsou určeny k rozpuštění ve vodě před podáním. Vzniklý roztok může tmavě 

opalizovat v závislosti na vlastnostech pomocných látek použitých při výrobě tablet. 

 

Tabulettae pro dispersione 

Tablety pro přípravu disperze jsou neobalené nebo filmem potažené tablety určené 

před podáním k dispergaci ve vodě za vzniku homogenní disperze. 

 

Tabulattae perorales pro dispersione 

Perorální tablety dispergovatelné v ústech jsou neobalené tablety, které se po 

vložení do úst rychle dispergují ještě před spolknutím. 

 

Tabulattae cum liberatione modificata 

Tablety s řízeným uvolňováním jsou obalené nebo neobalené tablety připravené 

pomocí vybraných pomocných látek nebo vybraných postupů, nebo v kombinaci 

obou tak, aby se dosáhlo vhodné rychlosti místa nebo času uvolňování léčivé látky 

nebo směsí léčivých látek. Tablety s řízeným uvolňováním zahrnují tablety 

s prodlouženým uvolňováním, tablety se zpožděným uvolňováním a tablety 

s pulzním uvolňováním  

 

Tabulettae enterosolventes 

Synonyma: acidorezistentní tablety 

Enterosolventní tablety jsou tablety se zpožděným uvolňováním, odolné vůči 

žaludeční tekutině, které uvolňují léčivou látku (látky) ve střevní tekutině. Obvykle se 

připravují ze zrněných prášků nebo částic již potažených enterosolventním obalem, 

nebo v určitých případech pokrytím tablet enterosolventním obalem (v tom případě 

jde o enterosolventně obalené tablety). Tablety s enterosolventním obalem mají 

charakter obalených tablet. 
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Mimo perorální tablety rozlišujeme ještě další druhy tablet :  

 

→ TABULETTAE ORALES (orální tablety) 

→ TABULETTAE VAGINALES (vaginální tablety) 

→ TABULETTAE PRO SOLUTIONE AUT SUSPENZIONE VAGINALI (tablety 

pro přípravu vaginálních roztoků a suspenzí) 

 

Tabulettae orales 

Synonyma: tablety působící v dutině ústní 

Orální tablety jsou obvykle neobalené tablety. Jejich složení napomáhá 

ke zpomalenému uvolňování a místnímu účinku léčivé látky (látek) nebo k uvolňování 

a vstřebávání léčivé látky (látek) v určité části úst. Tablety působící v dutině ústní 

vyhovují požadavkům článku oromucosalia. 

 

Tabulettae vaginales 

Jde o pevné jednodávkové přípravky, jež obvykle odpovídají definici neobalených 

nebo potahovaných tablet uvedené v článku Tabulettae, ČL 2005. 

 

Tabulettae pro solutione aut suspenzione vaginali 

Tablety pro přípravu vaginálních roztoků a suspenzí jsou jednodávkové přípravky, 

které se před podáním rozpouštění nebo dispergují ve vodě. Mohou obsahovat 

pomocné léčivé k usnadnění rozpouštění nebo dispergace a k zabránění shlukování. 

S výjimkou zkoušky na rozpadavost vyhovují tablety pro přípravu vaginálních roztoků 

a suspenzí článku Tabulettae. Po přípravě rozpuštěním nebo dispergací vyhovují, 

kde je to vhodné, požadavkům na vaginální roztoky nebo vaginální suspenze [2]. 
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2.2 VÝROBA ZRNĚNÉHO PRÁŠKU 

 

Zrněný prášek, granulát, má veliký význam jako důležitý meziprodukt pro výrobu 

tablet. Tato mezipříprava, kterou nazýváme granulace, je prováděna z následujících 

důvodů :  

 zlepšení tokových vlastností (nastává pomocí zhuštění primárních částic) 

 fixace léčivé látky na pomocné látky (tento fakt je předpokladem ke 

stejnoměrnosti obsahu léčiva v každé následně vyrobené tabletě) 

 

Technologické způsoby přípravy zrněného prášku rozdělujeme podle použité metody 

obvykle na dva základní typy, na granulaci vlhkou a suchou.  

 

o SUCHÁ GRANULACE 

 

Synonymum : Briketování 

 

Suchá granulace je postup přechodného vytvoření větších shluků (agregátů) a jejich 

následného rozdrobnění (desagregace) na jednotlivá granulátová zrna. Přechodné 

shluky mají tvar velkých tablet (jde o brikety a odtud pochází i synonymum 

briketování), nebo příp. jinak tvarované (př. válcovité) výlisky. Předností suché 

granulace, metody zrnění bez používání rozpouštědla či tepla k sušení, je možnost 

využití jejího využití pro látky citlivé na vlhkost. Na druhou stranu je při tomto postupu 

využíváno vyšších lisovacích tlaků, a množství potřebné vynaložené energie 

znemožňuje využití pro léčiva, která se inaktivují teplem. Získané výlisky se dobře 

rozpadají a rozpouštějí, snadno přijímají vodu, protože částice nespojuje žádné 

pojivo. Tato metoda suché granulace nevyžaduje náročný postup sušení.  

Předpoklad přípravy zrněného prášku je dostatečná kohezivnot práškové směsi. 

Jednoduší a výhodnější postup metody suché granulace proto nepřináší tak dobré 

výsledky jako metoda granulce vlhké. Granulace za sucha se tedy uplatňuje 

především u nestálých léčiv, jejichž přípravu nelze provést metodou granulace vlhké. 

Nejpoužívanější stroje umožňující výrobu zrněného prášku metodou suchého 

granulování jsou válcové kompaktory. Agregát je zde získáván tlakem mezi dvěma 

válci, přičemž v závislosti na nastavení a úpravě jejich povrchu získáváme buď 
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kontinuální pás slisovaného prášku nebo jednotlivé brikety. Lisování prášku se řídí 

nastaveným tlakem mezi válci a rychlostí vstupu materiálu. Na těchto parametrech 

závisí rychlost zhušťování. Musí se přizpůsobit vlastnostem materiálu. Vznikající 

teplo je eliminováno pomocí vnitřního chlazení válců. Tento fakt je důležitý 

k zabránění lepení produktu na povrch válce. 

 

o VLHKÁ GRANULACE 

 

Výhodou této metody oproti předešlé je její širší použitelnost a zároveň větší 

univerzálnost, neboť po přidání kapalné fáze (zpravidla rozpouštědla jako je voda 

nebo líh o různých koncentracích) do tuhé práškové směsi se výrazně zlepší její 

deformovatelnost a usnadní se její aglomerace. Léčiva, které potřebujeme podat ve 

větších dávkách, získají pomocí metody vlhké i suché granulace potřebné tokové 

vlastnosti. Při přípravě tabletoviny je tato změna sypnosti důležitým faktem, který 

k samotné přípravě tabletoviny umožňuje použití menšího množství pomocných 

látek, než je tomu potřeba při metodě přímého lisování. Vlhkou granulací získáme 

stejnoměrnější obsah každé tablety, protože díky vlhkosti při vlhké granulaci je 

možno dosáhnout velmi pravidelného rozdělení všech částí tabletoviny [1]. 
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2.3 PLASTICITA A ELASTICITA 

 

Tablety, typická pevná léková forma, jsou v rámci technologického postupu výroby 

charakterizovány velkou skupinou fyzikálně-chemických vlastností. Důležitou skupinu 

těchto vlastností tablet, jejich plasticitu resp. elasticitu, definuje reologie, věda o 

deformaci, toku a přetváření materiálu. 

 

Ideální pevná pružná tělesa reagují na působení vnějších sil pouze pružnými 

deformacemi, mění pod vlivem působení sil svůj tvar a po skončení působení těchto 

sil se navracejí k původním rozměrům.  

 

Tablety, jako reálná tělesa, mají tyto „ideální“ vlastnosti pouze za podmínek, je-li 

deformující mechanické napětí dostatečně malé (mechanické napětí je definováno 

podílem působící síly a příslušné plochy, je to tedy síla vztažená na jednotku plochy). 

V reálu jsou většinou ale působící síly na určitou plochu relativně velké, působící 

mechanické napětí překročí jistou mez a pevné těleso, např. z kovového materiálu 

nebo se může tedy jednat o tabletovinu, podlehne trvalým deformacím. Navíc u 

těchto pevných látek vzniká při určitých hodnotách mechanického napětí v rámci 

jejich vysoké viskozity jakýsi zvláštní druh toku,  

tzv. „kluz“.  

 

Ve shrnutí se tedy i tablety, tato typicky pevná tělesa, chovají jako kapaliny, v jistém 

rozsahu se deformují plasticky („tečou“) a zároveň je můžeme charakterizovat také 

jako pevná pružná tělesa [3]. 
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2.4 PLASTICITA A ELASTICITA STANOVENÁ ZE ZÁZNAMU „SÍLA –  

DRÁHA“ 

 

2.4.1 Průběh lisovaní  

 

Základním procesem výroby perorálních, orálních, vaginálních, aj. tablet je postup 

tvarování lisováním. Jde o velmi komplikovaný výrobní proces, jehož průběh, 

uvažované vlastnosti, změny postupů, použité technologie, látky a zařízení, dále 

faktory, které ho ovlivňují aj., jsou základní problematikou četného počtu prací a 

výzkumů farmaceutických technologů po celém světě.  

 

Teoreticky lze průběh tvarovaní lisováním rozdělit na 4 základní stádia: počáteční 

stádium, stádium zhutnění, stádium elastické (vratné) deformace a stádium plastické 

deformace. 

 

Stádium počáteční, ve kterém je tabletovina volně nasypána do matrice a horní trn 

je v kontaktu s povrchem tabletoviny, lze označit jako klidové. Ve stádiu zhutnění, 

kdy dochází ke změnám prostorového uspořádání částic v počátku působení lisovací 

síly, se částice tuhé látky lépe prostorově uspořádávají, zároveň se vyplňují jejich 

interpartikulární prostory a zmenšuje se vzdálenost mezi nimi. Relativně velmi dobře 

lisovatelné prášky mohou již v tomto stádiu dát soudržné výlisky, u ostatních 

materiálů toho nedocílíme s ohledem na jejich horší kohezivní vlastnosti. Ve stádiu 

elastické deformace již částice nemohou dále ustupovat lisovací síle, mohou se 

zmenšovat pouze interpartikulární prostory. Výsledkem je další zhušťování výlisku, 

ve kterém vzniká napětí úměrné lisovatelnosti daného materiálu. Atomy, ionty a 

molekuly získávají potenciální energii až do hranice tzv. hranice elasticity. Při 

eventuelním přerušení působení síly se mohou částice navrátit do původního polohy. 

Závislost zatěžování a odlehčování materiálu je lineární. U homogenních izotropních 

tuhých látek lze toto stádium vyjádřit Hookovým zákonem :  = E . , kde  je napětí, 

 relativní délka prodloužení, E je konstanta úměrnosti, tzv. Youngův model 

pružnosti. Stádium plastické deformace, které charakterizují trvalé změny a fixace 

tvaru tablety, nastává po překonání hranice elasticity, je překonána mez toku. Atomy, 
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ionty a molekuly opouštějí svá původní uspořádání a může zde dojít i k drcení částic 

a vytváření nových mezipovrchů. Dodaná práce je spotřebována na vyvolání změny 

krystalové mřížky, dochází k vytváření nových mezipovrchů rozdrcených částic [1,4]. 

 

Obrázek č. 1 Zjednodušený popis procesu lisování  

 

 

 

 Elastická deformace 

 Plastická deformace 

 Fragmentace 

 

 

 
 
 
 

 

Výše uvedené stádia průběhu lisování jsou teoretická. Používané materiály pro 

lisování bývají často směsi léčivých a pomocných látek, což způsobuje velikou 

variabilitu v jejich elasticko – plastickém chování. Některé materiály se vůbec 

nedeformují, pouze se v prostoru účelně uspořádají, jiné se deformují jen elasticky, 

další se drtí, vytvářejí nové mezipovrchy a deformují se i plasticky [1].  

 

2.4.2 Záznam „síla – dráha“ 

 

Sledování průběhu lisovacího procesu, zároveň z toho vyplývající možnost 

odvozování případných změn vlastností materiálů a samotného lisovacího procesu, 

umožňuje záznam „síla – dráha“. Díky údajům tohoto záznamu můžeme 

kontinuálně sledovat změny elasticity a zároveň i plasticity.  
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Obrázek č. 2  Záznam „síla – dráha“, křivka závislosti dráhy horního trnu razidla na lisovací 

síle [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o závislost zaznamenávající změny hodnot působené lisovací síly (F) ve 

vztahu ke změně dráhy (s) horního trnu matrice výstředníkového lisu. Získané 

výsledky se využívají ke studiu průběhu lisovacího procesu pomocí porovnávání 

vložené energie lisovatelnosti tabletoviny. 

 

Plná čára na obrázku znázorňuje originální záznam, čárkovaně jsou vyznačeny 

pomocné linie.  

Počátek grafu, bod A, který se blíží průsečíku obou os, je místem počátku kontaktu 

horního trnu s materiálem v matrici. Vrchol křivky, bod B, představuje maximální 

dosaženou lisovací sílu (Fmax). Spojnice bodu A s bodem B, A – B, představuje spolu 

s horní přerušovanou přímkou plochu, která odpovídá energii vynaložené na tření 

mezi částicemi a stěnami matrice, E1. Plocha tvořená spojnicemi mezi body A – B – 

D, odpovídající energii E2, představuje množství energie vynaložené k 

vlastnímu vytvoření tablety a k překonání tření tabletoviny o stěny matrice. Energie 

E3,představovaná plochou spojnic bodů D – B – C, představuje energii 

akumulovanou po dobu lisování tabletou, při poklesu tlaku následně dochází k jejímu 

zpětnému předání lisovacímu přístroji.  

 

Součet všech tří energií, Ecelk. , je celková energie vynaložená na lisování. 
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Jednotlivé plochy lze tedy charakterizovat příslušnou energií odpovídající 

probíhajícímu ději při lisování. Jde vlastně o funkci ploch, kterou lze matematicky 

definovat vztahem :  

ds.fA )F(  

Ve shrnutí vyjadřuje záznam „síla – dráha“ tedy následující. 

 

Záznam „síla – dráha“ je možno vyhodnocovat 

pomocí několika postupů. Jeden z nich se 

provádí na základě závislosti p/ E2  na p 

(lisovacím tlaku). Čím menší úsek na svislé ose 

vytíná přímka proložená závislostí p/ E2  na p,  

tím lepší lisovatelnost tabletovina vykazuje [1, 4] 

 

2.4.3 Heckelova rovnice 

 

Známou matematickou interpretaci procesu lisování představuje Heckelova rovnice. 

Tato rovnice, posuzující míru redukce objemu slisovávané tabletoviny, vyjadřuje 

vztah lisovacího tlaku a hustoty výlisku[1, 4, 24]. 

 

Heckelův vztah má tvar:       ln 1 / (1 - Y)  =  k . p + q        a       Y = /o 

 
 
 
Jednotlivé parametry : 

Obrázek č. 3  Diagram Heckelova vztahu [4] 
Y = poměrná hustota (relativní)  

  = zdánlivá hustota 

o  = pravá hustota 

p  = lisovací tlak 

q , k  = konstanty 

1 / k  = lisovatelnost 

 

 

 

 

Plocha A - B = energie E1 

Plocha A - B- D = energie E2 

Plocha D – B - C = energie E3 

Ecelk. = E1 + E2 + E3 
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2.4.4 Studie zabývající se problematikou lisování 

 

Technologie postupu výroby tablet v rámci zvyšujících se požadavků na kvalitativní 

vlastnosti výsledných kompaktů vyžaduje neustále probíhající výzkum na patřičné 

úrovni. Nesčetné množství studií se usilovně zabývá problematikou lisovatelnosti 

tabletoviny, použitými suroviny, lisovacími postupy, neustále jsou testovány vlastnosti 

používaných pomocných materiálů, detailně jsou sledovány nejen charakteristiky 

výsledných tablet, ale také specifické vlastností používaných excipientů jako je např. 

elasticita a plasticita. Všechny následující studie se tedy zabývají způsoby, jak docílit 

takových náležitostí lisovacího procesu, aby byla dosažena potřebná kvalita 

výsledných tablet. 

Lisovatelnost tablet odhadovali např. ve vztahu k používaným farmaceutickým 

surovinám, příp jejich směsím, Vachon, M.G. a Chulia, D. [5]. Průběhy lisování 

charakterizovali pomocí tří fází a 

vyhodnocení prováděli rovněž pomocí 

energií charakterizující jednotlivé fáze 

lisovacího procesu. Podobně jako 

záznam „síla – dráha“ definovali E1 

jako energii ztracenou třením 

mezi částicemi a povrchy lisu, E2 

jako energii použitou na vlastní 

vytvoření tablety a E3 jako 

energii určující elastické 

deformace tablety. Součet 

předchozích energií, 

celkovou energii lisování, E, 

označili jako energii ideální, 

Eideal.  

 

  Eideal = E1 + E2 + E3 

 

V rámci závislosti lisovací síly na pohybu horního trnu porovnávali obecně známé 

materiály, šlo konkrétně o Avicel® PH 101, α – laktózu monohydrát, cellactosu 80 

mesh a theofyline anhydrid. Výsledky jsou zaznamenány na obrázku č. 5.  

Obrázek č. 4 Závislost lisovací  

síly na pohybu trnu 
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Obrázek č. 5  
Srovnání lisovacího  
procesu u jednotlivých  
použitých materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály byly dále porovnávány pomocí stanovení zřejmého, kohezivního odporu R, 

vypočítaného ze získaných hodnot pevností v tlaku σ, pomocí vztahu : 
2


R  , σ je 

definováno vztahem :                                                     , kde  F =  vyvinutá síla axiální 

r =   poloměr 

D =  průměr 

 

Výsledky závislostí jsou patrné na obrázku č. 6. 

 

 

Obrázek č. 6 Kohezivní odpor tablety při působení axiální síly [5] 
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Obrázek 7 Porovnávání 
lisovatelnosti binárních 
směsí 

Pomocné látky a jejich binární směsi testovali také Busignies, V., LeClerc, B., 

Porion, P. et al.. Používali konkrétně 

mikrokrystalickou celulózu, laktózu a anhydrát 

fosforečnanu vápenatého, event. 

jejich binární směsi. Cílem práce 

bylo pozorovat vliv složení hmoty 

směsí na lisovatelnosti. Při postupu 

používali vyhodnocení záznamem 

„síla – dráha“, cykly procesu sdružili 

pomocí měření energie a určili tzv. 

specifickou lisovací energii Esp cp a 

specifickou expanzní energii Esp exp. 

Zpozorovali, že pro změnu 

specifické expanzní energie platí 

lineární závislost ve vztahu ke 

složení použité tabletoviny. Na 

obrázku č. 7 jsou výsledky, práce 

vykonaná při lisování byla odvozena 

z plochy pod křivkou u každé 

závislosti [6]. Koherenci a pevnost 

v tlaku a tahu u dvousložkové směsi 

složené z obtížně lisovatelného 

paracetamolu a velmi soudržného a 

ohebného nosiče, mikrokrystalické 

celulózy, sledovali Mohammed, H., 

Briscoe, B.J., Pitt, K.G.. Získané 

kompakty byly dále použity do 

„Brazilského testu“, při kterém po jejich axiálním rozlomení pomocí dvou 

protijedoucích destiček byly následně určeny jejich specifické vlastnosti, míra 

plasticity, resp. elasticity. Křivky závislostí získané frakturací byly pomocí Originu 

převedeny do následujícího vztahu :  

 

      [F = 0.98 (h – 0,19)2,7 ] ± 5%  , kde  F  =  reakční síla 

h  =  předem uložený pohyb čelistí 



Filip Reich                                                            21                                             Hradec Králové 2007 

Obrázek č. 8 Závislost dle Konkela a Mielcka 
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Obrázek č. 9 Záznam „tlak – 
dráha“ 

Pomocí tohoto vztahu byly získány výsledky sil potřebných na rozdrcení kompaktů za 

předpokladu kontinuálně přednastaveného konstantního pohybu čelistí. Dále 

z výsledků této metody a výsledků lisování byly určeny vlastnosti tablet, reakce na 

tlakovou sílu, dále elastická a plastická práce [7]. Efekt velikosti částic ethylcelulózy, 

rychlost lisování a použité lubrikanty zahrnuli do své práce Katikaneni, P.R., 

Upadrashta, S.M., Rowlings, C.E. et al.. Ze záznamu „síla – dráha“ získali po 

převodu analýzou míru elastické práce, která je určena energií, jež tableta odevzdá 

zpět hornímu trnu při fázi dekomprese. Dále získali práci „síťovou“, která je 

definovaná jako energie permanentně předávaná tabletovině. Elasticita byla 

vyjádřena jako procentuální podíl práce celkové, což po propočítání poskytlo míru 

elastické povahy studovaných materiálů. Další vyhodnocení bylo provedeno 

záznamem závislosti „síla – čas“, jehož hodnoty úseků ploch pod křivkou byly dány 

do vztahu s působící silou horního trnu. Míra naklonění výsledné křivky byla 

označena jako hodnota A / H a použita pro hodnocení dalších vlastností [8].Tvorbu 

intratabletární matrix za použití pelet zkoumali Kühl, P., Mielck, J.B.. Snažili se 

objasnit míru zhušťování formované matrix u tablety, pelet, za použití dynamických a 

kinetických modelů. Pro hodnocení použili Kawakitovy parametry s Kawakitovou 

rovnicí [9], dále Heckelův vztah [10] a také funkci modifikovanou dle Konkela 

a.Mielcka [11]. Vztah je odvozen z opětovného odhadu maximálního tlaku Pmax,kde 

Pmax  je maximální lisovací tlak, tmax 

čas dosažení maximálního tlaku 

Pmax, tend čas konce kontaktu trnu 

s materiálem a  strmost stoupání 

tlaku k Pmax. (obr. č. 8) Jako dodatek byla určena práce vykonaná kompresí, Wcomp.. 

Porovnáním profilů závislostí dráhy na čase u horního trnu byly dále odvozeny 

energetické parametry Wmax a Welast, z jejichž 

rozdílu byla vypočtena energie potřebná 

k dosažení „síťové práce“ u komprese [12]. 

Charakteristiky substancí s fosfátem apatitu, 

jeho vlastnosti a použití při lisování zkoumali 

Pontier, C.,Champion, E.,Viana, M. et al. za 

použití závislosti působícího tlaku na dráze trnu 

(obrázek č. 9).  
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Den po výrobě byly kompakty podrobeny testu diametrální komprese (obr. č. 10).  

Při této metodě byly zjištěny hodnoty radiální pevnosti Rd dle rovnice:                            

, kde F je maximální diametrální drtící síla (N), d průměr (mm) a h (mm) je 

výška kompresu po vypuzení. Výsledky testů byly studovány a výsledné odvozeniny 

vytvořily profil cyklu drcení, tzv. specifickou „drtící práci“, BW. BW(J.g-1) se vypočítalo 

ze vztahu:                                                       , kde parametr OEF představuje defi-

novanou                                                          plochu pod křivkou [13].  

Picker K.M. zkoumala vlastnosti tří 

typů karagenanů s ohledem pro použití 

k výrobě tablet s modifikovaným 

uvolňováním. K testování byla využita  

DSC, diferenční skenovací 

kalorimetrie, která se snažila blíže 

definovat jejich skelné přechody 

zhruba okolo bodu 0ºC. Z karagenanů byly následně vylisovány tablety, u kterých se 

zkoumala pravdivá hustota s ohledem ke strojovému přednastavení relativní 

maximální hustoty výsledných tablet a výsledky porovnány. U jednotlivých materiálů 

byla rovněž zkoumána maximální práce potřebná k jejich kompakci (obr. č. 11) [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiz, A.M., Villar, T.P., Justo, A. et al. studovali vliv X – paprsků a vliv hrubé 

difrakce na přímou lisovatelnosti farmaceutických excipientů. Zkoumali konkr. 

chování lisovacího lipopolysacharidového excipientu v mikronizovaném stavu, 

materiálu Compril®. U výchozího prášku i následně tablet samotných posuzovali 

compacttheofmass

OEFarea
BW 

Obrázek č. 10  

Obrázek č. 11  
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vazné vlastnosti, plasticitu, míru zhušťování, difrakci X – paprsky. K posouzení 

vlastností lisování byly měřeny následující parametry : Fu = maximální horní síla,  

Fb = drtící síla, Fm = průměrná aplikovaná síla k vytvoření tablety, R = lubrikační 

koeficient, Fe = erekční síla, RLPF = zbytková síla dolního trnu matrice, Wf = práce 

vynaložená na tření, We = erekční práce, σ/Wn = lisovatelnosti, hodnota mezi 

tlakovým napětím a „síťovou prací“, Wel = elastická práce, Wan = evidentní „síťová 

práce“, W = „síťová práce“, Rela = elastické obnovení a %Pl = plasticita v procentech. 

Tyto všechny parametry byly uvedeny k demonstraci schopností Comprilu® 

podstoupit lisování bez použití rubrikantů [15]. Hydroxypropylmethylcelulózu, efekt 

velikosti jejích částic a stupně viskozity na lisovatelnost hodnotili Nokhodchi, A., 

Rubinstein, M.H., Ford, J.L.. Výzkum prokázal, že změna velikosti viskozity změnu 

v plasticitě event. elasticitě u uvažované látky nezpůsobila. Na druhou stranu zvýšení 

velikosti částic podmínilo signifikantní efekt na elastickou energii, zvýšení elastického 

obnovení proběhlo pravděpodobně díky redukci částicových interakcí a díky redukci 

plastické energie [16]. Lisovatelnost, a výsledné vlastnosti tablet z hlediska 

krystalické modifikace u mikrokrystalické celulózy MCC sledovali spolu s její disolucí 

Suzuki, T., Nakagami, H.. MCC byla zpráškována pomocí vibračního rotačního 

mlýnu, tím došlo ke snížení krystalinity. 

Následně po převedení parametrů, jejich 

výpočtech, byl proveden test disoluce u 

MCC před a po rozemletí. Data 

z těchto testů indikovala, že 

uvolňování léčiva z tablety může být 

znatelně modifikováno změnou 

hodnoty její krystalinity [17]. Vliv 

lisovací rychlosti na průběh lisování 

zkoumali Akande, O.F., Rubinstein, 

M.H., Rowe, P.H. et al.. Pokusy 

prováděli s dvousložkovou směsí, 1 : 1 

paracetamolu a mikrokrystalické 

celulózy, kterou předpřipravovali dle 

potřeby jednoduchou kompresí nebo 

kombinacemi před-lisování a hlavního 

Obrázek č. 12 Závislost plasticity na       
lisovací rychlosti [19] 
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Plasticita dle Stamma a Mathise : 

Obrázek č. 13 
Elasticita a plasticita dle 
Siaana, Pintye-Hódi, 
Szabó-Révézs et al. 

 

 

 

 

lisování. Směs byla dále upravena a použita k determinaci plastických a elastických 

energií pomocí záznamu „síla – dráha“ a pomocí hodnot rychlostí lisování dle 

Ragnarssona a Sjogrena [18]. Vliv rychlosti lisování měl signifikantní vliv na změnu 

plastické energie (obrázek č.12), elastické energie, hodnoty přechodu elasticity na 

plasticitu a rovněž na elastické obnovení tablety [19]. Mikrokrystalickou celulózu a její 

vliv na přímé lisování s α-metyldopou a fenobarbitalem také pozorovali Siaan, M., 

Pintye-Hódi, K., Szabo-Révész, P. et al.. Lisování vyhodnotili pomocí záznamu „síla 

– dráha“. Energii E1 označili jako energii spotřebovanou k překonání tření, E2 jako 

energii nutnou k vytvoření tablety. Uvažovali efektivní práci EW, dále práci 

vynaloženou na tření FW, a obě tyto veličiny převedli do vztahu EW = E2 – FW. 

K hodnocení plasticity po převedení těchto 

parametrů použili jednak metodu dle 

Stamma a Mathise [23] a dále metodu k  

hodnocení v rámci výpočtu plasticity Pla a 

Plb z hodnot relativních prací :  

Pla = 100 – RExpW a  Plb = REW + RFW . Výsledné hodnoty plasticity a elasticity i 

s dalšími parametry jsou uvedeny na obrázku č.13 [20]. 

 

 
 
 
 
 
 

Závislosti vlastností na 

tlaku komprese a 

rychlosti lisování u 

polyetylen-glykolu PEG posuzovali Larhrib, H.,Wells, J.I. a Rubinstein, M.H.. Pro 

studii používali různé typy PEG dle jejich molekulových hmotností o přibližné teplotě 

tání 48ºC - 67 ºC. Mezi vyhodnocování vlastností za použití dostupných postupů a 

metod hodnocení patřilo také definování porózity. Den po lisování byly změřeny 

délkové parametry, průměr a tloušťka, a z nich spočítán objem tablety V. Pomocí 

závislosti ε = (1 – V0.V) x 100 byla zjištěna porózita ε, kde V0 byl objem materiálu při 

nulové porózitě. Odpor k zhušťování tabletoviny se zvyšoval s molekulovou 

hmotností a rychlostí lisování, a byl potvrzen zvýšením průměrných hodnot tlaků 

(%)100*
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potřebných k lisování. Při kterékoliv rychlosti lisování byly nízkomolekulární PEG 

vystaveny většímu zhušťování a výsledné tablety měly výslednou nižší porózitu. 

Tvrdost tablet byla při všech lisovacích rychlostech nejvyšší u PEG 12 774, materiál 

dosáhl nejvyšší výsledné tuhosti bez ohledu na molekulovou hmotnost při lisovací 

rychlosti 300 mm/s. PEG 34 650 měl nižší plasticitu, byl více rezistentní k denzifikaci 

a vytvářel tablety s největší porózitou, které byly nejslabší [21]. Aktivitu pomocných 

látek jako suchých pojiv a jejich strukturu zkoumali Kolter, K a Flick, D.. Pro svůj 

výzkum si vybrali pomocné látky, kopolyvidon (Kollidon® VA 64), povidone (Kollidon® 

30), mikrokrystalickou celulózu (Avicel® PH – 101), hydroxypropylmethyl-celulózu 

(HPMC 2910) a maltodextrin. Vlastnosti těchto suchých pojiv a jejich vztažnost pro 

přímé lisování byly zkoumány ve formulacích s vitaminem C a fosforečnanem di-

vápenatým za použití 3 různých lisovacích sil. U tablet se zlepšovaly mechanické 

vlastnosti, jejich tvrdost a oděr, se zvyšujícím se obsahem suchého pojiva. Kollidon 

VA 64 prokázal nejlepší pojivovou účinnost, pozitivní signifikantní vliv na uvolňování 

léčiva měla HPMC 2910. Na pojivovou schopnost měly vliv rovněž velikosti částic, 

struktury povrchů a plasticity materiálů. Jako ideální suchá pojiva byly shledány 

materiály s malými částicemi, vysokou plasticitou a velikými kontaktními povrchy [22]. 

Průběhem lisovacího procesu se ve své práci zabýval také Dürr et al., který 

charakterizoval lisovatelnosti prášku díky velikosti parametru E.V., který definovali dle 

následujícího vztahu : Parametr EV, definovaný jako poměr 

energií v procentech, je lineárně závislý na tlaku. Pomocí 

další závislosti dávali do vztahu lisovací sílu a energii E2 :                                                    

, kde E2 ∞ je E2, když P se rovná ∞, b = konstanta a                                                   

P = lisovací síla. Dürr et al  určil veličiny EV, E2 ∞ , b 

pomocí grafické metody, která tím dále poskytla charakteristická data o lisování. 

Jednodušší bylo určit charakteristické vlastnosti pomocných látek pomocí spočítání 

hodnot plasticity Pl pomocí vztahu [23] :  

Výsledné plasticity v procentech charakterizovaly 

Jednotlivé farmaceutické pomocné látky a vypadaly  

následovně, např.: Avicel PH 101 = 94,1 ; Avicel PH 102 = 92,3 ; Celutab = 91,3 ; 

Amylase V = 89,9 ; Malto-dextrin 05 = 87,3 ; Sorbitol granular = 86,6 ; Mannitol 

granular = 85,9 ; Dicalciumfosfát = 82,9 ; Amylose HE 15 = 82,6 ; Calflo E = 72,5 ; a 

Mannitol = 58,2 [23]. Heckelovu závislost používali ve svých výzkumech ještě  

Podczeck, F.a Wenzel. U.. Z hodnot lisovacích tlaků P a relativních hustot D tablet 
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byla získána konstanta kh, ze které byl následně vypočítán vztahem 1 / kh = Kp 

parametr Kp. Pomocí tohoto parametru a parametru AH z Heckelovy rovnice byly 

následně určeny lisovací vlastnosti uvažovaných materiálů. Chlorid sodný, draselný a 

aminofylín měli převážně převládající plastický tok. Chinidin sulfát, laktóza a teofylin 

vykazovaly plastický tok s fragmentací částic, u paracetamolu a fenobarbitalu 

převládala fragmentace částic [24]. 
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2.5 ÚKOL PRÁCE  

 

 

V souvislosti s řešením problematiky teorie lisování na katedře farmaceutické 

technologie byl úkol této diplomové práce rozdělen na tyto dílčí problémy: 

 

 

1. STANOVENÍ PLASTICITY ZE ZÁZNAMU POKLESU SÍLY NA ČASE 

 

2. VLIV LISOVACÍ SÍLY NA PLASTICITU MIKROKRYSTALICKÝCH CELULÓZ 

 

3. VLIV TYPU MIKROKRYSTALICKÉ CELULÓZY NEBO POSTUPU 

LISOVÁNÍ TABLET NA DRUHÝ ÚSEK ZÁVISLOSTI PLASTICITY NA 

LISOVACÍ SÍLA  
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3 Experimentální část 
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3.1 POUŢITÉ SUROVINY 

 

Pro pracovní postup při řešení úkolu této diplomové bylo použito vhodné suché 

plnivo, mikrokrystalická celulóza. 

 

Mikrokrystalická celulóza (zkr. MCC), pod komerčně užívaným názvem AVICEL®, 

vyráběném již od roku 1962, je jednou z nejlepších pomocných látek pro přímé 

lisování tablet a vlhkou granulaci. Specifikem je větší velikost částic, což je vhodnější 

pro lisování velmi jemných prachů. 

 

Vyrábí z dřevní α-celulózy kyselou hydrolýzou, následný mikrokrystalický produkt se 

upravuje mechanickým rozmělňováním a potom se suší. 

 

Změny podmínek při všech krocích výroby umožňují vznik více typů MMC s rozdíly 

ve velikosti částic, obsahu vody, zdánlivé hustotě a tokových vlastnostech. 

 

Vlastnosti a jakost MCC jsou přesně definovány. Dle lékopisu je MCC bílý krystalický 

prášek bez chuti, a bez zápachu o přibližné molekulové hmotnosti 36 000 složený z 

pórovitých částic. 

 

Mezi definované fyzikální vlastnosti patří např. hustota, velikost částic, index lomu, 

rozpustnost, teplota tání a dále specifický povrch. MCC je stálá, s léčivy kompatibilní, 

netoxická, manipulace nevyžaduje zvláštní pozornost. Vzhledem k nerozpustnosti ve 

vodě se MCC používá i pro jiné technologické postupy. Ze všech dostupných 

používaných technických látek má MCC největší schopnost zhušťování a vytváření 

pevných výlisků. Vynikající schopnost zahušťování vyplývá z dobré rovnováhy mezi 

vysokou plasticitou a visko-elasticitou a malou křehkostí. 

 

Obsah vlhkosti ovlivňuje schopnost zhušťovat se, práci lisování a mechanickou 

odolnost výlisků tablet. Optimální obsah vlhkosti MCC je přibližně 5℅, přičemž 

zvýšený příp. snížený obsah vlhkosti se projevuje menší pevností výlisků. 

Dle velikosti částic a obsahu vlhkosti dělíme mikrokrystalickou celulózu na několik 

typů. V této práci byl použit AVICEL, typ PH – 102. 
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Mikrokrystalická celulóza (MCC) 

Typ: PH – 102 

Číslo šarže: 7937c 

AVICEL®, microcrystalline cellulose Eur. 

Velikost částic 100 μm, obsah vlhkosti 5 ℅ 

 

Výrobce:  FMC® Europe N.V. 

Avenue Louise 480 B9 

1050 Brussels 

Belgium 

 

Suroviny k tabletování používané pro tuto diplomovou práci byly zdarma dodány jako 

vzorek pro výzkumné účely katedry farmaceutické technologie, konkr. pro pracovní 

skupinu výroby pevných lékových forem, která je vedena panem Doc. RNDr. 

Milanem Řehulou.CSc. 

3.2 POUŢITÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 

 

Lisovací přípravek 

Výrobce: ADAMUS HT Zaklad Mechaniczny Narzadzla Precyzyjne, Polská republika 

 

Obrázek č. 14 Lisovací přípravek 

 

Jde o dvoudílným pláštěm po obvode chráněný přístroj, které se skládá z vnitřní 

lisovací matrice a pomocí příčné kovové úchytky ukotveného dolního a zároveň 

horního lisovacího trnu.  
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Přístroj pro měření pevnosti tablet – Tablet hardness tester  

Schleunigerův přístroj 

Výrobce:  Dr. K. Schleuniger and Co, Solothurn, Švýcarsko 

typ: TABLET TESTER 8M 

seriál No: 01405 

Odborný dohled:  DONUA LAB Pratue 

Třebohostická 14 

100 31, Praha 10 

 

Jde o elektricky poháněný přístroj určený ke změření síly potřebné k rozdrcení 

tablety, z toho následně vypočítané radiální pevnosti, a dále také k zjištění délkových 

parametrů tablety.  

Trhací lis 

Označení: T1 – FR050TH.A1K 

Výrobce:  Zwick GmbH & Co 

August-Nagel Strasse 11 

D-89079 Stadt Ulm  

Germany 

serial nummer : 15673 

AB / Dossier nummer : 601967  

 

Pomocí tohoto přístroje, 

který se používá např. pro 

přímé lisování tablet nebo při 

měření jejich pevnosti, lze 

získat při zkoušení pevnosti 

v tlaku a tahu důležité 

parametry, jež lze dále použít k následnému zpracování. 

Pomocí tohoto zařízení můžeme na zkoumaný materiál 

v tlaku nebo tahu vyvíjet sílu v intervalu 0 až 50 kN, při tom 

kontinuálně měnit rychlost zatěžování destrukční silou nebo 

příp. zvolit optimální vzdálenost čelistí, mezi než se vkládá 

lisovací přípravek.. 

Obrátek č. 15 Trhací lis - detail 

Obrátek č. 16 Trhací lis 
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3.3 POSTUP PŘI STANOVENÍ PLASTICITY NEBO ELASTICITY 

SUCHÉHO POJIVA 

 

3.3.1 Příprava tablet 

 

Na trhacím lisu ozn. T1–FRO 50 byly postupně připravovány přímým lisováním 

tablety válcovitého tvaru bez fasety o průměrné velikosti šířky 13 mm. Jako surovina 

pro tabletování byla použita mikrokrystalická celulóza pod generickým označením 

AVICEL®, typ PH – 102.  

 

3.3.1.1 Nastavení lisovací síly 

 

Pro získání komplexních poznatků o přímém lisování tablet jsme uvažovali lisovací 

sílu v intervalu od 0,5 až do 30,0 kN. Pro názornost výsledků bylo záměrně vybráno 

19 hodnot lisovacích sil. Každou touto silou jsme vylisovali 6 vzorků tablet, přímým 

lisováním bylo tedy celkem vyrobeno 114 tablet. V souhrnu jsme tedy získali 

postupným přenastavováním síly 19 skupin po 6 tabletách.  

 

Konkrétně byli pro tento úkol vybrány tyto lisovací síly :  

 

0,5 ; 0,75 ;1,0 ;1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 7,5; 10,0 ; 12, 5 ; 

15,0 ; 17, 5 ; 20,0 ; 25,0 a 30,0 kN. 
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3.3.1.2 Další parametry lisovacího procesu 

 

Hmotnost navážek u všech vzorků byla 500 mg, s danou přesností na 1 mg. Všech 

114 příprav tablet přímým lisováním probíhalo za identických podmínek 

s následujícími parametry : 

 

- vzdálenost čelistí : 113 mm 

- zatížení – zkušební cyklus : standardní síla 100 N 

- rychlost cyklu : 2 mm/s 

- předzatížení : 2 N 

- rychlost předzatěžování : 2 mm/s 

- prodleva po dosažení max. síly Fmax : 300 s  

 

 

3.3.1.3 Popis konkrétního pracovního postupu tabletování 

 

Lisovací přípravek byl v prvé řadě řádně zbaven nečistot z předešlé činnosti pomocí 

gázy. V další fázi byl dolní lisovací trn zasunut do spodní části matrice chráněné 

dvojitým kovovým pláštěm a pevně zafixován pomocí příčné zajišťovací části. Pro 

usnadnění vysouvání hotové tablety z matrice byl lisovací přípravek, tedy konkr. 

matrice a dolní lisovací trn, vymazán mastkem a vysušen fénem. Po kvantitativním 

navážení byla tabletovina beze zbytku vsypána do matrice a mírně sklepána. 

Následně byl do matrice zasunut horní lisovací trn a celý lisovací přípravek byl vložen 

mezi čelisti trhacího lisu.  

 

Na přístroji byla nastavena příslušná lisovací síla dle rozpisu, další předem určené 

parametry lisování a poté byl již zahájen samotný lisovací proces. Po skončení 

procesu byl lisovací přípravek vyjmut, příčná zajišťovací část odstraněna. Tableta 

byla v konečné fázi pomocí tlaku dolního trnu vytlačena a dále připravena k dalšímu 

měření.  
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3.3.2 Zaznamenání výsledků měření 

 

Průběh lisování skupin jednotlivých vzorků byl zaznamenáván pomocí 

kompatibilního, s trhacím lisem propojeného počítače, který prostřednictvím 

vhodného softwaru Test – Xpert V9.01 detailně zachycoval důležité informace. Po 

dolisování každého vzorku vyhotovil počítač protokol o lisování, který nám poskytl 

údaje o lisovací síle, časovém průběhu a vzdálenosti dráhy čelistí lisu, a z těchto 

údajů výsledný graf závislosti lisovací síly v závislosti na čase. 

 

3.3.3 Zpracování a hodnocení výsledků měření 

 

3.3.3.1 Zpracování výsledků 

 

Výsledky měření, hodnoty lisovací síly, času a např. dráhy trnů matrice, zachycené 

programem „Test – Xpert V9.01“ byly následně převedeny do tabulkového editoru 

Microsoft Excel. Tento program umožnil jejich přehledné statistické zpracování do 

přehledných tabulek. Další používaný program, „Origin Professional 7.5“, používaný 

ke grafickému zpracování, umožnil převedení těchto hodnot do grafu znázorňující 

změnu síly v závislosti na čase, zároveň vypočítal příslušné rovnice přímek těchto 

grafů, a tyto grafy byly následně pro celkové další hodnocení integrovány. 

 

3.3.3.2 Hodnocení plasticity tablet 

 

Integrované grafy závislostí poklesu lisovacích sil na čase umožnily výpočet 

integrované plochy nad i pod křivkou.  

První metoda hodnocení zbytkové plasticity spočívá ve stanovení poměru plochy nad 

příslušnou křivkou ku ploše celkové, kterou vyjadřuje součet obou ploch nad i pod 

křivkou. Tuto metodu můžeme označit jako „plošnou“. Druhá a také třetí metoda 

hodnocení, „jednobodová“, využívá pro zjištění zbytkové plasticity poměrů hodnot 

maximálních a minimálních sil, součet těchto hodnot a také jejich rozdíl. 

V současné době probíhá výzkum hodnocení celkové plasticity pomocí určení 

směrnic trojexponenciální rovnice. 
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Pouţité metody: 
 

A) Metoda plošná PL 300 s 
 

plasticita = plocha A / plocha (A + B) x 100 [%] 
 

S
íl
a

 [
k
N

]

Čas [s]

plocha A

plocha B

 
B) Metoda jednobodová Fmin A 
 

plasticita = Fmax / Fmin 

S
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a

 [
k
N

]

Čas [s]

F
max

F
min
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C) Metoda jednobodová Fmin B 
 

plasticita = (Fmax – Fmin) / Fmax x 100 [%] 

S
íl
a

 [
k
N

]

Čas [s]

F
max

F
min

F
max

 - F
min
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4 Tabulka a grafy 
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4.1 VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM A GRAFŮM 

 

 

Fmin = minimální síla, odpovídá síle v čase 300 s 

Fmax = maximální síla, odpovídá síle v čase 0 s 

X  = průměr 

s = směrodatná odchylka 

k = směrnice, která je rovna -1/t [%.kN-1] 

t1 = převrácená hodnota směrnice k 

A1 = plasticita při lisovací síle 0 kN 

y0 = hodnota na ose y, ke které se křivka limitně blíží 

 

 

V grafech mohou být metody hodnocení plasticit u tablet příp. označeny, metody Fmin 

A jako F – A a metoda Fmin B jako F – B. 
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4.2 TABULKY 

 

TABULKA č. 1 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min A, nastavená 

lisovací síla od 0,5 do 2,0 kN 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 
VZOREK č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK SÍLY    
Fmax – Fmin 

[kN] 

PLASTICITA  
FminA 

0,50 

1 0,49224 0,18253 1,58937186 

2 0,49264 0,19072 1,63170882 

3 0,49253 0,19727 1,66813319 

4 0,49157 0,19859 1,67786000 

5 0,49315 0,20660 1,72098915 

6 0,49102 0,18331 1,59573099 

0,75 

1 0,73947 0,28279 1,61922436 

2 0,74070 0,29476 1,66099544 

3 0,74152 0,29322 1,65407462 

4 0,74069 0,27296 1,58359506 

5 0,74122 0,29594 1,66459235 

6 0,74121 0,29314 1,65420821 

1,00 

1 0,99054 0,36350 1,57971884 

2 0,99144 0,37878 1,61824426 

3 0,98987 0,33490 1,51130878 

4 0,98918 0,39562 1,66651335 

5 0,99006 0,37088 1,59897866 

6 0,99083 0,35620 1,56128019 

1,50 

1 1,48992 0,46743 1,45714873 

2 1,49043 0,49014 1,48999790 

3 1,48962 0,49720 1,50099907 

4 1,48962 0,49720 1,50099907 

5 1,49031 0,47006 1,46073021 

6 1,49075 0,47406 1,46627782 

2,00 

1 1,98996 0,62396 1,45677892 

2 1,98942 0,58091 1,41242874 

3 1,99127 0,59198 1,42305741 

4 1,99010 0,58602 1,41736938 

5 1,98977 0,62783 1,46098213 

6 1,98966 0,59459 1,42620800 
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TABULKA č. 2 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min A, nastavená 

lisovací síla od 2,5 do 4,5 kN 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 
VZOREK č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK SÍLY    
Fmax – Fmin 

[kN] 

PLASTICITA  
FminA 

2,50 

1 2,49129 0,73465 1,418213180 

2 2,48968 0,72973 1,414631097 

3 2,49051 0,72681 1,412093894 

4 2,48920 0,73084 1,415637298 

5 2,48989 0,73782 1,421113312 

6 2,49117 0,73069 1,415051577 

3,00 

1 2,99063 0,84094 1,391191288 

2 2,99194 0,83339 1,386087883 

3 2,99026 0,83919 1,390126774 

4 2,99026 0,83919 1,390126774 

5 2,99029 0,83342 1,386402518 

6 2,99178 0,84329 1,392503572 

3,50 

1 3,49241 0,86554 1,329494798 

2 3,49130 0,86445 1,329082361 

3 3,49128 0,89989 1,347261508 

4 3,49183 0,93712 1,366820500 

5 3,49116 0,94715 1,372305926 

6 3,49180 0,93340 1,364837398 

4,00 

1 3,99031 1,04277 1,353776369 

2 3,98992 0,99394 1,331757889 

3 3,99066 1,00447 1,336371765 

4 3,99066 1,00447 1,336371765 

5 3,98968 1,00472 1,336594125 

6 3,99058 1,00123 1,334932343 

4,50 

1 4,48929 1,08128 1,317276064 

2 4,48951 1,09047 1,320817054 

3 4,48984 1,10928 1,328134984 

4 4,49328 1,13151 1,336581622 

5 4,48987 1,12777 1,335436186 

6 4,49007 1,11395 1,329949765 
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TABULKA č. 3 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min A, nastavená 

lisovací síla od 5,0 do 15,0 kN 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 
VZOREK č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK SÍLY    
Fmax – Fmin 

[kN] 

PLASTICITA  
FminA 

5,00 

1 4,99082 1,19394 1,31445292 

2 4,98836 1,17236 1,30722222 

3 4,99017 1,18508 1,31144598 

4 4,99034 1,19679 1,31548022 

5 4,98931 1,18748 1,31234432 

6 4,98758 1,20083 1,31711362 

7,50 

1 7,49061 1,37369 1,22457217 

2 7,49060 1,37409 1,22465262 

3 7,49357 1,36783 1,22329221 

4 7,49067 1,36997 1,22382571 

5 7,49040 1,37153 1,22414760 

6 7,48951 1,36766 1,22340632 

10,00 

1 9,99534 1,41706 1,16519162 

2 9,98964 1,40239 1,16331072 

3 9,99131 1,40212 1,16324240 

4 9,99200 1,39657 1,16247820 

5 9,99143 1,39659 1,16249168 

6 9,99180 1,39871 1,16277148 

12,50 

1 12,49340 1,37450 1,12361834 

2 12,49030 1,35550 1,12173546 

3 12,49730 1,30580 1,11667784 

4 12,49610 1,30640 1,11675023 

5 12,49790 1,30130 1,11622278 

6 12,50110 1,29600 1,11566162 

15,00 

1 15,00070 1,27540 1,09292329 

2 14,99990 1,27760 1,09310393 

3 14,98970 1,34860 1,09886299 

4 14,99370 1,33110 1,09742655 

5 14,99200 1,34120 1,09825065 

6 14,99630 1,29070 1,09417318 
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TABULKA č. 4 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min A, nastavená 

lisovací síla od 17,5 do 30,0 kN 

 

 

 

 

 
NASTAVENÁ 

LISOVACÍ SÍLA 
[kN] 

VZOREK č. 
SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK SÍLY    
Fmax – Fmin 

[kN] 

PLASTICITA  
FminA 

17,50 

1 17,48940 1,26180 1,07775641 

2 17,50120 1,21530 1,07462283 

3 17,49510 1,20160 1,07374720 

4 17,50210 1,10270 1,06724026 

5 17,50200 1,08610 1,06616147 

6 17,50190 1,02330 1,06209872 

20,00 

1 19,99690 1,11760 1,05919711 

2 19,99580 1,15190 1,06112853 

3 19,99660 1,12490 1,05960777 

4 19,99480 1,09550 1,05796511 

5 20,00230 1,08650 1,05743875 

6 19,99560 1,08380 1,05730814 

25,00 

1 25,00620 0,81460 1,03367285 

2 25,00550 0,89490 1,03711646 

3 25,00540 0,84180 1,03483752 

4 25,00690 0,87130 1,03610020 

5 25,00630 0,79640 1,03289563 

6 25,00440 0,78740 1,03251435 

30,00 

1 29,99980 0,53650 1,01820909 

2 29,99890 0,72380 1,02472408 

3 29,99840 0,63660 1,02168123 

4 29,99900 0,60150 1,02046092 

5 29,99990 0,62470 1,02126624 

6 29,99990 0,61960 1,02108896 
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TABULKA č. 5 – statistické charakteristiky plasticit hodnocených metodou  

F min A 
 

 

 

 

 
NASTAVENÁ 

LISOVACÍ SÍLA 
(kN)  

PRŮMĚRNÉ 
PLASTICITY      

X 

SMODCH        
s 

0,50 1,64729900 0,04664787 

0,75 1,63944834 0,02903124 

1,00 1,58934068 0,04805011 

1,50 1,47935880 0,01853473 

2,00 1,43280410 0,01897668 

2,50 1,41612339 0,00286110 

3,00 1,38940647 0,00237529 

3,50 1,35163375 0,01756003 

4,00 1,33830071 0,00711811 

4,50 1,32803261 0,00706343 

5,00 1,31300988 0,00319925 

7,50 1,22398277 0,00052553 

10,00 1,16324769 0,00092856 

12,50 1,11844438 0,00306244 

15,00 1,09579010 0,00245708 

17,50 1,07027115 0,00547591 

20,00 1,05877424 0,00135425 

25,00 1,03452283 0,00166924 

30,00 1,02123842 0,00192139 
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TABULKA č. 6 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min B, nastavená 

lisovací síla od 0,5 do 2,0 kN 

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

VZOREK 
č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK 
SÍLY         

Fmax – Fmin 
[kN] 

PLASTICITA 
FminB [%]                        

 

0,50 

1 0,49224 0,18253 37,08206193 

2 0,49264 0,19072 38,71455569 

3 0,49253 0,19727 40,05274827 

4 0,49157 0,19859 40,40027178 

5 0,49315 0,20660 41,89388133 

6 0,49102 0,18331 37,33279567 

0,75 

1 0,73947 0,28279 38,24203584 

2 0,74070 0,29476 39,79513863 

3 0,74152 0,29322 39,54323552 

4 0,74069 0,27296 36,85254365 

5 0,74122 0,29594 39,92523168 

6 0,74121 0,29314 39,54811788 

1,00 

1 0,99054 0,36350 36,69759596 

2 0,99144 0,37878 38,20463165 

3 0,98987 0,33490 33,83218470 

4 0,98918 0,39562 39,99448027 

5 0,99006 0,37088 37,46007826 

6 0,99083 0,35620 35,94999743 

1,50 

1 1,48992 0,46743 31,37282539 

2 1,49043 0,49014 32,88581148 

3 1,48962 0,49720 33,37770707 

4 1,48962 0,49720 33,37770707 

5 1,49031 0,47006 31,54108877 

6 1,49075 0,47406 31,80010062 

2,00 

1 1,98996 0,62396 31,35540413 

2 1,98942 0,58091 29,19996783 

3 1,99127 0,59198 29,72876606 

4 1,99010 0,58602 29,44676147 

5 1,98977 0,62783 31,55289305 

6 1,98966 0,59459 29,88400028 
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TABULKA č. 7 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min B, nastavená 

lisovací síla od 2,5 do 4,5 kN 

 

 

 

 

 
 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 

VZOREK 
č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK 
SÍLY         

Fmax – Fmin 
[kN] 

PLASTICITA 
FminB [%]                        

 

2,50 

1 2,49129 0,73465 29,48873877 

2 2,48968 0,72973 29,31019247 

3 2,49051 0,72681 29,18317935 

4 2,48920 0,73084 29,36043709 

5 2,48989 0,73782 29,63263437 

6 2,49117 0,73069 29,33119779 

3,00 

1 2,99063 0,84094 28,11915884 

2 2,99194 0,83339 27,85450243 

3 2,99026 0,83919 28,06411483 

4 2,99026 0,83919 28,06411483 

5 2,99029 0,83342 27,87087540 

6 2,99178 0,84329 28,18689877 

3,50 

1 3,49241 0,86554 24,78345899 

2 3,49130 0,86445 24,76011801 

3 3,49128 0,89989 25,77536033 

4 3,49183 0,93712 26,83750354 

5 3,49116 0,94715 27,12995108 

6 3,49180 0,93340 26,73119881 

4,00 

1 3,99031 1,04277 26,13255612 

2 3,98992 0,99394 24,91127642 

3 3,99066 1,00447 25,17052317 

4 3,99066 1,00447 25,17052317 

5 3,98968 1,00472 25,18297207 

6 3,99058 1,00123 25,08983657 

4,50 

1 4,48929 1,08128 24,08576857 

2 4,48951 1,09047 24,28928770 

3 4,48984 1,10928 24,70644834 

4 4,49328 1,13151 25,18227219 

5 4,48987 1,12777 25,11809919 

6 4,49007 1,11395 24,80919006 
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TABULKA č. 8 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min B, nastavená 

lisovací síla od 5,0 do 15,0 kN 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 

VZOREK 
č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK 
SÍLY         

Fmax – Fmin 
[kN] 

PLASTICITA 
FminB [%]                        

 

5,00 

1 4,99082 1,19394 23,92272212 

2 4,98836 1,17236 23,50191245 

3 4,99017 1,18508 23,74828914 

4 4,99034 1,19679 23,98213348 

5 4,98931 1,18748 23,80048544 

6 4,98758 1,20083 24,07640579 

7,50 

1 7,49061 1,37369 18,33882688 

2 7,49060 1,37409 18,34419139 

3 7,49357 1,36783 18,25338257 

4 7,49067 1,36997 18,28901821 

5 7,49040 1,37153 18,31050411 

6 7,48951 1,36766 18,26100773 

10,00 

1 9,99534 1,41706 14,17720658 

2 9,98964 1,40239 14,03844383 

3 9,99131 1,40212 14,03339502 

4 9,99200 1,39657 13,97688151 

5 9,99143 1,39659 13,97787904 

6 9,99180 1,39871 13,99857883 

12,50 

1 12,49340 1,37450 11,00180896 

2 12,49030 1,35550 10,85242148 

3 12,49730 1,30580 10,44865691 

4 12,49610 1,30640 10,45446179 

5 12,49790 1,30130 10,41214924 

6 12,50110 1,29600 10,36708770 

15,00 

1 15,00070 1,27540 8,50226989 

2 14,99990 1,27760 8,51739012 

3 14,98970 1,34860 8,99684450 

4 14,99370 1,33110 8,87772865 

5 14,99200 1,34120 8,94610459 

6 14,99630 1,29070 8,60678967 



Filip Reich                                                            47                                             Hradec Králové 2007 

TABULKA č. 9 – Hodnoty plasticity vypočtené metodou F min B, nastavená 

lisovací síla od 17,5 do 30,0 kN 

 

 

 

 

 
NASTAVENÁ 

LISOVACÍ SÍLA 
[kN] 

VZOREK 
č. 

SKUTEČNÁ  
LISOVACÍ 
SÍLA [kN] 

ÚBYTEK 
SÍLY         

Fmax – Fmin 
[kN] 

PLASTICITA 
FminB [%]                        

 

17,50 

1 17,48940 1,26180 7,21465573 

2 17,50120 1,21530 6,94409526 

3 17,49510 1,20160 6,86820881 

4 17,50210 1,10270 6,30038681 

5 17,50200 1,08610 6,20557651 

6 17,50190 1,02330 5,84679378 

20,00 

1 19,99690 1,11760 5,58886627 

2 19,99580 1,15190 5,76070975 

3 19,99660 1,12490 5,62545633 

4 19,99480 1,09550 5,47892452 

5 20,00230 1,08650 5,43187533 

6 19,99560 1,08380 5,42019244 

25,00 

1 25,00620 0,81460 3,25759212 

2 25,00550 0,89490 3,57881266 

3 25,00540 0,84180 3,36647284 

4 25,00690 0,87130 3,48423835 

5 25,00630 0,79640 3,18479743 

6 25,00440 0,78740 3,14904577 

30,00 

1 29,99980 0,53650 1,78834526 

2 29,99890 0,72380 2,41275513 

3 29,99840 0,63660 2,12211318 

4 29,99900 0,60150 2,00506684 

5 29,99990 0,62470 2,08234027 

6 29,99990 0,61960 2,06534022 
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TABULKA č. 10 – Statistické charakteristiky plasticity hodnocené metodou 

Fmin B 

 

 

 

 

 NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 

PRŮMĚRNÉ                                
PLASTICITY 

X [%] 

SMODCH                             
s  

0,50 39,24605245 1,71366437 

0,75 38,98438386 1,10064015 

1,00 37,02316138 1,90855574 

1,50 32,39254006 0,84658102 

2,00 30,19463214 0,91782853 

2,50 29,38439664 0,14254127 

3,00 28,02661085 0,12311599 

3,50 26,00293179 0,96441209 

4,00 25,27628125 0,39418121 

4,50 24,69851101 0,40110451 

5,00 23,83865807 0,18583023 

7,50 18,29948848 0,03507932 

10,00 14,03373080 0,06854992 

12,50 10,58943101 0,24430820 

15,00 8,74118790 0,20462350 

17,50 6,56328615 0,47831463 

20,00 5,55100411 0,12072831 

25,00 3,33682653 0,15589472 

30,00 2,07932682 0,18411710 
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TABULKA č. 11 – Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, 

nastavená lisovací síla od 0,5 do 2,0 kN 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 
VZOREK č. 

plasticita PL 300 s 
[%]  

0,50 

1 33,39881201 

2 33,39881201 

3 36,23698483 

4 36,42581698 

5 37,78262781 

6 33,87714896 

0,75 

1 34,46910779 

2 35,82278886 

3 35,58822360 

4 33,23262503 

5 36,01052585 

6 35,59061230 

1,00 

1 33,03180053 

2 34,20251688 

3 30,48405487 

4 35,66188391 

5 33,65942402 

6 32,40866991 

1,50 

1 28,08116220 

2 29,11824070 

3 29,79422040 

4 29,79422040 

5 28,16078849 

6 28,35111072 

2,00 

1 27,70804944 

2 25,82010953 

3 26,25363903 

4 26,03672879 

5 27,88721494 

6 26,40646266 
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TABULKA č. 12 – Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, 

nastavená lisovací síla od 2,5 do 4,5 kN 

 

 

 

 

 

 
NASTAVENÁ 

LISOVACÍ SÍLA 
[kN] 

VZOREK č. 
plasticita PL 300 s 

[%]  

2,50 

1 25,82320222 

2 25,64551214 

3 25,55668124 

4 25,68202635 

5 25,88776532 

6 25,65835663 

3,00 

1 24,39654047 

2 24,18699543 

3 24,30455145 

4 24,30455145 

5 24,17898020 

6 24,43389174 

3,50 

1 21,36669441 

2 21,35391345 

3 22,47290643 

4 23,30704728 

5 23,56663626 

6 23,16901373 

4,00 

1 22,54743634 

2 21,46983050 

3 21,66030295 

4 21,66030295 

5 21,69676348 

6 21,60554188 

4,50 

1 20,62447143 

2 20,77743294 

3 21,17196381 

4 21,59931529 

5 21,49858946 

6 21,47453745 
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TABULKA č. 13 – Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, 

nastavená lisovací síla od 5,0 do 15,0 kN 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA  

[kN] 
VZOREK č. 

plasticita PL 300 s 
[%]  

5,00 

1 20,39464996 

2 20,00258669 

3 20,20250145 

4 20,39838234 

5 20,25743239 

6 20,46262316 

7,50 

1 15,16620320 

2 15,19725033 

3 15,14048711 

4 15,16765612 

5 15,18056045 

6 15,12259191 

10,00 

1 11,47176351 

2 11,33324758 

3 11,34414940 

4 11,28162230 

5 11,28430365 

6 11,30247970 

12,50 

1 8,71759110 

2 8,57584863 

3 8,22867298 

4 8,22584766 

5 8,19765951 

6 8,14850278 

15,00 

1 6,60016777 

2 6,60910428 

3 7,02845434 

4 6,93484637 

5 6,97840555 

6 6,70933648 
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TABULKA č. 14 – Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, 

nastavená lisovací síla od 17,5 do 30,0 kN 

 

 

 

 

 

 
NASTAVENÁ 

LISOVACÍ SÍLA 
[kN] 

VZOREK č. 
plasticita PL 

300 s [%]  

17,50 

1 5,52909458 

2 5,32399037 

3 5,25680270 

4 4,79760330 

5 4,72529161 

6 4,43769325 

20,00 

1 4,21967761 

2 4,35155960 

3 4,24772048 

4 4,11902467 

5 4,08403390 

6 4,07286259 

25,00 

1 2,39402517 

2 2,63260658 

3 2,47615955 

4 2,56499313 

5 2,34184892 

6 2,31478673 

30,00 

1 1,30751672 

2 1,74769164 

3 1,53942810 

4 1,45268465 

5 1,51063170 

6 1,49730432 
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TABULKA č. 15 – Statistické charakteristiky plasticity hodnocené metodou 

PL 300 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVENÁ 
LISOVACÍ SÍLA 

[kN] 

PRŮMĚRNÉ PLASTICITY 
X [%]  

SMODCH  
s 

0,50 35,18670043 1,70711068 

0,75 35,11898057 0,97583268 

1,00 33,24139169 1,59674437 

1,50 28,88329049 0,72611092 

2,00 26,6853674 0,80869200 

2,50 25,70892398 0,11219269 

3,00 24,30091846 0,09548058 

3,50 22,53936859 0,89684152 

4,00 21,77336302 0,35376972 

4,50 21,19105173 0,37284511 

5,00 20,28636267 0,15477983 

7,50 15,16245819 0,02466873 

10,00 11,33626102 0,06488242 

12,50 8,349020442 0,21605087 

15,00 6,810052467 0,17615861 

17,50 5,011745965 0,38354675 

20,00 4,182479807 0,09996840 

25,00 2,454070013 0,11566185 

30,00 1,509209521 0,13025980 
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 0 do 30 kN 
 

4.3 GRAFY 
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GRAF č.1 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou F - A
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 0 do 7,5 kN 
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GRAF č.2 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou F - A
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 4 do 30 kN 
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y No weighting
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GRAF č.3 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou F - A
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 0 do 30 kN 
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GRAF č.4 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou F - B
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 0 do 7,5 kN 
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GRAF č.5 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou F - B
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 4 do 30 kN 
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Model: ExpDec1

Equation: y = A1*exp(-x/t1) + y0

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 0.11183

R^2 =  0.99883

  

y0 0.37368 ±0.45293

A1 38.4007 ±0.52059

t1 9.72713 ±0.4313
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GRAF č.6 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou F - B
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Lisovací síla od 0 do 30,0 kN 
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GRAF č. 7 : Závislost poklesu plasticity na lisovací 
síle hodnocená metodou Pl  
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 4 do 30 kN 
 
Lisovací síla od 0 do 7,5 kN 
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GRAF č.8 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou Pl
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Avicel PH - 102 
 

Lisovací síla od 4 do 30 kN 
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GRAF č.9 : Závislost poklesu plasticity na lisovací síle
                   hodnocená metodou Pl
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Data: Data1_B

Model: ExpDec1

Equation: y = A1*exp(-x/t1) + y0

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 0.07974

R^2 =  0.99892

  

y0 0.45957 ±0.33165

A1 34.39995 ±0.50649

t1 8.7487 ±0.35516
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5 Diskuze 
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5.1 STANOVENÍ PLASTICITY ZE ZÁZNAMU POKLESU LISOVACÍ 

SÍLY NA ČASE 

 

Ke stanovení zbytkové plasticity ze záznamu poklesu síly v závislosti na čase jsme 

použili 3 metody. První a druhá metoda byla provedena na principu jednobodového 

hodnocení, pro třetí metodu jsme použili postup hodnocení pomocí ploch. 

 

První jednobodová metoda, kterou jsme označili F min A, spočívá v hodnocení 

zbytkové plasticity pomocí podílu celkového poklesu síly za čas 300 sekund 

k hodnotám původní celkové maximální síly zmenšené o její pokles. 

Druhá jednobodová metoda, s označením F min B, určuje zbytkovou plasticitu 

podílem poklesu síly za čas 300 s k původní celkové maximální síle. 

 

Z předešlého vyplývá, že při porovnání těchto dvou metod hodnocení, metody F min A  

a  F min B, jsou hodnoty zbytkových plasticit získané metodou F min B nižší než 

hodnoty získané při použití metody F min A. Zároveň se u této metody pokles síly dělí 

konstantní velikostí, u stanovených tablet tedy danou celkovou silou. Z daného 

důvodu je tato druhá metoda pro zjištění plasticity standardnější. 

 

Třetí „plošná“ metoda, s označením Pl, je plošným vyjádřením předchozí metody  

F min B. Zatímco metoda F min B vyjadřuje pouze stav, jež nastal po 300 sekundách, 

metoda Pl ve své podstatě zahrnuje celý proces úbytku síly, zahrnuje stav celkový 

stav od počátku až do 300 sekund. 

 

Jako nejlepší metodu pro hodnocení zbytkové plasticity můžeme co se týká po 

teoretické stránce uvažovat metodu plošnou. Ze všech těchto tří metod se pro použití 

k hodnocení zbytkové plasticity jeví jako nejkomplexnější. Výsledky, které jsme 

pomocí těchto metod zaznamenaly, jsou uvedeny v tabulkách č. 1 až č. 15. a grafech 

č. 1 až 9. 
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5.2 VLIV LISOVACÍ SÍLY NA PLASTICITU MIKROKRYSTALICKÉ 

CELULÓZY 

 

Zbytková plasticita byla hodnocena pomocí 3 následujících postupů, metody F min A, 

metody F min B a metody Pl. 

 

Výsledky metody F min A jsou zaznamenány v tabulkách č. 1, 2, 3, 4, 5 a grafech č. 

1, 2, 3, výsledky metody F min B v tabulkách č. 6,7,8,9,10 a grafech č. 4, 5, 6 a 

výsledky metody Pl v tabulkách č. 11, 12, 13, 14, 15 a grafech č. 7, 8 a 9. 

 

Vzhledem k tomu, že charakter průběhu závislosti je u všech tří metod podobný, 

bude hodnocení této závislosti pro všechny tyto předešlé tři metody společné. 

 

Získané výsledky dávají najevo, že z tvaru křivky u všech výsledných grafů lze 

hodnotit 2 základní fáze celkového průběhu. 

 

První fáze se pohybuje v rozsahu lisovacích sil, v rozmezí od 0 do 4 kN, druhá fáze 

v intervalu od 4 do 30 kN. 

 

5.2.1 První úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

 

Průběhy závislostí poklesu plasticity na lisovací síle do 4 kN jsou zaznamenány 

v grafech č. 2, č 5 a č 8. Při patrnější analýze je zřejmé, že každý tento průběh lze 

ještě dále rozdělit na další dva, na první, interval od 0 do 1,5 kN, a interval druhý, od 

1,5 kN do 4 kN. 

 

Charakter prvního úsek, na kterém je zřejmá mírná stagnace nebo mírný pokles 

plasticity, lze vysvětlit faktem, že v této fázi lisování dochází v tabletovině k prvotnímu 

přeuspořádávání volných částic do vzduchových prostor. Tato skutečnost může 

právě způsobovat mírnou stagnaci plasticity. 
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Druhá část úseku, zhruba odpovídající intervalu od 1,5 kN do 4kN, již vypovídá o 

poklesu plasticity bez lineárního nebo exponenciálního charakteru průběhu. Základní 

uspořádání tabletoviny je již této fázi lisování tabletoviny dokončeno, z mezi-

částicových prostor je vypuzován vzduch. Obě fáze představují fázi předlisování 

tabletoviny. 

 

5.2.2 Druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

 

Jako druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle považujeme rozmezí lisovacích 

sil, interval řádově od 4 kN do 30 kN. Tato oblast lisovacích sil má evidentní 

exponenciální charakter, což je patrné viz grafy č. 3, 6 a č. 9. Tento úsek vypovídá o 

probíhající plastické deformaci tabletoviny. Je charakterizován směrnicí k a 

parametrem A1, parametr y0 označuje hodnotu plasticity, ke které se křivka limitně 

blíží. Směrnici určíme pomocí podílu -1/t1 [%]. 

 

5.2.3 Vliv typu mikrokrystalické celulózy nebo postupu lisování na 

druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle. 

 

Ke zpracování praktické části této práce byla použita mikrokrystalická celulóza, šlo 

konkrétně o Avicel PH -102. Tablety byly lisovány s rychlostí předzatěžování 2 mm/s, 

s předzatížením 2 N a s konstantním nárůstem zátěže, rychlostí cyklu 50 N / S.  

 

Výslednou křivku jsem porovnal s výsledky dalších diplomantů, jež řešili stejnou 

problematiku za jiných podmínek. Moje křivka závislosti plasticity na lisovací síle 

v intervalu od 4 kN do 30 kN byla srovnána s křivkou získanou u Ceolusu [25] a 

křivkou u Avicelu [26], jež byly lisovány, oba materiály za stejných podmínek 

navzájem, za rychlosti cyklu 2 mm / s. Dané závislostí jsou uvedeny v grafu č. 10, a 

jsou vzájemně porovnávány pomocí výsledků plasticity hodnocených metodou FminB. 
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Rozdíly v plasticitách u jednotlivých materiálů, mezi Avicelem PH – 102 a Ceolusem, 

se projevují především při nižších lisovacích tlacích s ohledem na hustotu a tvar 

částic, tedy v první fázi. Na druhou stranu, ve druhé fázi, již při vyšších lisovacích 

silách, je rozdíl mezi oběma plnivy relativně malý. Tento fakt potvrzuje velikost 

rychlostních konstant, která u Avicelu PH – 102 má velikost 0,0688 %.kN-1 a u 

Ceolusu hodnotu -0,0734 %.kN-1 (jsou relativně podobné). Z výsledných nižších 

hodnot plasticit u Ceolusu, jež měl před lisováním vyšší hustotu částic, náznakově 

vyplývá fakt, že je zde více dotvořena struktura tablety.  

Třetí vzorek, který byl používán pro splnění úkoly této práce, šlo rovněž o Avicel PH 

– 120, byl lisován s pomalejším a rovnoměrnějším nástupem síly lisování. Byla zde 

zjištěna podstatně nejvyšší konstanta úbytku plasticity -0,09697 %.kN-1 a zároveň i 

celkově nižší hodnoty plasticity, než tomu bylo u vzorků lisovaných klasickým 

postupem lisování. Tato skutečnost byla nejpravděpodobněji způsobena plnějším 

využitím dodané síly na vytvoření optimální struktury tablety. 
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6 Závěr 
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Z výsledků této práce vyplývají tyto následující závěry: 

 

1. Použité 3 metody pro hodnocení plasticity poskytují srovnatelné výsledky 

z hlediska studie teorie lisování tablet. 

 

2. V závislosti plasticity na lisovací síle můžeme rozlišit dva úseky, první 

charakterizuje fázi předlisování tablety, druhý fázi plastické deformace. 

 

3. Křivka závislosti plasticity na lisovací síle ve fázi předlisování má stagnující 

nebo klesající nelineární charakter. 

 

4. Počátek v oblasti plastické deformace má exponenciální charakter s rozdílnou 

rychlostní konstantou a nárůstem síly. 

 

5. Rychlost lisování má vliv na rychlostní konstantu ve fázi plastické deformace. 
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