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1. Úvod 

 

 

Mezi nejčastěji používaná plniva pro přímé lisování patří 

mikrokrystalické celulózy. Velice často se používá Avicel PH 102, který má 

optimální velikost částic kolem 100 m. Má proto proti ostatním 

mikrokrystalickým celulózám vhodnou sypnost i lisovatelnost. Tato pomocná 

látka je velmi často hodnocena pomocí rovnic lisování. Podle těchto rovnic se 

na základě změn objemu při lisování charakterizuje počátek plastické 

deformace a rychlost tohoto děje. 

V této diplomové práci jsem měla za úkol popsat vliv lisovací síly      

na plasticitu výše uvedené pomocné látky. 
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2. Teoretická část 

 

 

2.1. Výroba tablet 

 

Výroba tablet začíná přípravou tabletoviny. Uskutečňuje se buď 

smícháním léčiv a pomocných látek v daném poměru a nebo smícháním 

granulátu s pomocnými látkami (rozvolňovadly, kluznými látkami). Pokud 

zpracováváme směs účinných a pomocných látek bez předchozí granulace, 

můžeme hovořit o přímém lisování. Tento postup je ekonomický 

a produktivní, protože odpadá pracná výroba granulátu. Ovšem můžeme ho 

použít jen v omezených případech, většinou nám to nedovolují vlastnosti 

některých léčiv. Proto se v mnoha případech využívá formování tablet 

v tabletovacích lisech. Znázornění výroby tablet je na následujícím     

schématu [1,6]. 

 

 

 

             postup A                                     postup B                       postupC 

výroba z granulátu získaného   výroba z granulátu získaného   přímé lisování 

          vlhkou cestou          suchou cestou 

 

 granulát + kluzná látka       granulát + kluzná látka      granulát + klu.l. + rozv. 

 + rozvolňovadlo     + rozvolňovadlo  + speciální pojivo 

 

m í c h á n í 

t a b l e t o v i n a 

t a b l e t o v á n í 

t a b l e t a 

a d j u s t a c e 
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Lisování můžeme rozdělit na čtyři stádia: 

 

1. počáteční stádium, kdy se tabletovina nachází v matrici a horní trn se 

dostává do kontaktu s povrchem tabletoviny 

2. stádium zhušťování tabletoviny, kdy horní trn jde dolů a dochází 

ke změně prostorového uspořádání částic 

3. stádium elastické deformace, kdy částice do sebe pronikají, ale pokud 

bychom vrátili horní trn zpět, tak by se vrátili do původní polohy 

4. stádium plastické deformace, kdy se překoná mez elasticity a fixuje se 

tvar tablety [1,4]   

Za vlastní nástroj lisování můžeme v první řadě považovat matrice 

a razidla (trny) a samozřejmě také tabletovací lisy. 

 

2.1.1. Matrice a razidla 

 

Tabletovací lisy jsou vybaveny různým počtem matric a k nim 

odpovídajícím počtem razidel (trnů). Počet závisí na typu tabletovacího lisu. 

V matrici bývá zpravidla jeden otvor, ale používají se i s více otvory. Zvýší se 

tak výkon lisu, ale razidla jsou poté choulostivější. Povrch trnů musí být 

hladký a leštěný, většinou se vyrábějí z odolné oceli a někdy se také potahují 

vrstvou silikonu nebo teflonu, čímž se zlepší jejich antiadhezivní vlastnosti. 

Matrice jsou vyráběny z odolných materiálů, aby snesly lisovací tlak 

a nepoškodily se. Porušení stěny matric jsou příčinou většího tření při 

vysouvání tablety. To může mít i za následek porušení pevnosti výlisku. 

Razidla rozhodují o velikosti a tvaru výlisku. Přestože se může volit různý 

tvar, nejvíce se dává přednost zcela plochým, plochým se zkoseným okrajem 

a vypouklým tabletám. Matrice a trny mají rozhodující význam pro hladký 

a úspěšný průběh tabletování, proto se musí pečlivě udržovat, čistit, 

promazávat a po určité době znovu vyleštit jejich povrch [1]. 
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2.1.2. Tabletovací lisy - Tabletovačky 

 

Mezi hlavní dva tabletovací lisy patří výstředníkový a rotorový lis. 

Tablety připravené na odlišných typech tabletovacích lisů se liší fyzikálními 

vlastnostmi, vnitřní strukturou, povrchovou tvrdostí a pórovitostí. Značný je 

také rozdíl ve výkonnosti obou typů lisů. 

 
A) Výstředníkový (excentrický ) tabletovací lis  

 

Jde o klasický typ. Hlavní součástí je výstředník (kolo). V jeho pouzdře 

je táhlo, kterým se přenáší kruhový pohyb na oscilační, tj. táhlo se pohybuje 

nahoru a dolů a když jde dolů, tak se lisuje. Táhlo je spojeno vřetenem 

s lisovacími trny. Dalšími součástmi výstředníkového lisu je násypka 

a lisovací stůl s matricí. Jednotlivé součásti lisu jsou znázorněny                  

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 1: Hlavní součásti výstředníkového lisu 

 

 
 
Výstředník s pouzdrem 
 
 
táhlo 
 

 

vřeteno 
horní trn 
matrice 
dolní trn 

 

 

 

Průběh lisování lze rozdělit do tří fází (obrázek č.2): 

 

1. fáze představuje plnění, kdy horní trn je v maximální horní poloze, 

násypka s tabletovinou je nad otvorem matrice. Dochází k plnění 

vymezeného prostoru matrice dolním lisovacím trnem.  
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2. fáze popisuje vlastní lisování tablety. Dochází k odsunutí násypky, 

horní trn sestupuje do matrice a slisuje tabletu. Dolní trn zůstává na svém 

místě. 

3. fáze zahrnuje vysouvání tablety. Horní trn se vrací do horní polohy, 

dolní trn vysouvá tabletu. Když ji vysune, tak násypka čelem odsune tabletu 

a dostává se nad matrici. Teprve po posunutí tablety násypkou jde dolní trn 

dolů (dříve by poškodil vzniklou tabletu) a pak se dále nasypává. 

Hmotnost tablety se nastavuje polohou dolního trnu a lisovací síla se 

nastavuje polohou horního trnu. Tato tabletovačka vykazuje jisté výhody, ale 

na druhé straně také nevýhody. 

 

výhody:  

- rychlá přestavitelnost (na jiný typ matric) 

- jednoduchá obsluha 

- možnost lisovat vyššími tlaky 

- výroba tablet větších rozměrů 

 

nevýhody: 

- hlučnost 

- malá výrobní kapacita – 3000 tablet za hodinu, proto není vhodná                           

pro průmysl 

- tablety jsou lisovány pouze nárazem horního trnu, tím pádem mají různou 

pevnost z různé strany 

 

Obrázek č. 2: Pracovní fáze výstředníkového lisu  

a – fáze plnění matrice; b,c – fáze lisování; d,e – fáze vysouvání; f – fáze 

plnění a odsunu vylisované tablety 

 

 



 10 

B) Rotační (rotorový) tabletovací lis  

 

Skládá se z rotoru a statoru. Součástí rotoru je kruhový lisovací talíř 

nebo stůl s matricemi a věnec nesoucí horní a dolní vřetena s trny. Za stator 

se považuje kostra přístroje, horní a dolní vodící dráhy , lisovací a vysouvací 

kotouče, násypka a sběrač tablet. 

Proces lisování začíná pohybem rotoru s matricemi. Tím, jak se 

matrice pohybují, tak se neustále naplňují z násypky, která však žádný pohyb 

nevykonává (je statorem). Potom se matrice spolu se zasunutým horním 

trnem dostávají pod lisovací kotouče. Tlak působí zespoda i shora, proto je 

povrchová tvrdost tablet na obou stranách stejná. Vodícími dráhami se trny 

po vylisování zdvíhají, čímž se tableta vysune z matrice a opět se vytvoří 

prostor plněný tabletovanou. 

Hmotnost tablet se nastavuje změnou polohy dolní vodící dráhy 

v době násypu. Lisovací tlak se nastavuje změnou polohy obou lisovacích 

kotoučů. U rotorového lisu můžeme opět  spatřit jisté výhody a nevýhody.  

 

výhody:  

- tablety se lisují z obou stran 

- výkon přes milión tablet za hodinu, běžně ale 250000, aby se to stihlo 

zabalit 

- ovládání a řízení počítačem 

- tichý chod stroje 

 

nevýhody: 

- nemožnost použití velkých lisovacích tlaků 

- příprava tablet menších rozměrů (dnes už jsou přístroje tohoto typu, které 

tento problém nemají) 

- zdlouhavá  a náročná přestavba [1,6] 
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2.2. Hodnocení zrněného prášku a tablet 

 

U zrněných prášků se vyžaduje dle lékopisu zkouška rozpadavosti, 

stanovení hmotnostní a obsahové stejnoměrnosti a zkouška disoluce. 

U tablet se dle lékopisu vyžadují ty samé zkoušky obohacené 

o stanovení oděru a pevnosti tablet.  

 

2.2.1. Zkouška rozpadavosti u šumivých zrněných prášků 

 

Dávka šumivých prášků se vpraví do nádoby s 200 ml vody o teplotě 

15 - 25oC. Do 5 minut se musí prášky rozpustit nebo rozpadnout na původní 

částice. 

 

2.2.2. Zkouška rozpadavosti tablet 

 

Zkouškou se zjišťuje, zda se tablety za experimentálních podmínek 

rozpadnou v předepsané kapalině během předepsané doby. Tableta se 

pokládá za rozpadlou, jestliže na síťce nezůstal žádný zbytek nebo zůstal 

zde měkký zbytek bez tvrdého nezvlhčeného jádra, nebo na síťce nebo 

přilepené ke spodní části disku zůstaly úlomky obalu obalovaných tablet. 

Zkouška se provádí v pevném závěsném košíku, v němž je vertikálně 

umístěno šest trubic, které jsou ukončeny na dně sítem (2 mm). Do každé 

trubice se vkládá tableta a děrovaná vložka, která udržuje tabletu trvale    

pod hladinou zkušební kapaliny. Košíček vykonává svislý pohyb                         

28 – 32 x za minutu ve vodě teplé 37oC. Tablety se musí rozpadnout           

do 15 min. Nevyhovuje-li zkoušce jen jedna tableta, zkouška se opakuje 

s dalšími šesti tabletami, které se musí všechny rozpadnout.   
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Obrázek č. 3: Přístroj na stanovení rozpadavosti tablet 

 

 

 

2.2.3. Zkouška rozpadavosti rektálních a vaginálních tablet 

 

Zkouší se tři tablety. Každá se umístí na horní děrovaný disk ponořený 

ve vodě teplé 37oC a přístroj se překryje skleněnou deskou, aby byla 

dosažena vhodná vlhkost. Po uplynutí předepsané doby 30 minut se hodnotí 

rozpad zkoušených jednotek. Rozpad zkoušených vaginálních tablet 

vyhovuje, jestliže se všechny tři jednotky rozpadly nebo změkly. 

 

Obrázek č. 4: Přístroj pro stanovení rozpadavosti rektálních a vaginálních 

tablet 

 



 13 

2.2.4. Zkouška rozpadavosti šumivých tablet 

 

Tableta se umístí do nádoby s 200 ml vody 15 – 25o C teplé. Tablety 

vyhovují zkoušce, když se každá ze šesti tablet rozpadne nebo disperguje 

do 5 minut. 

 

2.2.5. Zkouška rozpadavosti enterosolventních tablet 

 

Použitý přístroj je stejný jako na stanovení rozpadavosti tablet. Tablety 

se nesmí rozpadnout za 2-3 hod. v 0,1 mol/l roztoku kyseliny chlorovodíkové 

bez vložek. Poté se musí rozpadnout do 60 min. v tlumivém 

fosforečnanovém roztoku o pH 6,8 s vložkami. 

 

2.2.6. Zkouška disoluce tablet a zrněného prášku 

 

Zkouškou disoluce se stanoví množství uvolněné léčivé látky z pevné 

lékové formy v předepsané kapalině a v předepsaném čase. Není-li 

předepsána a schválena určitá metoda, lze použít přístroje s míchadly nebo 

přístroje s košíčky, nebo ve zvláštních případech přístroje s průtokovou 

celou. 

 

Metoda košíčková 

Tableta nebo zrněný prášek se umístí do košíčku, který vykonává 

rotační pohyb požadovanou rychlostí v kapalině o daném složení . V určitých 

časových intervalech se odebere vzorek kapaliny a stanoví se množství 

uvolněné léčivé látky. 
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Obrázek č. 5: Přístroj s košíčkem 

 

 

 

 

Metoda míchadlová 

Používá se stejný přístroj jako při metodě košíčkové. Tvoří ho nádoba 

s kulatým dnem, objemem 1000 ml, opatřená víkem s otvory pro hnací hřídel, 

teploměr a otvory pro odběr vzorku a doplňování disoluční tekutiny. Místo 

košíčku je přístroj opatřen míchadly. 

 

Metoda průtoková 

Tableta nebo zrněný prášek se umístí do průtokové cely, kterou 

protéká vhodná disoluční kapalina. V určitých intervalech se odebírají vzorky 

a stanoví se množství uvolňované léčivé látky. 

 

2.2.7. Stanovení hmotnostní stejnoměrnosti tablet a zrněného prášku 

 

Dvacet náhodně odebraných jednotek tablet nebo zrněného prášku se 

jednotlivě zváží a stanoví se jejich průměrná hmotnost. Poté se zjistí 

odchylky jednotlivých hmotností od průměrné hmotnosti a určí, jestli jsou 

v povolených mezích.  
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Průměrná hmotnost u tablet povolená odchylka 

Do 80 mg   10% 

80-250 mg   7,5% 

nad 250 mg    5%  

u zrněného prášku        povolená odchylka 

Do 300 mg   10% 

nad 300 mg   7,5%    

Z dvaceti jednotlivě stanovených hmotností se smí nejvýše dvě 

hmotnosti lišit od povolené odchylky. Žádná jednotlivě stanovená hmotnost 

se nesmí lišit o více než dvojnásobek této odchylky. 

Jestliže je průměrná hmotnost přípravku nižší nebo rovna 40 mg, 

neprovádí se zkouška hmotnostní stejnoměrnosti, provede se zkouška 

obsahové stejnoměrnosti. 

 

2.2.8. Stanovení obsahové stejnoměrnosti tablet a zrněného prášku 

 

Zkouška na obsahovou stejnoměrnost jednodávkových lékových 

forem dokazuje, že léčivo je ve všech jednotkách léku obsažené 

v povolených mezích. Stanoví se u tablet nebo u jednodávkových zrněných 

prášků s obsahem léčivé látky menší než 2 mg nebo 2%. 

 U deseti namátkově vybraných jednotek zkoušeného přípravku se 

stanoví jednotlivě obsahy léčivé látky. Přípravek vyhovuje zkoušce, jestliže 

obsah účinné látky v každé jednotlivé jednotce je v rozmezí 85 % až 115 % 

průměrného obsahu [1,5,6]. 

 

2.2.9. Stanovení oděru tablet 

 

Oděrem se rozumí poškození neobalených tablet mechanickým 

namáháním za definovaných podmínek, při kterých jsou tablety vystaveny 

vzájemnému odírání, mechanickým nárazům a pádům, čímž dochází 

k narušování jejich povrchu a nebo mají tendenci k lámání nebo štěpení. 

Pro tablety do hmotnosti 0,65 g/ks se jako zkoušený vzorek bere dvacet 

tablet, pro tablety o hmotnosti větší než 0,65 g/ks je zkoušený vzorek deset 

tablet. Z tablet se odstraní volný prach, potom se zváží, umístí do bubínku a 
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spustí se otáčení. Po 100 otáčkách se vyjmou, odstraní se prach a opět se 

zváží. Hmotnostní úbytek způsobený oděrem nemá převyšovat 1 %. 

 

Obrázek č. 6: Otočný bubínek 

 

 

 

2.2.10. Stanovení pevnosti tablet 

 

Zkouškou se zjišťuje odolnost tablet proti rozdrcení za definovaných 

podmínek. Měří se síla potřebná k rozdrcení tablety. 

Zkouška se provede s 10 tabletami. Radiálně situovaná tableta je 

stlačena mezi dvěma čelistmi, až dojde k jejímu rozlomení. Měří se 

destrukční síla F v N [5,6]. 

 

 Pa
dh

F2
P


  

P  pevnost tablet v tahu 

d  průměr tablety 

h  výška tablety  
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2.3. Plasticita a elasticita 

 

Pevná pružná tělesa reagují na působení vnějších sil jen pružnými 

deformacemi a mění tak pod vlivem těchto sil svůj tvar. Po vymizení 

deformujících sil se tato tělesa teoreticky vracejí k původním rozměrům. 

Reálná tělesa však vyhovují tomuto modelu jen za určitých okolností a to 

v případě, kdy deformující mechanická napětí (tj. podíl působící síly 

a příslušné plochy) jsou dostatečně malá. Když působící napětí překročí 

určitou hranici, poté i typicky pevná tělesa  (například z kovových materiálů) 

podléhají trvalým deformacím. Po určitých hodnotách napětí u nich můžeme 

dokonce hovořit o zvláštním druhu toku, tzv. kluzu. Podle těchto uvedených 

informacích lze předpokládat, že i tato typicky pevná tělesa se v jistém 

rozsahu deformují plasticky (“tečou”) a mají jisté vlastnosti jako 

u kapalin [17]. 

 

2.4. Plasticita a elasticita stanovena ze záznamu síla – dráha 

 

Vytvořit odolné, pevné tablety s vhodným uvolňováním závisí 

na mnoha faktorech. Jednak to jsou vlastnosti dané použitou látkou a jednak 

parametry, které jsou důležité během lisování. 

Jednou z nejdůležitějších složek pro pevnost tablety je schopnost 

materiálu podstoupit nezvratnou plastickou deformaci. Vysoká plasticita 

usnadňuje tvorbu trvalých kontaktních oblastí mezi částicemi. 

Naproti tomu vysoce elastické materiály nejsou žádoucí. Během 

lisování se v nich ukládá energie a po odstranění zátěže se opět uvolní. Toto 

reziduální napětí může během dekompresní fáze způsobit poškození tablety. 

Důležitá je také kinetika lisování, která určuje relativní stupeň průběhu 

elastické a plastické deformace a drcení částic [20]. 

 

2.4.1. Energie lisování 

 

Schématické znázornění průběhu lisování je na obr. č. 7. Hovoříme 

zde o tzv. záznamu síla – dráha, který porovnává vloženou energii 



 18 

s lisovatelností tabletoviny. Tento záznam snímá celý cyklus kontinuálně 

a můžeme podchytit jak plastickou, tak i elastickou složku deformace. 

 

Obr. č. 7: Závislost dráhy na lisovací síle (záznam síla – dráha) [2]   

                 

 

Plná čára na obrázku znázorňuje originální záznam, čárkovaně jsou 

vyznačeny pomocné linie. 

 

Počátek grafu je místem, kde se horní trn dostává do kontaktu 

s materiálem v matrici. Celková práce lisování je reprezentována plochou         

A – B – C.  

Plocha vymezená vzestupnou větví záznamu a pomocnou přímkou, 

která vznikne spojením bodu A (okamžik, kdy se horní trn dotkne tabletoviny 

v matrici) a bodu B (maximální dosažená lisovací síla) charakterizuje energii 

předlisování. Odpovídá energii E1, která je při lisování vynaložena na tření 

mezi částicemi a stěnami matrice.  

Plocha A – B – D mezi vzestupnou a sestupnou větví záznamu se 

označuje jako energie E2. Představuje energii vynaloženou k vytvoření 

tablety a k překonání tření tabletoviny o stěny matrice a také vyjadřuje 

plastickou energii akumulovanou v tabletě.  



 19 

A plocha D – B – C, která je vymezena sestupnou větví záznamu 

a pomocnou kolmicí z bodu B k ose značící dráhu, odpovídá energii E3, která 

se spotřebovala během lisovacího procesu a po vylisování se z tablety 

uvolnila. Vyjadřuje plastickou energii akumulovanou v tabletě [2].  

Křivku vyjadřující práci lisování lze použít k posouzení lisovatelnosti 

tabletoviny a k určení optimálního lisovacího tlaku. Čím větší je odchylka 

experimentálně zjištěné křivky od teoretického průběhu, tím horší je 

lisovatelnost dané tabletoviny [1]. 

 

Mnoho výzkumníků se pokusilo matematicky interpretovat proces 

lisování. Jedním z hlavních byl Heckel, který používal kovové materiály, poté 

Cooper a Baton, kteří využívaly keramické materiály a v neposlední řadě 

Kawakita a Lude, kteří zkoumaly organické složky. Jejich navrhované vztahy 

jsou popsané empirickými rovnicemi, které charakterizují proces na základě 

vlivu lisovací síly na objem nebo hustotu tablety a vyjadřují vztah mezi 

vnitřním napětím a deformací. Přestože se Heckelova rovnice často používá 

ke studiu procesu lisování, tak vztah často propadá při typických tlacích 

používaných při tabletování [9]. 

 

Heckelův vztah má tento tvar [8,14,15,20]: 

 

ln 1 / (1 - D) = K . P + A 

 

D = /o 

 

D   relativní hustota 

    zdánlivá hustota 

o    pravá hustota 

P    lisovací tlak 

K a A    konstanty 

1/K    lisovatelnost 
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2.4.2. Metody charakterizující energii lisování ze záznamu síla – dráha 

 

Záznam síla - dráha je jedna z nejpopulárnějších metod studie 

průběhu lisování tablet. Křivka síla - dráha je získána z hodnot síly a dráhy 

při lisování. Energie je důležitá pro stlačování materiálu a formování struktury 

(kompaktnosti). Tento záznam je užitečný pro charakterizaci vlastností 

materiálu, práce při lisování, deformace a potřebné energie k lisování. 

K vyjádření plasticity a elasticity farmaceutických pomocných látek autoři 

využívají různých poměrů energií ze záznamu síla - dráha naměřených při 

lisování tablety [2]. 

 

Dürr et al. používal oblasti E1, E2, a E3. Součet těchto všech tří 

jednotlivých energií, tedy E1 + E2 + E3 = EMAX, měl charakterizovat celkovou 

vynaloženou energii lisování. Podle autora by měla být energie E1 co 

nejmenší a poměr (E2 + E3) / E1 a E2 / E3 co největší. Ke zjištění lisovatelnosti 

tablet byl použit vzorec: E2% / E1% . E3%. Čím je tento poměr větší, tím je látka 

plastičtější, větší část energie byla zužitkována ve prospěch nevratné 

deformace [7]. 

 

Stamm a Mathis použili podobnou metodu k výpočtu parametru 

plasticity a elasticity: PP = 100 * E2 / (E2 + E3) a PE = 100 * E3 / (E2 + E3). 

Vysoká hodnota PP ukazuje, že velká část vynaložené energie je využita 

k trvalé deformaci materiálu. Pro příklad hodnoty “plasticity” se pohybují 

řádově od 58,2 (manitol) k 94,1 (Avicel PH 101) [13]. 

 

Doelker et al. využil stejný koeficient plasticity jako Stamm a Mathis, 

ale označil ho jako první a druhý parametr plasticity P1 a P2.  

 

De Blaey, Polderman a spolupracovníci se snažili vypočítat práci, 

která je konzumována během lisování a definovat čistou práci. Práce je 

spotřebována při snaze přiblížení se částic, při tření mezi částicemi, tření 

o stěny a u plastické a elastické deformace [2,14]. 
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Jestliže nedojde ke změnám obsahu energie materiálu, celková 

energie použitá k lisování materiálu se uvolní jako teplo. Práce lisování Wc 

bude potom rovna teplu Qc uvolněnému během lisování: Ec = Wc - Qc, kde Ec 

je změna energie během komprese, Wc práce provedená na materiálu a Qc 

teplo uvolněné systémem. Führer a Parmentier předpokládají, že okolo 90% 

energie lisování se uvolní jako teplo. 

 

Coffin-Beach a Hollenbeck studovali rovnováhu energie pomocí 

citlivého kalorimetru. Měřením energie během lisování za konstantního tlaku 

zjistili, že energie uvolněná jako teplo je větší než energie lisování u všech 

testovaných materiálů. Měřili tento efekt během lisovací fáze, ne během 

dekompresní fáze, ale změny energie spojené s deformací částí lisovacího 

stroje byli kompenzovány. Rozsah, se kterým uvolněné teplo překračuje 

energii lisování, bylo nazváno energie formování. Předpokládá se, že tato 

energie je rovna redukci povrchové energie způsobené tvorbou vazeb. 

Mikrokrystalická celulóza má vysokou energii formování, zatímco látky, které 

se hodně fragmentují během komprese, mají nízké hodnoty. Dále se 

předpokládá, že u látek, kde převládá fragmentace, se po překročení 

určitého lisovacího tlaku částice znovu přeuspořádají a vytvoří nové vazby, tj. 

dojde ke zvýšení formovací energie [2]. 

 

Hlavními parametry získanými ze záznamu síla – dráha jsou tedy 

parametr plasticity a elasticity: 

 

PP = E2 / (E2 + E3) * 100 (%) 

 

PE = E3 / (E2 + E3) * 100 (%) 

 

Vztah mezi PP a PE je: 

 

PP = 100 – PE (%) 
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2.4.3. Některé z faktorů ovlivňující energii lisování 

 

Parametr důležitý během lisování je velikost částic. Optimální velikost 

částic při lisování je 0,25 - 0,3 mm. Obsah prachu musí být maximálně 10% 

(velikost 0,2 mm). Pokud se dostane tato hodnota nad 15% prachu, nelze již 

tablety připravit [6]. 

Ovlivnit energii lisování může také tvar krystalů. Tvar by měl být 

pravidelný, vhodné jsou látky patřící do kubické soustavy. Tak např. 

deskovité krystaly paracetamolu vykazují vyšší elastickou energii a během 

lisování podstupují menší plastické deformaci než polyhedral 

paracetamolu [15].  

Dále musí být částečně zachována pórovitost, ale příliš porézní 

granuláty se lisují obtížně [6]. 

Významná je i nečistota a teplota tání. Látky s nízkým bodem tání se 

lisují obtížně, lepí se na trny a je nutno použít větší množství plniv [1,2,6].  

Také viskozita může být ovlivňujícím faktorem. Např. lisovali se čtyři 

viskozitní stupně ethylcelulózy a vyhodnocovali se Heckelovou analýzou. 

Nižší viskozitní stupeň vykazoval větší stlačitelnost a naopak vyšší viskozita 

způsobila vzestup v elastické energii a tím se stlačitelnost snížila [14].  

Také vlhkost hraje svojí roli. U ibuprofenu se plastická energie 

zvyšovala a elastická snižovala k obsahu vlhkosti kolem 2,5 % w/w, je to 

popsáno vzájemným ovlivňováním částic. Poté při vyšší vlhkosti dochází 

k opačnému ději, je to vysvětlováno tím, že se snížilo vzájemné ovlivňování 

částeček v důsledku jejich oddělení vlhkým prostředím [16]. 

Dalším z faktorů ovlivňující energii lisování, výšku tablety 

a mechanické vlastnosti je dráha. Jedná se o vzdálenost, o kterou se posune 

horní lisovací trn během lisovacího procesu. Tuto  vzdálenost určuje 

nastavení čelistí lisovacího stroje. Pokud horní lisovací trn urazí menší 

vzdálenost, výška tablety bude vyšší a zároveň se sníží její pevnost. Naopak, 

když urazí delší vzdálenost, výška tablety bude menší a pevnost se zvýší. 

Použití vhodné dráhy je tedy velmi důležité a ovlivní kvalitu lisovaných    

tablet [9]. 
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Důležitá je samozřejmě i rychlost, kterou se pohybuje horní lisovací 

trn. Vypočítá se ze změn polohy trnu za časovou jednotku. Rychlost má vliv 

na průběh všech fází lisování a ve většině případů i na pevnost výlisku. Se 

zvyšující se rychlostí se hodnoty E2 a E3 zvyšují, ale snižuje se radiální 

pevnost. Pokud se jedná o materiál více elastický, pak je použito více 

energie k elastické expanzi, poté i k plastické deformaci a materiál tak 

získává nižší pevnost. Platí, že čím větší význam má deformace na zpevnění 

tuhé látky, tím více bude její lisovatelnost ovlivněna rychlostí lisování. Např. 

mikrokrystalická celulóza je na rychlosti lisování závislá, zatímco uhličitan 

vápenatý nebo fosforečnan vápenatý, kteří se fragmentují, závislost 

nevykazují [1,10,12]. 

Rovněž je významná použitá lisovací síla, která ovlivňuje energii 

lisovacího procesu a také radiální pevnost. Obecně platí, že čím je větší 

použitá lisovací síla, pak je větší radiální pevnost. Také energie E2 a E3 

vzrůstají [11]. 

Energie a plochy lze ovlivnit také druhem plniv. U jednotlivých plniv se 

může lišit počátek křivky grafu závislosti dráha – lisovací síla, nebo její 

zakřivení. Tím mohou tedy ovlivňovat dráhu lisovacího trnu a zvětšovat nebo 

zmenšovat plochy (energie). Některá léčiva, pokud jsou lisována               

bez pomocných látek, vykazují různé abnormality v křivce síla – dráha. Např.      

α – methyldopa a phenobarbital mají příliš vysoké hodnoty E1 a E3, a proto je 

nutné redukovat tyto hodnoty přidáním vhodného plniva např. Avicelu 

PH 301 a zlepšit tak kvalitu tablet [13]. 
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2.5. Úkol práce 

 

V souvislosti s řešením problematiky teorie lisování na katedře 

farmaceutické technologie byl úkol této práce rozčleněn na tyto dílčí 

problémy: 

1. Stanovení plasticity ze záznamu poklesu síly na čase 

2. Vliv lisovací síly na plasticitu mikrokrystalických celulóz 

    2.1. První úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

    2.2. Druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

3. Vliv typu mikrokrystalické celulózy nebo postupu lisování tablet na druhý 

úsek závislosti plasticity na lisovací síle  
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3. Experimentální část 

 

 

3.1. Použité suroviny 

 

Mikrokrystalická celulóza: Avicel PH – 102 

Výrobce: FMC Europe N.V. Brussels, Belgium 

Číslo šarže: 7937C 

 

3.2. Použité přístroje a zařízení 

 

 Lisovací přípravek 

Výrobce: ADAMUS HT Zaklad Mechaniczny Narzadzla Precyzyjne, Polská 

republika 

Skládá se z dvojdílného pláště, horního a dolního trnu. 

 

Přístroj pro zkoušení materiálu Zwick/Roell Z050 

Výrobce: Zwick Gmbh & Co., Ulm, Germany 

Zařízení testuje materiály v tlaku a tahu v rozsahu síly 0 – 50 kN 

při kontinuálně měnitelné rychlosti zatěžování destrukční silou. Je možné 

měnit i vzájemnou vzdálenost čelistí. Přístroj se použil pro lisování tablet. 

 

Přístroj pro měření pevnosti tablet - Tablet hardness tester  

Schleuniger 8M 

Výrobce: Dr. Schleuniger Pharmatron AG, Solothurn, Switzerland 

Přístroj měří sílu potřebnou k destrukci tablety při konstantní rychlosti 

1mm.s-1, ze které se poté vypočítá pevnost. Zařízení také měří výšku 

a průměr tablety s přesností 0,01mm. 
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3.3. Příprava tablet a lisovací proces 

 

Postup při lisování 

Z dané tabletoviny (Avicel PH – 102) bylo postupně navažováno         

6 jednotlivých navážek po 500 mg pro každou lisovací sílu s přesností         

na 1mg. Do matrice ve dvojdílném plášti byl zasunut  dolní lisovací trn, který 

byl fixován zajišťovací částí. Poté byla do matrice kvantitativně přenesena 

tabletovina, mírně sklepána a byl zasunut horní lisovací trn. Takto naplněná 

matrice byla vložena mezi čelisti lisu Zwick/Roell Z050, poté se nastavila 

konkrétní lisovací síla a byl zapnut posun čelistí k sobě. V okamžiku 

dosažení požadované lisovací síly byl posun čelistí zastaven a držen 

po dobu 300 sekund. Po uplynutí určené doby se od sebe čelisti zpětným 

chodem vzdálily. Po vyjmutí matrice byla odstraněna zajišťovací součást  

a tableta se tlakem na horní lisovací trn vytlačila. 

  

Parametry pro lisování 

předzatížení: 2 N 

rychlost předzatížení: 2 mm/s 

vzdálenost čelistí: 117 mm 

rychlost cyklu: 2 mm/s 

doba měření: 300 s 

 

K přístroji byl připojen počítač, který při lisování každého vzorku 

zaznamenával pomocí vhodného softwaru průběh lisování. Tímto postupem 

byly získány u každé síly a vzorku grafy, které znázorňovaly závislost 

průběhu síly na čase. Převedením do programu test Xpert V9.01 byly 

získány hodnoty standardní síly, dráhy a času, které byly důležité pro další 

zpracování a hodnocení plasticity. 

 

Tímto postupem bylo z tabletoviny připraveno 114 tablet válcovitého 

tvaru bez fazet o průměru 13 mm. Připravilo se to tím způsobem, že každých 

6 vzorků bylo lisováno při různé síle s konstantní vzdáleností čelistí, rychlostí 

cyklu a dobou měření.  
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Konkrétní nastavené síly byly 0,05; 0,1; 0,25; 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; 15,0; 20,0 a 30,0 kN. Celkem bylo tedy 

19 skupin sil po 6 tabletách. 

 

 

Obrázek č. 8:  Přístroj Zwick/Roell Z050 a princip lisování [22] 
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3.4. Postup při stanovení plasticity nebo elasticity suchého 

pojiva 

 

Pro statistické zpracování hodnot z přístroje byl použit program test 

Xpert V9.01, který převedl veškeré hodnoty do programu Microsoft Excel a ty 

byly dále využity pro grafické znázornění v Origin Professional 7,5. Tento 

program měl za úkol převést hodnoty síly a času do grafů závislosti poklesu 

síly na čase a rovnice těchto křivek. Po jejich integraci byla vypočítána 

plocha pod i nad křivkou. Poměr plochy nad křivkou k oběma plochám dal 

výslednou plasticitu. Tuto metodu můžeme nazvat plošnou. 

Další metoda, která byla použita je jednobodová. Ta pro hodnocení 

plasticity využívá poměrů hodnot nejvyšších a nejnižších sil. 

 V současné době probíhá výzkum hodnocení celkové plasticity 

pomocí určení směrnic trojexponenciální rovnice.  
 

3.4.1. Použité 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

300
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B) Metoda jednobodová Fmin A [3] 

 

                                                       plasticita = Fmax / Fmin  
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C) Metoda jednobodová Fmin B [21] 

    

                                                                            plasticita = (Fmax – Fmin) / Fmax x 100  [%] 
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4. Tabulky a grafy 

 

 

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 
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4.2. Tabulky 
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Tabulka č. 1a: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin A, nastavená 

lisovací síla od 0,05 do 0,75 kN 

 
 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin A 

 1 0,0594 0,0198 1,4997 

 2 0,0579 0,0207 1,5559 

0,05 3 0,0582 0,0204 1,5394 

 4 0,0584 0,0211 1,5667 

 5 0,0589 0,0221 1,5996 

 6 0,0581 0,0213 1,5773 

 1 0,1143 0,0446 1,6398 

 2 0,1141 0,0425 1,5928 

0,1 3 0,1150 0,0414 1,5624 

 4 0,1133 0,0410 1,5683 

 5 0,1143 0,0409 1,5570 

 6 0,1113 0,0385 1,5293 

 1 0,2748 0,1017 1,5877 

 2 0,2756 0,1012 1,5803 

0,25 3 0,2754 0,1024 1,5921 

 4 0,2755 0,1005 1,5741 

 5 0,2791 0,1036 1,5904 

 6 0,2764 0,1022 1,5864 

 1 0,5409 0,2023 1,5973 

 2 0,5484 0,2038 1,5915 

0,5 3 0,5427 0,2009 1,5877 

 4 0,5483 0,1990 1,5699 

 5 0,5442 0,2004 1,5828 

 6 0,5437 0,2018 1,5903 

 1 0,8116 0,3041 1,5993 

 2 0,8135 0,3052 1,6004 

0,75 3 0,8116 0,2967 1,5764 

 4 0,8149 0,2972 1,5741 

 5 0,8145 0,3100 1,6145 

 6 0,8145 0,3110 1,6175 
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Tabulka č. 1b: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin A, nastavená 

lisovací síla od 1,0 do 3,0 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin A 

 1 1,0746 0,4011 1,5955 

 2 1,0857 0,4100 1,6069 

1,0 3 1,0855 0,4025 1,5894 

 4 1,0775 0,4042 1,6004 

 5 1,0769 0,3978 1,5858 

 6 1,0813 0,4057 1,6004 

 1 1,6178 0,6001 1,5897 

 2 1,6104 0,5883 1,5756 

1,5 3 1,6093 0,5874 1,5749 

 4 1,6173 0,5857 1,5678 

 5 1,6254 0,5910 1,5713 

 6 1,6197 0,5913 1,5750 

 1 2,1547 0,7802 1,5676 

 2 2,1664 0,7811 1,5638 

2,0 3 2,1651 0,7740 1,5565 

 4 2,1504 0,7926 1,5837 

 5 2,1514 0,7811 1,5700 

 6 2,1590 0,7965 1,5846 

 1 2,7073 0,9942 1,5804 

 2 2,6983 0,9736 1,5645 

2,5 3 2,7073 0,9892 1,5758 

 4 2,6976 0,9792 1,5698 

 5 2,7123 0,9698 1,5566 

 6 2,6963 0,9646 1,5570 

 1 3,2573 1,1788 1,5672 

 2 3,2394 1,1691 1,5647 

3,0 3 3,2544 1,1667 1,5588 

 4 3,2274 1,1517 1,5549 

 5 3,2273 1,1616 1,5623 

 6 3,2640 1,1721 1,5603 
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Tabulka č. 1c: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin A, nastavená 

lisovací síla od 3,5 do 7,5 kN 

 
 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin A 

 1 3,7607 1,3005 1,5286 

 2 3,7908 1,3206 1,5346 

3,5 3 3,7803 1,3111 1,5310 

 4 3,7754 1,3057 1,5287 

 5 3,7588 1,2562 1,5020 

 6 3,8053 1,3233 1,5332 

 1 4,3222 1,4692 1,5150 

 2 4,3251 1,4744 1,5172 

4,0 3 4,3218 1,4437 1,5016 

 4 4,3142 1,4578 1,5103 

 5 4,3353 1,4834 1,5202 

 6 4,3232 1,4689 1,5146 

 1 4,8615 1,6074 1,4940 

 2 4,8876 1,6184 1,4950 

4,5 3 4,8587 1,5869 1,4850 

 4 4,9163 1,5862 1,4763 

 5 4,9228 1,6286 1,4944 

 6 4,8796 1,6065 1,4908 

 1 5,4493 1,7302 1,4652 

 2 5,4135 1,7271 1,4685 

5,0 3 5,4457 1,7357 1,4678 

 4 5,4247 1,7266 1,4669 

 5 5,4600 1,7625 1,4767 

 6 5,4364 1,7534 1,4761 

 1 8,2187 2,2285 1,3720 

 2 8,2347 2,1798 1,3600 

7,5 3 8,1785 2,2164 1,3717 

 4 8,2386 2,2613 1,3783 

 5 8,2139 2,2234 1,3712 

 6 8,1909 2,2324 1,3747 
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Tabulka č. 1d: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin A, nastavená 

lisovací síla od 10,0 do 30,0 kN 

  
 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin A 

 1 11,0229 2,5128 1,2953 

 2 10,9989 2,5105 1,2958 

10,0 3 11,0976 2,5100 1,2923 

 4 11,1348 2,4995 1,2894 

 5 11,0072 2,5058 1,2947 

 6 11,0286 2,4910 1,2918 

 1 16,8173 2,6429 1,1865 

 2 16,8562 2,7974 1,1990 

15,0 3 16,8183 2,6385 1,1861 

 4 16,7763 2,6238 1,1854 

 5 16,8392 2,6516 1,1869 

 6 16,7562 2,6332 1,1864 

 1 22,7296 2,4892 1,1230 

 2 22,6733 2,4773 1,1227 

20,0 3 22,5708 2,4852 1,1237 

 4 22,6651 2,4696 1,1223 

 5 22,5206 2,4434 1,1217 

 6 22,5443 2,4789 1,1235 

 1 33,6188 1,9836 1,0627 

 2 33,6762 1,9466 1,0613 

30,00 3 33,7059 1,9273 1,0606 

 4 33,6602 1,9280 1,0608 

 5 33,5137 1,9162 1,0606 

 6 33,5521 1,9532 1,0618 



 36 

Tabulka č. 1e: Statistické charakteristiky plasticity hodnocené metodou Fmin A 

 

 

 

 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

  Statistické hodnocení  Fmin A 

X s 

0,05 1,5564 0,0314 

0,1 1,5749 0,0345 

0,25 1,5852 0,0062 

0,5 1,5866 0,0086 

0,75 1,5970 0,0168 

1,0 1,5964 0,0071 

1,5 1,5757 0,0068 

2,0 1,5710 0,0102 

2,5 1,5673 0,0089 

3,0 1,5614 0,0040 

3,5 1,5263 0,0111 

4,0 1,5132 0,0059 

4,5 1,4893 0,0067 

5,0 1,4702 0,0045 

7,5 1,3713 0,0056 

10,0 1,2932 0,0022 

15,0 1,1884 0,0048 

20,0 1,1228 0,0007 

30,0 1,0613 0,0008 
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Tabulka č. 2a: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin B, nastavená 

lisovací síla od 0,05 do 0,75 kN 

 

 
 

 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin B [%] 

 1 0,0594 0,0198 33,3221 

 2 0,0579 0,0207 35,7291 

0,05 3 0,0582 0,0204 35,0395 

 4 0,0584 0,0211 36,1706 

 5 0,0589 0,0221 37,4851 

 6 0,0581 0,0213 36,6001 

 1 0,1143 0,0446 39,0154 

 2 0,1141 0,0425 37,2181 

0,1 3 0,1150 0,0414 35,9959 

 4 0,1133 0,0410 36,2352 

 5 0,1143 0,0409 35,7743 

 6 0,1113 0,0385 34,6119 

 1 0,2748 0,1017 37,0141 

 2 0,2756 0,1012 36,7216 

0,25 3 0,2754 0,1024 37,1905 

 4 0,2755 0,1005 36,4709 

 5 0,2791 0,1036 37,1225 

 6 0,2764 0,1022 36,9649 

 1 0,5409 0,2023 37,3932 

 2 0,5484 0,2038 37,1670 

0,5 3 0,5427 0,2009 37,0147 

 4 0,5483 0,1990 36,3015 

 5 0,5442 0,2004 36,8197 

 6 0,5437 0,2018 37,1195 

 1 0,8116 0,3041 37,4723 

 2 0,8135 0,3052 37,5171 

0,75 3 0,8116 0,2967 36,5634 

 4 0,8149 0,2972 36,4703 

 5 0,8145 0,3100 38,0629 

 6 0,8145 0,3110 38,1768 
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Tabulka č. 2b: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin B, nastavená 

lisovací síla od 1,0 do 3,0 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin B [%] 

 1 1,0746 0,4011 37,3254 

 2 1,0857 0,4100 37,7675 

1,0 3 1,0855 0,4025 37,0841 

 4 1,0775 0,4042 37,5138 

 5 1,0769 0,3978 36,9392 

 6 1,0813 0,4057 37,5162 

 1 1,6178 0,6001 37,0964 

 2 1,6104 0,5883 36,5328 

1,5 3 1,6093 0,5874 36,5020 

 4 1,6173 0,5857 36,2163 

 5 1,6254 0,5910 36,3596 

 6 1,6197 0,5913 36,5068 

 1 2,1547 0,7802 36,2097 

 2 2,1664 0,7811 36,0552 

2,0 3 2,1651 0,7740 35,7516 

 4 2,1504 0,7926 36,8559 

 5 2,1514 0,7811 36,3059 

 6 2,1590 0,7965 36,8921 

 1 2,7073 0,9942 36,7241 

 2 2,6983 0,9736 36,0814 

2,5 3 2,7073 0,9892 36,5399 

 4 2,6976 0,9792 36,2984 

 5 2,7123 0,9698 35,7559 

 6 2,6963 0,9646 35,7751 

 1 3,2573 1,1788 36,1905 

 2 3,2394 1,1691 36,0902 

3,0 3 3,2544 1,1667 35,8495 

 4 3,2274 1,1517 35,6853 

 5 3,2273 1,1616 35,9934 

 6 3,2640 1,1721 35,9092 
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Tabulka č. 2c: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin B, nastavená 

lisovací síla od 3,5 do 7,5 kN 

 
 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly  
Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin B [%] 

 1 3,7607 1,3005 34,5803 

 2 3,7908 1,3206 34,8365 

3,5 3 3,7803 1,3111 34,6818 

 4 3,7754 1,3057 34,5834 

 5 3,7588 1,2562 33,4210 

 6 3,8053 1,3233 34,7762 

 1 4,3222 1,4692 33,9926 

 2 4,3251 1,4744 34,0893 

4,0 3 4,3218 1,4437 33,4057 

 4 4,3142 1,4578 33,7896 

 5 4,3353 1,4834 34,2171 

 6 4,3232 1,4689 33,9768 

 1 4,8615 1,6074 33,0647 

 2 4,8876 1,6184 33,1124 

4,5 3 4,8587 1,5869 32,6602 

 4 4,9163 1,5862 32,2634 

 5 4,9228 1,6286 33,0818 

 6 4,8796 1,6065 32,9221 

 1 5,4493 1,7302 31,7511 

 2 5,4135 1,7271 31,9031 

5,0 3 5,4457 1,7357 31,8728 

 4 5,4247 1,7266 31,8284 

 5 5,4600 1,7625 32,2802 

 6 5,4364 1,7534 32,2518 

 1 8,2187 2,2285 27,1148 

 2 8,2347 2,1798 26,4704 

7,5 3 8,1785 2,2164 27,1001 

 4 8,2386 2,2613 27,4476 

 5 8,2139 2,2234 27,0685 

 6 8,1909 2,2324 27,2548 
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Tabulka č. 2d: Hodnoty plasticity vypočítané metodou Fmin B, nastavená 

lisovací síla od 10,0 do 30,0 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Lisovací síla 
SKUTEČNÁ [kN] 

Úbytek síly 
 Fmax – Fmin [kN] 

Plasticita 
Fmin B [%] 

 1 11,0229 2,5128 22,7957 

 2 10,9989 2,5105 22,8249 

10,0 3 11,0976 2,5100 22,6171 

 4 11,1348 2,4995 22,4472 

 5 11,0072 2,5058 22,7648 

 6 11,0286 2,4910 22,5865 

 1 16,8173 2,6429 15,7154 

 2 16,8562 2,7974 16,5957 

15,0 3 16,8183 2,6385 15,6883 

 4 16,7763 2,6238 15,6399 

 5 16,8392 2,6516 15,7466 

 6 16,7562 2,6332 15,7148 

 1 22,7296 2,4892 10,9514 

 2 22,6733 2,4773 10,9261 

20,0 3 22,5708 2,4852 11,0107 

 4 22,6651 2,4696 10,8960 

 5 22,5206 2,4434 10,8496 

 6 22,5443 2,4789 10,9957 

 1 33,6188 1,9836 5,9003 

 2 33,6762 1,9466 5,7803 

30,00 3 33,7059 1,9273 5,7180 

 4 33,6602 1,9280 5,7278 

 5 33,5137 1,9162 5,7177 

 6 33,5521 1,9532 5,8214 
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Tabulka č. 2e: Statistické charakteristiky plasticity hodnocené metodou Fmin B 

 

 

 

 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Statistické hodnocení Fmin B [%] 

X s 

0,05 35,7244 1,3106 

0,1 36,4751 1,3696 

0,25 36,9141 0,2469 

0,5 36,9693 0,3444 

0,75 37,3771 0,6612 

1,0 37,3577 0,2794 

1,5 36,5356 0,2737 

2,0 36,3451 0,4116 

2,5 36,1958 0,3632 

3,0 35,9530 0,1639 

3,5 34,4799 0,4827 

4,0 33,9118 0,2603 

4,5 32,8508 0,3039 

5,0 31,9812 0,2069 

7,5 27,0760 0,2997 

10,0 22,6727 0,1343 

15,0 15,8501 0,3350 

20,0 10,9382 0,0555 

30,0 5,7776 0,0666 
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Tabulka č. 3a: Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, nastavená 

lisovací síla od 0,05 do 0,75 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Plasticita PL 300 s 
[%] 

 1 31,8674 

 2 33,9616 

0,05 3 33,7667 

 4 33,9733 

 5 33,5817 

 6 34,1962 

 1 36,4206 

 2 34,5009 

0,1 3 33,6775 

 4 33,5711 

 5 33,7534 

 6 33,1073 

 1 34,7933 

 2 34,4802 

0,25 3 34,8360 

 4 34,2785 

 5 34,7368 

 6 34,5299 

 1 35,1495 

 2 34,9043 

0,5 3 34,7887 

 4 34,2360 

 5 34,5191 

 6 34,7127 

 1 35,2431 

 2 35,1910 

0,75 3 34,3172 

 4 34,2389 

 5 35,6706 

 6 35,7189 
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Tabulka č. 3b: Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, nastavená 

lisovací síla od 1,0 do 3,0 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Plasticita PL 300 s 
[%] 

 1 35,0366 

 2 35,3210 

1,0 3 34,6884 

 4 35,0806 

 5 34,5465 

 6 35,0370 

 1 34,7000 

 2 34,2052 

1,5 3 34,1490 

 4 33,9014 

 5 34,0303 

 6 34,1039 

 1 33,8565 

 2 33,6499 

2,0 3 33,3764 

 4 34,3568 

 5 33,9201 

 6 34,3942 

 1 34,2593 

 2 33,5805 

2,5 3 34,0271 

 4 33,8521 

 5 33,3257 

 6 33,3654 

 1 33,7412 

 2 33,5998 

3,0 3 33,4038 

 4 33,2677 

 5 33,5517 

 6 33,4743 
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Tabulka č. 3c: Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, nastavená 

lisovací síla od 3,5 do 7,5 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Plasticita PL 300 s 
[%] 

 1 32,2371 

 2 32,4320 

3,5 3 32,3035 

 4 32,1952 

 5 31,0632 

 6 32,3942 

 1 31,6444 

 2 31,7520 

4,0 3 31,1190 

 4 31,4427 

 5 31,8441 

 6 31,6343 

 1 30,7449 

 2 30,7885 

4,5 3 30,3791 

 4 29,9887 

 5 30,7177 

 6 30,5934 

 1 29,5396 

 2 29,6154 

5,0 3 29,6125 

 4 29,5760 

 5 29,9756 

 6 29,9471 

 1 25,0830 

 2 24,4706 

7,5 3 25,0556 

 4 25,3844 

 5 25,0439 

 6 25,1895 
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Tabulka č. 3d: Hodnoty plasticity vypočítané metodou PL 300 s, nastavená 

lisovací síla od 10,0 do 30,0 kN 

 

 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Vzorek 
č. 

Plasticita PL 300 s 
[%] 

 1 20,9773 

 2 21,0126 

10,0 3 20,8210 

 4 20,6552 

 5 20,9364 

 6 20,7820 

 1 14,3217 

 2 15,1516 

15,0 3 14,3024 

 4 14,2581 

 5 14,3602 

 6 14,3226 

 1 9,8962 

 2 9,9034 

20,0 3 9,9788 

 4 9,8806 

 5 9,8301 

 6 9,9632 

 1 5,3168 

 2 5,2065 

30,00 3 5,1562 

 4 5,1572 

 5 5,1472 

 6 5,2417 
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Tabulka č. 3e: Statistické charakteristiky plasticity hodnocené metodou     

PL 300 s                                                                 

 
 
 
 

Lisovací síla 
NASTAVENÁ [kN] 

Statistické hodnocení PL 300 s [%] 

X s 

0,05 33,5578 0,7794 

0,1 34,1718 1,0862 

0,25 34,6091 0,1974 

0,5 34,7184 0,2881 

0,75 35,0633 0,5893 

1,0 34,9517 0,2585 

1,5 34,1816 0,2509 

2,0 33,9256 0,3624 

2,5 33,7350 0,3420 

3,0 33,5064 0,1497 

3,5 32,1042 0,4727 

4,0 31,5727 0,2372 

4,5 30,5354 0,2792 

5,0 29,7110 0,1790 

7,5 25,0378 0,2791 

10,0 20,8641 0,1240 

15,0 14,4528 0,3140 

20,0 9,9087 0,0501 

30,0 5,2043 0,0603 
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y No weighting
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Graf č. 1c - Závislost plasticity na lisovací síle od 4 do 30 kN (metoda F
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Graf č. 2c - Závislost plasticity na lisovací síle od 4 do 30 kN (metoda F

min B
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Data: Data1_B

Model: ExpDec1

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

Weighting: 

y No weighting

  

Chi^2/DoF = 0.06414

R^2 =  0.9996

  

y0 -0.12754 ±0.72821

A1 45.10318 ±0.49108

t1 14.532 ±0.61517
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 ExpDec1 fit of Data1_B
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Graf č. 3a - Závislost plasticity na lisovací síle od 0 do 30 kN (metoda PL)
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Graf č. 3b - Závislost plasticity na lisovací síle od 0 do 5 kN (metoda PL)
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Model: ExpDec1

Equation: y = A1*exp(-x/t1) + y0
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y No weighting
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Graf č. 3c - Závislost plasticity na lisovací síle od 4 do 30 kN (metoda PL)
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 5. Diskuse 

 

 

5.1. Stanovení plasticity ze záznamu poklesu síly na čase 

5.2. Vliv lisovací síly na plasticitu u mikrokrystalických celulóz 

      5.2.1. První úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

      5.2.2. Druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

                              5.3. Vliv typu mikrokrystalické celulózy nebo postupu lisování tablet na druhý 

úsek závislosti plasticity na lisovací síle  

 

 

5.1. Stanovení plasticity ze záznamu poklesu síly na čase 

 

Plasticita ze záznamu poklesu síly na čase byla hodnocena třemi 

metodami. U prvních dvou metod byl použit postup jednobodového 

hodnocení a u třetí metody pak postup hodnocení plochy. 

První jednobodová metoda označovaná jako Fmin A dává do podílu 

maximální sílu k síle naměřené v čase 300 s. Naproti tomu druhá 

jednobodová metoda Fmin B dává do podílu pokles síly za čas 300 s              

k  maximální síle. 

Z daného porovnání vyplívá, že hodnoty plasticity metodou Fmin B 

budou nižší než v případě první metody Fmin A. Zároveň u této metody se 

pokles síly dělí konstantní velikostí. U stanovených tablet tedy danou 

celkovou silou. Z daného důvodu je druhá metoda standardnější. 

Třetí metoda PL zahrnuje ve své podstatě celý proces úbytku síly 

v čase. Je (plošným) vyjádřením druhé metody Fmin B. Druhá metoda 

vyjadřuje pouze stav, který nastal po 300 s, naopak plošná metoda zahrnuje 

celkový stav od počátku do 300 s děje. 

V porovnání třech metod se tato třetí jeví po teoretické stránce jako 

nejvhodnější. 

Získané výsledky od výše uvedených metod jsou uvedeny v tabulkách  

č. 1a – 3e.  
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5.2. Vliv lisovací síly na plasticitu u mikrokrystalických 

celulóz 

 

Pro hodnocení plasticity byly použity 3 metody. Výsledky metody Fmin A 

jsou v tabulkách č. 1a – 1e a grafech č. 1a – 1c, pro metodu Fmin B 

v tabulkách č. 2a – 2e a grafech č. 2a – 2c a pro metodu PL v tabulkách       

č. 3a – 3e a grafech č. 3a – 3c. 

S ohledem na skutečnost, že charakter závislosti je u všech třech 

metod obdobný, bude hodnocení této závislosti společné pro všechny tři 

metody.  

Ze získaných výsledků vyplívají dvě fáze dané závislosti. První fáze se 

pohybuje v rozsahu lisovacích sil od 0 – 4 kN, druhý pak od 4 kN do 30 kN. 

 

5.2.1. První úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

 

Charakter průběhu závislosti plasticity na lisovací síle do 4 kN je 

uveden na grafech č. 1b, 2b, 3b. Z bližšího prozkoumání je zřejmé, že tento 

první úsek můžeme rozdělit na další dva a to v rozmezí lisovacích sil           

od 0 – 1,5 kN a dále od 1,5 – 4 kN. 

 První úsek je charakterizován vzrůstem, respektive stagnací nebo 

mírným poklesem plasticity. Je to vysvětlováno tím, že v této fázi dochází 

k prvotnímu přeuspořádávání volných částic do vzduchových prostor. 

A právě to může vést k určité stagnaci plasticity. 

Druhý úsek od 1,5 do 4 kN již zaznamenává pokles plasticity, který 

nemá však lineární nebo exponenciální charakter. V této fázi je již základní 

uspořádání částic tabletoviny dokončeno, dochází hlavně k vypuzování 

vzduchu z mezičásticových prostor. Obě fáze představují fázi předlisování 

tabletoviny. 

 

5.2.2. Druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle 

 

Druhý úsek závislosti plasticity na lisovací síle probíhá v rozmezí 

lisovacích sil 4 – 30 kN. Tato oblast má jednoznačně exponenciální charakter 
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viz graf č. 1c, 2c, 3c. Tento úsek představuje plastickou deformaci 

tabletoviny. Je charakterizován směrnicí k a parametrem A1. Parametr y0 

označuje hodnotu plasticity, ke které se křivka limitně blíží. Směrnice se 

rovná podílu -1/t1 [%.kN-1]. 

 

5.3. Vliv typu mikrokrystalické celulózy nebo postupu 

lisování tablet na druhý úsek závislosti plasticity na lisovací 

síle 

 

Ve své práci jsem zpracovávala Avicel PH 102. Tablety byly lisovány 

rychlostí 2 mm/s. Pro vlastní porovnání jsem použila výslednou křivku 

diplomantů spolupracujících na stejném problému. Moje křivka závislosti 

plasticity na lisovací síle v rozsahu 4 – 30 kN byla srovnána s křivkou 

získanou u Ceolusu za stejných podmínek a u Avicelu PH 102 lisovaným 

s nárůstem zátěže. Dané údaje jsou uvedeny v grafu č. 4 a jsou  porovnány 

z výsledků plasticity hodnocených metodou Fmin B. 

Rozdíl v plasticitách mezi Avicelem PH 102 a Ceolusem se projevuje 

především při nižších lisovacích tlacích s ohledem na hustotu a tvar částic. 

Naopak v druhé fázi je rozdíl mezi oběma plnivy relativně malý. Toto 

dosvědčuje velikost rychlostních konstant, která má u Avicelu              

hodnotu -0,06896 %.kN-1 a u Ceolusu hodnotu -0,0734 %.kN-1. Náznakově 

ovšem z výsledků vyplívá, že u Ceolusu, který měl před lisováním vyšší 

hustotu, jsou nižší hodnoty plasticity, to znamená, že je více dotvořena 

struktura tablety [18].  

Třetím sledovaným vzorkem byl Avicel PH 102, který byl lisován 

s pomalejším a rovnoměrnějším nástupem síly lisování. U daného vzorku 

byla zjištěna zcela nejvyšší konstanta úbytku plasticity o hodnotě                   

-0,09697 %.kN-1  a i celkově nižší hodnoty plasticit, než tomu bylo u vzorku 

lisovaného klasickým postupem lisování. Důvodem tohoto stavu bylo 

pravděpodobně plnější využití dodané síly k tvorbě optimální struktury  

tablety [19]. 
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6. Závěr 

 

 

Z výsledků této práce vyplívají tyto závěry: 

1. Použité tři metody na hodnocení plasticity poskytují srovnatelné výsledky              

z hlediska studia teorie lisování tablet. 

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

charakterizuje fázi předlisování tablety, druhý oblast plastické deformace. 

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

nebo klesající charakter. 

4. Křivka závislosti plasticity na lisovací síle v oblasti plastické deformace má 

exponenciální charakter s rychlostní konstantou k. 

5. Rozdílná rychlost a nárůst síly lisování má vliv na rychlostní konstantu 

ve fázi plastické deformace. 
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