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V současnosti jsou tablety jednou z nejpouţívanějších lékových forem, jejich 

význam v léčbě je vysoký. Jednoduchost podání a levná výroba je předurčuje 

k širokému vyuţití a oblibě u pacientů. 

 

Tablety jsou léková forma určená k perorálnímu podání, jsou připravovány 

lisováním z tabletoviny. Tabletovina je tvořena léčivou látkou, nebo směsí 

léčivých látek, a pomocnou látkou, nebo kombinací pomocných látek. Vlastnosti 

pomocných látek, které často tvoří většinu objemu tablety, mají velký vliv na 

vlastnosti vzniklé tablety. Tableta samotná si musí před samotným podáním i 

v jeho průběhu udrţet poţadované vlastnosti. Proto musí být dostatečně 

mechanicky odolná. Také musí dojít k jejímu včasnému rozpadu v místě 

potřeby. Tyto její vlastnosti jsou značně ovlivněny vlastnostmi, mnoţstvím, 

případně poměrem pomocných látek v konkrétní tabletě. Pouţité pomocné látky 

tedy určují vlastnosti tabletoviny při výrobě tablet a následně vizkoelastické 

vlastnosti tablety samotné. Díky tomu lze podle obsahu pomocných látek 

odhadnout chování tablety nejen in vitro, ale i in vivo. Obsah látek v tabletě však 

není jediným faktorem ovlivňujícím vlastnosti tablety, dalšími jsou podmínky 

lisování tablety, především pouţitá lisovací síla a délka jejího trvání. Vlastnosti 

tablety jsou potom souborem vlivů působících v průběhu celého výrobního 

procesu. 

 

Znalost vlivu různých faktorů na vizkoelastické vlastnosti tablety, můţe a je 

v praxi vyuţívána k výrobě tablet, jejichţ účinek je cílenější a vede k předem 

odhadnutelným výsledkům.  
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 - 13 - 

2.1. Teorie lisování tablet
1) 

 

   Lisování tablet je proces, který vyuţívá schopnost volně nasypaných 

práškových částic zhušťovat se působením tlaku do pevného výlisku. Schopnost 

tvořit pevný výlisek určitého tvaru je dána plastickou deformací, zvýšenou 

adhezí styčných ploch a vzájemným vklíněním částic. Toto jsou mechanismy, 

kterými lze vysvětlit vlastnost sypkého materiálu: lisovatelnost. Lisovatelnost 

můţe být a je ovlivněna několika faktory, patří mezi ně: tvar krystalů, velikost 

částic, porozita, teplota tání léčivé látky a vlhkost granulátu. 

 

Lisování tablet probíhá ve čtyřech stádiích:  

 

1. Počáteční stádium – tabletovina je volně nasypána do matrice a horní trn 

je s ní v kontaktu. 

 

2. Stádium zhutnění – V počátku působení lisovací síly dochází ke změně 

prostorového uspořádání částic. Vyplňuje se interpartikulární prostor a 

zmenšuje se vzdálenost mezi částicemi. Uţ v tomto stádiu můţe vzniknout 

soudrţný výlisek, ale kohezní síly vzniklé v tomto stádiu nejsou dostačující 

pro vznik dostatečně pevných výlisků. 

 

3. Stádium elastické deformace – Po vyplnění interpartikulárních prostor se 

uţ částice nemohou dále pohybovat, proto se výlisek dále zhušťuje 

vyplňováním intrapartikulárních prostor. Atomy, molekuly a ionty postupně 

zvyšují svou potenciální energii přetrvávající silou lisování. Potencionální 

energie se zvyšuje aţ do hraniční hodnoty, která je tzv. hranicí elasticity. Při 

přerušení působení lisovací síly se částice navrací do původní polohy. U 

homogenních izotropních látek jsou elastické vlastnosti vyjádřeny Hookovým 

zákonem. 

 

4. Stádium plastické deformace – Nastává po překročení hranice elasticity, 

kdy atomy, ionty a molekuly opouští své původní uspořádání a dochází 

k nevratné změně tvaru a uspořádání částic.  
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2.2. Vizkoelasticita u léčivých a pomocných látek 
vypočtená ze záznamu síla – dráha

1) 

 

   Práci lisování vyjadřuje závislost dráhy horního trnu na lisovací síle horního 

trnu. Tato závislost se pouţívá ke studiu průběhu lisování, kdy se vloţená 

energie porovnává s lisovatelností tablety. Vztah dráhy horního trnu a lisovací 

síly je znázorněn na přiloţeném grafu. 

 

Obrázek 2.2.1. Vztah dráhy horní trnu lisu na lisovací síle 

 

 

   Na grafu znázorněné plné čáry mezi body A, B a D jsou záznam průběhu 

lisování a přerušované čáry pomocné linie. Matematicky lze tuto závislost 

lisovací síly a dráze vyjádřit jako: 

 

A = ∫f 

 

   V záznamu spojením bodů vznikly tři plochy označené E1, E2 a E3. Podle 

vzorce odpovídají ohraničené plochy energii. 
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   E1 odpovídá energii vynaloţené na tření během procesu lisování, E2 je energie 

spotřebovaná na samotnou tvorbu tablety a E3 je energie předaná lisem tabletě, 

kterou však tableta při poklesu vrací zpět lisovacímu trnu. E3 se lze také označit 

jako energii vyloţenou na elastickou deformaci. Sečtením všech tří jednotlivých 

energií získáme celkovou vynaloţenou energii. 

 

Ze záznamu se dají vyčíst i další způsoby hodnocení lisovatelnosti tablet: 

 

   Plasticita PL se počítá jako poměr energie vynaloţené na tvorbu tablety (E2) 

k celkové vloţené energii. Čím vyšší je plasticita, tím více energie bylo 

vynaloţeno na nevratnou deformaci materiálu. 

 

PL = 100.E2 / (E2+E3) 

 

Lisovatelnost se můţe posoudit i na základě energetického poměru EV. 

 

EV = E2/(E3+E1) 

 

přičemţ E1+E2+E3 = Emax = 100% 
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2.2.1. VIZKOELASTICITA U LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

   K lisování byly pouţity následující prachy: aminofylín, teofylín, efedrin-HCL, 

fenobarbital, paracetamol, chinidinsulfát, pholedrinsulfát a chlorid draselný. 

K lisování byl pouţit excentrický lis s rychlostí lisování jeden cyklus za minutu. 

Měření velikosti pohybu horního trnu umoţnil dotykový hrot procházející přes 

pás pro měření tlaku. Tabletová matrice se před kaţdým lisováním vytírala 

acetonovým roztokem stearanu hořečnatého.  

   Výsledkem studie je porovnání lisovacích a elastických energií u vybraných 

látek. Podle lisovací energie je nejvyšší mnoţství energie potřebné k vytvoření 

tablety z pholedrinsulfátu, zatímco paracetamol potřebuje nejniţší lisovací 

energii. Elastická energie je potom nejvyšší u aminofylínu a nejniţší u 

chinidinsulfátu.2) 
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2.2.2. VIZKOELASTICITA U MONOSACHARIDŮ A DISACHARIDŮ 

 

   Autoři jiţ dříve dokázali, ţe mannitol vystavený vysoké relativní vlhkosti, 

reaguje vlhkostí vyvolaným polymorfním přesmykem, nebo změnou tvaru částic. 

Předpokládali, ţe při vlhké granulaci můţe dojít k této změně - zmenšení částic - 

a tím ke zlepšení lisovacích vlastností mannitolu. Výlisek vytvořený z těchto 

pozměněných částic vykazoval 1,5krát vyšší pevnost, neţ z běţného mannitolu. 

   Jedním z vysvětlení pro lepší lisovatelnost těchto δ-krystalů je menší velikost 

krystalů. Aby se lépe vyjádřil rozdíl v lisovatelnosti, autoři spočítali lisovací 

energii a poměr lisovací energie k celkové energii potřebné ke vzniku výlisku. 

Výsledek ukázal, ţe δ-krystal měl lepší plastické vlastnosti, neţ běţný β-krystal. 

Tento výsledek se shoduje s celkovou teorií, ţe metastabilní derivát má lepší 

plastické vlastnosti neţ derivát klasický. Vzhledem k malému rozdílu 

v mnoţstvích volné energie mezi oběma formami, je i výsledný rozdíl lisovací 

energie dost malý. Při porovnání prachů, ten který byl sloţený z přeměněných 

δ-krystalů měl nejvyšší hodnotu lisovací energie. Toto vedlo k závěru, ţe lepší 

lisovatelnost tohoto prachu byla způsobena lepšími plastickými vlastnostmi δ-

krystalů.3) 
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    Fyzikálně-chemické vlastnosti včetně stlačitelnosti jsou přímo závislé na 

krystalické struktuře. Cílem další práce bylo porovnat stlačitelnosti ve skupině 

masťových základů a ukázat vliv laktózové skupiny na stlačitelnost. 

   Jako testovací základy byly pouţity monohydrát α-laktózy (LαM), bezvodá β-

laktóza (LβA), bezvodá α-laktóza (LαA) a částečně amorfní laktóza (FF). U nich 

potom bylo zkoumáno chování za tlaku na průmyslových lisech. 

   Ze všech typů laktózy byla proséváním oddělena frakce mezi 100 a 500µm, 

aby se předešlo případným vedlejším efektům. Prachy byly potom smíšeny 

s 0,5% (m/m) stearátu hořečnatého v Turbula míchačce při 50 otáčkách za 

minutu po dobu 5 minut. Lisování potom probíhalo na excentrickém lisu za tlaků 

40, 80, 120, 160 a 210  MPa. 

   Pro optimalizaci podmínek při měření změn energií byl pouţit 1cm3 laktózy, i 

kdyţ vzhledem k různým hustotám různých druhů laktózy byla hmotnost 

rozdílná. K porovnání různých laktóz se proto kaţdá změřená energie vydělila 

hmotností pouţitého materiálu. 

   Křivky závislosti dráhy na lisovací síle byly přidruţeny k dvěma energetickým 

parametrům: plastické energii a elastické energii. Je moţné rozdělit laktózy do 

tří skupin vzhledem k plastické energii. Energie klesá postupně od FF, k LαA / 

LβA a k LαM. Elastická energie je nízká u FF a LαA, oproti LαM a LβA.4) 
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2.2.3. VIZKOELASTICITA U MIKROKRYSTALICKÉ CELULÓZY A SMĚSÍ 
S DALŠÍMI POMOCNÝMI LÁTKAMI 

 

   Článek popisuje a vysvětluje soudrţnost a taţnou pevnost u dvousloţkových 

tablet za mikrokrystalické celulózy (MCC) a paracetamolu. Dvě sloţky mají 

rozdílné vlastnosti, paracetamol má soudrţnost velmi špatnou, zatímco MCC je 

velmi taţná a přilnavá. Studie vyuţívá teorii uskladněného elastického napětí ve 

spojení s velikostí částic a relativní mnoţstevní rozdrobeností prachů. Válcovité 

výlisky dvousloţkových tablet byly za různého sloţení lisovány tlakem 99 MPa. 

Po vylisování potom byly podrobeny brazilské metodě taţnosti, aby bylo moţné 

změřit jejich taţnou sílu.  

   S rostoucím poměrem obsahu MCC v tabletovině se velmi prudce zvyšovala 

plastická energie. Elastická energie však překvapivě zůstala stejná.  

   Vlastnosti tablety jsou do obsahu MCC 61% spíše dány vlastnostmi 

paracetamolu, kde tablety ze směsi nevykazují o mnoho větší taţnou sílu neţ 

paracetamolové. Od 61% (V/V) obsahu MCC se plasticita tablet výrazně 

zvýšila, zatímco elasticita zůstala překvapivě zachována. Je zjevné, ţe taţná 

pevnost tablet je funkcí plasticity nutné k vytvoření tablety, ale není funkcí 

plasticity navrácené. Následkem toho pouţití silných a pruţných látek, které při 

vzniku rozptylují značné mnoţství plasticity, vede ke vzniku silných a tvrdých 

výlisků.5) 
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   Směs paracetamolu a mikrokrystalické celulózy v poměru 1:1 byla lisována za 

různých lisovacích rychlostí metodou jednoduchého lisování, nebo kombinace 

předlisování a hlavního lisování. K lisování byl pouţit simulátor lisování, 

s průměrem matrice 12,5 mm. Matrice a lisovací trny se po kaţdém lisování 

čistily acetonem a lubrikovaly 4% (m/m) strearátem hořečnatým v acetonu. Jako 

lisovací tlak byly pouţity tlaky 80, 160, 240 a 320MPa pro jednoduché lisování. 

Při předlisování byly pouţity tlaky 80/160, 160/80, 240/320 a 320/240MPa. 

Lisovalo se rychlostmi lisování 78, 120, 210 a 390 mm/s, aby se nasimuloval 

rozsah obvyklých rychlostí lisování u výstředníkových a rotačních tabletovaček. 

Plasticita i elasticita byly stanoveny z grafů závislosti lisovací síly na dráze. 

Elastický odskok byl stanoven jako rozdíl mezi výškou výlisku v matrici a po 

lisování.  

   Elastická energie se při jednoduchém lisování sniţovala se vzrůstající rychlostí 

lisování, zatímco plasticita s rychlostí narůstala. Poměr mezi plastickou energií a 

elastickou se sniţoval se zvyšující se rychlostí lisování.  

   Při dvoustupňovém lisování se celková elastická energie z obou částí lisování 

při změně lisovací rychlosti neměnila. Celková plasticita z obou částí lisování se 

při zvyšování rychlosti lisování také zvyšovala.  

   Pevnost tablet se u obou způsobů lisování sniţovala se vzrůstající rychlostí 

lisování. Tento výsledek byl způsoben závislostí uspořádání částic obou sloţek 

směsi na čase. Při vysokých lisovacích rychlostech nebylo dost času na stejné 

uspořádání jako u nízkých rychlostí. I přestoţe celková plasticita se zvyšovala, 

poměr mezi plasticitou a elasticitou také narůstal jak se materiál stával 

elastičtějším, coţ vedlo ke sníţení pevnosti tablet.6) 
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   Autoři v práci zkoumají lisovací vlastnosti u kombinace prachů, jedním je 

mikrokrystalická celulóza (Avicel PH101) a druhým monohydrát laktózy, nebo 

bezvodý theofylin. Předpokládají, ţe na základě práce a vynaloţené na stlačení 

směsi a z ní vypočítaných parametrů lze kvantitativně předpovědět vlastnosti 

výlisku ze směsí farmaceutických prášků sloţených ze stejných součástí. Na 

základě vztahu síly stlačení normované na mnoţství směsi a pevnosti výlisku 

mohou být předpovězeny mechanické vlastnosti myšlených směsí sloţených ze 

stejných prášků v různých poměrech. Tento postup vedl k úspěšné předpovědi 

mechanických vlastností směsi tvořené všemi třemi prášky. 

   K přípravě výlisků byl pouţit jednoosý lis, sloţený ze dvou desek, z nichţ 

vrchní byla pohyblivá a spodní pevná. Prášky se plnily do rozebíratelné lisovací 

komory, sloţené ze dvou válců o výšce 45 mm. Válce byly spojeny šrouby do 

válcovité komory s průměrem 15 mm. Komora se pak plnila přesně vypočítaným 

objemem prášku. 

   Lisování probíhalo ve třech energetických stádiích, fáze P1, kdy nedochází 

k nárůstu tlaku, vyprazdňují se mezičásticové prostoty. Fáze P2, kdy dochází 

k postupnému nárůstu tlaku, aţ do dosaţení maxima. Poslední závěrečná fáze 

P3, kdy po dosaţení maxima tlaku dojde k jeho uvolnění a látka uvolňuje 

elastickou energii. Vzhledem k tomu, ţe lisovací energie u čistých látek, nebo 

dvousloţkových směsí je pouze malým zlomkem celkových energií, můţe být 

tento poměr pouţit jako odraz schopností látky se spojovat a stlačovat. 

   Výsledků studie je několik, z pohledu energetického je spotřeba energie při 

lisování nejniţší u theofylinu, dále následují laktóza a Avicel. I ukazatel plasticity 

roste ve stejném pořadí, pevnost tablet z jednosloţkového prachu stoupá 

v tomto pořadí. Naproti tomu nejvyšší elastickou energii vykazovala laktóza, 

tudíţ je nejvíce elastická.7) 
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   Studie zkoumá lisovatelnost tří farmaceutických základů pro přípravu tablet, 

mikrokrystalická celulóza, laktóza a bezvodý fosforečnan vápenatý. Pro 

vyloučení nepřesností byly všechny testované látky prosety přes stejné síto 

(100-180μm), tak aby velikost částic neovlivňovala výsledky měření. Poté byly 

připraveny dvousloţkové směsi kombinací tří látek v poměrech 20/80, 35/65, 

50/50, 65/35, 80/20. Lisování probíhalo na hydraulickém lisu za 14 tlaků 4 aţ 

210 MPa, mnoţství látky bylo pouţito takové, aby vznikla tableta 5 mm vysoká 

s nulovou porozitou.  

   V rozsahu pouţitých tlaků byla nejniţší plastická energie u fosforečnanu, 

střední u laktózy a nejvyšší u mikrokrystalické celulózy. Zatímco růst plasticity u 

prvních dvou látek byl od 50 MPa lineární, pro mikrokrystalickou celulózu (MC) 

lineární nebyl. U MC se vzhledem k vyšší energii lisování musela v úvahu brát i 

zvýšená elastická energie. Proto pro výlisky ze směsi obsahující MC platilo, ţe 

se sniţujícím se mnoţstvím MC ve směsi se sniţovala elasticita.8) 
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2.2.4. VIZKOELASTICITA U ETHYLCELULÓZY 

 

   Vliv velikosti částic, rychlosti lisování a přídavku kluzných látek na tabletovací 

schopnosti ethylcelulózy byl zkoumán na jednoosém lisu a byly pouţity čtyři 

různé metody sběru dat a analýzy. 

   Metody sběru dat a analýzy byly tyto: charakteristika vlastností tablety na 

základě závislosti pevnosti tablety na lisovací síle, analýza odskoků tablety dle 

Heckela, výpočet pouţité energie ze vztahu závislosti síla - dráha a závislost 

síly na čase.  

   Lisování tablet probíhalo při tlacích od 2 do 12 kN při rychlosti 20 tablet za 

minutu při zkouškách na velikost částic a na vliv kluzných látek. Při zkoumání 

vlivu rychlosti lisování se rychlost měnila mezi 10 a 50 tabletami za minutu 

s růstem vţdy po deseti tabletách. Jako kluzné látky při výzkumu jejich vlivu byly 

pouţity stearát hořečnatý a glycerylbehenát v koncentracích od 0 do 1,5%, do 

ethylcelulózy se přidávaly mícháním po dobu 5 minut. 

   Z výsledků studie vyplynulo, ţe elastická a plastická energie rostly 

s postupným zvyšováním síly lisování. Při porovnání závislosti plasticity na 

velikosti částic výsledkem bylo, ţe nejmenší částice za všech lisovacích tlaků 

způsobily zvýšení lisovací energie v porovnání s většími částicemi. Naproti tomu 

vedly ke sníţení elastické energie. Součet elastické a lisovací energie za 

různých lisovacích rychlostí zůstával nezměněn pro všech pět lisovacích 

rychlostí. Měnily se pouze jednotlivé energie, lisovací energie se vzrůstající 

rychlostí lisování klesala, zatímco elastická energie s rostoucí rychlostí lisování 

rostla. Výsledným vlivem přidání kluzných látek k prachům bylo, ţe obě kluzné 

látky postupně zvyšovaly elastickou energii se zvyšujícím se poměrem kluzných 

látek ve směsi s prachem. Z obou kluzných látek potom stearát hořečnatý 

způsoboval větší nárůst elasticity.9) 

 

 



 - 24 - 

2.2.5. VIZKOELASTICITA U MALTRINŮ 

 

   Autoři zkoumali vliv přítomnosti kluzných látek na vlastnosti prachu s pomocí 

jednoduchého lisu pro lisování jedné tablety. Kluzné látky mohou během 

lisování sníţit pevnost vyrobených tablet. Za mechanismus tohoto působení se 

povaţuje obalování částic prachu kluznou látkou. Tím se narušují 

interpartikulární vazby. Rozdrobnění prachu na menší částice sniţuje efekt 

kluziv na prach vzhledem k tomu, ţe menší částice mají větší povrch.  

   Byly pouţity prachy Maltrin M510 a M150, spolu se třemi lubrikanty: stearan 

hořečnatý, PRUV a PRECIROL. Parametry energetické rovnováhy byly 

uvedeny do vztahu vzhledem ke třem uţitým lubrikantům a podmínkám 

dosaţeným ve studii (koncentrace kluzné látky, čas mísení, pouţitý tlak). Čas 

mísení byl 2 nebo 10 minut a koncentrace byly 0.5, 1 a 2%. 

   K lisování tablet byl pouţit jednoosý lis, tabletová forma byla plněna 

manuálně, tak aby vznikly tablety 4 mm vysoké. Lisování probíhalo za tří 

různých tlaků: 50, 100 a 200 MPa. 

   Při porovnání lisovacích energií u obou maltodextrinů nebyl výsledek příliš 

výrazný. Přidání kluziv u M510 vedlo ke sníţení lisovací energie. Ve výsledku 

ale změna celkové energie byla minimální, protoţe přídavek kluzné látky měl 

kromě sníţení lisovací energie za následek i zvýšení elastické energie. Při 

porovnání kluziv pouţitých u M510 měl sebou Precirol větší sníţení lisovací 

energie, neţ ostatní dvě kluzné látky. U M150 byl kluznou látkou s nejvyšší 

lisovací silou stearan hořečnatý. 

   Další ovlivnění energie lisování je moţné dosáhnout změnou lisovacího tlaku. 

Při postupném zvyšování lisovacího tlaku, roste energie lisování přímo úměrně 

lineárním způsobem.10) 
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   Chování při stlačování u přímého lisovatelného základu, Comprilu, sloţeného 

z polysacharidů, bylo studováno na základě jeho vazebných vlastností, na 

základě plasticity a rentgenové difrakce. Vše se zkoumalo jak pro prach, tak pro 

výlisky ze základu.  

   Lisování bylo prováděno na jednoosém lisu, mnoţství tabletoviny bylo takové, 

aby vznikla tableta 2,5 mm vysoká. Výlisky byly vyrobeny silami mezi 20 a 60 

kN, aby bylo moţné sledovat změny ve vlastnostech lisování. K vyhodnocení 

vlastností stlačování bez lubrikace matrice bylo připraveno pět dávek tablet 

odpovídajících silám od 20 do 60 kN. Pro kaţdou skupinu se vypočítal průměr 

ze šesti tablet.  

   Z pohledu energetických parametrů se ukázalo, ţe Compril je schopen tvořit 

pevné tablety s dobrými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Bohuţel slabý tok 

této sloučeniny má za následek nutnost pouţití kluzné látky při lisování. 

Plastická energie vykazovala růst společně s rostoucím lisovacím tlakem. 

Elastická energie rostla také společně s lisovacím tlakem.11) 
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2.2.6. VIZKOELASTICITA U POLYETHYLENGLYKOLU 

 

   Autoři v práci zhodnocují vliv lisovacího tlaku na směsi polyethylenglykolu 

(PEG) a fosforečnanu vápenatého (DCP). Tablety byly lisovány ve 

vysokorychlostním lisu, průměr tablety byl 12,5 mm. Lisování probíhalo za tlaků 

41, 82, 123 a 164 MPa.  

   Závislost celkové energie, která je součtem lisovací a elastické energie, na 

lisovacím tlaku byla podle očekávání. Nárůst lisovacího tlaku vedl k nárůstu 

celkové energie. Při změně poměru mezi oběma látkami, konkrétně při 

navyšování poměru PEG, celková energie klesala či stoupala podle velikosti 

lisovacího tlaku. U nízkých tlaků rostla celková energie se zvyšujícím se 

mnoţstvím PEG, přičemţ většina energie byla spotřebována na lisovací energii 

a jen malá část na energii elastickou. U vysokých tlaků (nad 82 MPa) narůstala 

celková a zároveň lisovací energie se sniţujícím se poměrem PEG ve směsi. Na 

hranici 105 MPa začínají převaţovat vlastnosti DCP ve směsi, DCP je odolnější 

vůči stlačování, proto bylo potřeba vyšších tlaků. 

   Maximum pevnosti tablet bylo mezi 40 a 80 procenty obsahu PEG, podle 

pouţitého tlaku, s tím ţe podobné sily byly dosaţeny i za niţšího tlaku, zato 

s větším podílem PEG. Při tlacích nad 82MPa docházelo zřejmě k tání PEG, 

plastické vlastnosti se neměnily a pevnost tablet se zvyšovala jen málo. DCP 

produkovalo méně elastické energie neţ PEG, nebo směsi obou látek a při 

vysokých tlacích nabýval nejvyšších hladin plastické energie ze všech. I přesto 

pevnost tablet byla menší neţ u PEG a směsí obou látek. Nejlepší tablety 

vznikly ze směsi 80% PEG a 20% DCP, kdy bylo potřeba nejmenší mnoţství 

dodané energie, zatímco vznikly nejpevnější tablety. Studie ukázala, ţe tablety 

lisované ze směsi křehké (DCP) a plastické (PEG) látky vykazují vyšší pevnost 

neţ tablety vytvořené ze samotných čistých látek.12) 
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2.3. Elasticita a plasticita vypočtená z elastického 
odskoku 
 

   Při lisování působíme na materiál lisovací silou, po jejímţ vymizení dochází k 

částečnému navrácení objemu tablety. Tato zpětná expanze tablety po jejím 

vylisování se nazývá elastický odskok. 

   Tento je způsoben tendencí částic lisované látky se vracet do původního 

„neuspořádaného― stavu. 

   Materiály jsou dvojího druhu: u prvních převaţují elastické vlastnosti a u 

druhých převaţují vlastnosti plastické. Z toho je moţno soudit na velikost 

elastického odskoku. 

   U látek s převaţujícími elastickými vlastnostmi je odskok větší, protoţe tyto 

látky mají větší tendenci se vracet do původního stavu. Materiály s převáţně 

plastickými rysy mají odskok menší, jelikoţ je jejich vlastností podléhat snáze 

nevratným deformacím.  

   Z těchto poznatků můţeme tedy určit poměr elastických a plastických 

vlastností dané lisované látky. 
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2.3.1. VIZKOELASTICITA U LÉČIVÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK 

 

   Měření pevnosti tablet sloţených z mikrokrystalické celulózy a paracetamolu 

byla provedena za různých podmínek uvolnění napětí a elastického odskoku. 

Uvolnění napětí (SR) je procentuelní sníţení síly, které se objevuje jako 

výsledek plastické deformace po uvolnění lisovacího tlaku.  

   Vypočítá se podle vzorce: SR = [(Hp – Ht)/Ht] x 100%, kde Hp a Ht jsou výšky 

tablet v čase maximálního tlaku a po 30 vteřinách působení maximálního tlaku.  

   Elastický odskok (ER) se vypočítá podle vzorce: ER = [(Ho – Hp)/Hp] x 100%, 

kde Ho je tloušťka tablety po uvolnění lisovacího tlaku.  

   Hodnoty ER a SR a také poměru ER/SR závisí také na délce trvání působení 

tlaku. Hodnoty ER/SR byly minimální, kdyţ cyklus lisování trval 90 sekund. 

Nízké hodnoty ER/SR tedy odpovídají tvrdším tabletám, coţ vyplývá ze 

skutečnosti, ţe při relativně pomalém lisování je více prostoru pro vznik vazeb, 

plastických a elastických deformací.  

   Elastické odskoky paracetamolu a celulózy byly srovnatelné, ale celulóza 

měla vyšší hodnotu relaxace. Tato vyšší plasticita vede k tvorbě pevných 

(vodíkových) vazeb během lisování. Ty jsou odolné vůči elastickému odskoku, 

který by jinak narušil tabletu. Při zvyšování poměru celulózy ve směsi obou látek 

se hodnota ER/SR sniţovala a pevnost tablet se zvyšovala. Můţeme říct, ţe 

kdyţ je poměr ER/SR vyšší neţ 9, bude u 25% (m/m) celulózy v paracetamolu 

docházek k víčkování tablet. Přídavek malého mnoţství vody do směsi vedl ke 

sníţení hodnoty ER/SR, ale při přidání o něco většího mnoţství docházelo 

naopak k jejímu nárůstu. U samotné celulózy potom hodnota ER/SR pouze 

rostla s přidáváním vody. Přidávání kluzných látek, v tomto případě kyseliny 

stearové, vedlo ke zvýšení hodnoty ER/SR, mechanismem sníţení vazeb uvnitř 

výlisku.13) 
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2.3.2. VIZKOELASTICITA U POMOCNÝCH LÁTEK 

 

   Reakcí UICEL-A/102 (celulózový prach II) s glutaraldehydem vznikl produkt 

UICEL-XL. Ukázalo se, ţe tento produkt má lepší vlastnosti z pohledu 

lisovatelnosti, neţ výchozí látka. Je lépe lisovatelný a stlačitelný, jeho elasticita 

je niţší a rychleji se rozpadá ve vodě.  

   UICEL-A/102 a UICEL-XL se před přípravou tablet prosely přes síto a 

k lisování tablet byla pouţita frakce mezi 75 a 105 μm. K lisování byl pouţit 

jednoosý lis s průměrem matrice 11 mm, lisovací cyklus byl 30 sekund a lisovací 

tlak 105 MPa. Před kaţdým lisovacím cykle se matrice a trny lubrikovaly 

stearanem hořečnatým. Výška tablet byla měřena během lisování za různých 

tlaků a poté ještě 48 hodin po vylisování. Elastický odskok byl vypočten podle 

rovnice: ER = [(Ht – Ho)/Ht], kde Ht je výška tablety po 48 hodinách od lisování a 

Ho je výška tablety v matrici při různých lisovacích tlacích.  

   Z výsledků vyplývá, ţe UICEL-A/102 má vyšší elasticitu neţ jeho odvozený 

UICEL-XL, proto vykazuje také niţší elastický odskok.14) 
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   Vizkoelastické vlastnosti granulátu mohou být studovány z pohledu elastické 

relaxace. Studie zkoumá účinek různých kluzných látek na vizkoelastické 

vlastnosti. K lisování byl pouţit analyzátor struktury TA-XT2i® za nízkých tlaků. 

Jako materiál pro výrobu tablet byly pouţity: kukuřičný škrob, laktózový prach, 

monohydrát theofylinu, dihydrát fosforečnanu vápenatého a 

hydroxyethylcelulóza. Zkoumanými kluznými látkami potom byly talek P3, 

stearan hořečnatý (Mgst), a precitol Ato 2155 wl. Mnoţství látky pouţité 

k vytvoření tablety bylo 30cm3. Jakmile tlak dosáhl svého maxima (49 N), 

testovací válec zůstával na místě a pokles síly byl měřen bez ovlivnění ostatních 

parametrů. Uvolnění napětí bylo měřeno po dobu 60 sekund skrze měření 

pohybu trnu, pro kaţdé měření se dělaly tři výlisky. Tvrdost granulátu (Youngův 

modul) byla potom vyjádřena rovnicí E = σmax/ δmax, kde σmax je maximální napětí 

a δmax je koeficient maximální deformace.  

   Výsledek studie se týká látek s přídavkem různých kluzných látek v obsahu 

1%. Během lisování se nejdříve síla zvyšuje, aţ kdyţ se lisovací tlak ustálí, 

začne síla rychle klesat, coţ závisí na plastických vlastnostech látky. Látky 

lubrikované Mgst zpomalovalo růst síly dříve neţ talek nebo precirol.15) 
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2.4. Cíl práce 

 
Cílem této práce je hodnocení elasticity u mannitolu metodou elastických 

odskoků. Tento úkol se tedy skládal nejprve z přípravy tabletoviny, nalisování 

tablet a změření parametrů tablety. Z těchto parametrů se později určily 

elastické vlastnosti pomocné látky — mannitolu. 

 

Tato práce je součástí série prací s podobnou tematikou. Diplomanti na katedře 

farmaceutické technologie hodnotili elasticitu u dalších plniv — mikrokrystalické 

celulózy (Skálová), laktózy (Patočková) a dihydrátu fosforečnanu vápenatého 

(Hořínková). 
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3. Experimentální část 
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3.1. Pouţité suroviny a přístroje 
 

 

3.1.1. POUŢITÉ SUROVINY 

 

Práškový mannitol — Roquette (Francie) číslo šarţe E241E. 

 

3.1.2. POUŢITÉ PŘÍSTROJE 

 

Lisovací zařízení 

 

Lisovací zařízení se skládá z dvoudílného pláště, matrice a dvou lisovacích trnů 

— horního a dolního. 

 

Výrobce:  Adamus HT, Machine Factory Group, Szczecin, Polsko. 

 

Materiálový testovací stroj v tlaku a tahu T1 – FRO 50 

 

Přístroj se pouţívá pro zkoušení materiálu v tahu a tlaku a to při síle od 0 do 50 

kN. Vzdálenost čelistí i rychlost zatěţování silou je nastavitelná. Přístroj byl 

pouţit jako lisovací. 

 

Nastavení:  rychlost cyklu 2 mm/s 

  rychlost předzatíţení 2 mm/s 

předzatíţení 2 N  

vzdálenost čelistí 117 mm 

 

Výrobce:  Zwick GmbH and Co, Ulm, 

Německo. 
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Výškoměr DIGIMATIC HEIGHT GAGE typ HDS 

 

Přístroj slouţí k měření výšky tablety s přesností na 0,01 mm. 

 

Výrobce:  Mitutoyo, Japonsko 
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3.2. Příprava, postup tabletování a měření 
 

3.2.1. NAVAŢOVÁNÍ 

 

   Mannitol se naváţil na analytických vahách. Naváţka na jednu tabletu byla 

500,0 mg s přesností na 1,0 mg. Navaţování probíhalo na lékárnických kartách, 

ze kterých se naváţená surovina analyticky převedla do matrice lisu. 

 

 

3.2.2. LISOVÁNÍ TABLETY 

 

   Po převedení naváţky do matrice byl vloţen horní trn a takto připravená 

matrice byla umístěna do lisu. Zařízení bylo nastaveno na poţadovanou lisovací 

sílu. 

   Po vylisování byla tableta vyjmuta z matrice, ta byla rozebrána a vyčištěna. 

Stejný postup se opakoval 6krát pro kaţdý zadaný lisovací tlak. 

 

 

3.2.3. MĚŘENÍ RELAXACE NAPĚTÍ 

 

   Po dosaţení poţadované síly byl dosaţený objem tablety ještě udrţen po 

dobu 180 sekund. Lisovací přístroj změřil výšku tablety při maximálním 

lisovacím tlaku. Po vyjmutí matrice z přístroje byla změřena její výška a ze 

známé výšky matrice byla zjištěna výška samotné tablety. 

 

Pouţité lisovací síly (kN): 

 

0,75; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 7,5 (kN)
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Převedeno na lisovací tlaky (MPa): 

 

1,42; 2,83; 4,24; 5,66; 8,49; 11,32; 14,15; 16,98; 19,80; 22,64; 25,46; 28,30; 

42,44; 56,58; 84,89 (MPa) 

 

   Rychlost cyklu a rychlost předzatíţení byly 2 mm/s, hodnota předzatíţení 2 N 

a maximální lisovací síla byla udrţována po 180 sekund. 

   Pro zpracování výsledků byl pouţit program Xpert V 9.01 (výsledky zde byly 

numericky i graficky zpracovány), Origin Professional 7.5 (zde byly vytvořeny 

rovnice křivky grafu) a Microsoft Excel. 

   Plasticita byla stanovena čtyřmi metodami. První byla zaloţena na podílu 

nejvyšších a nejniţších lisovacích sil, druhá na odečtu nejvyšších a nejniţších 

lisovacích sil. Třetí metodou byly integrací zjištěny plochy pod a nad křivkou. 

Poslední metodou byla stanovena plasticita pomocí jednoparametrického 

hodnocení křivky síla - čas.  

 

 

3.2.4. MĚŘENÍ VÝŠKY TABLETY 

 

   Ihned po vylisování tablety byla ve výškoměru zjištěna výška matrice 

s tabletou ještě uvnitř. Ze známých hodnot velikosti lisovacího zařízení byla poté 

odečtena výška samotné tablety.  

 

Pouţité lisovací síly (kN): 

 

0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 7,50; 10,00; 15,00 (kN)  

 

Převedeno na lisovací tlaky (MPa): 

 

1,41; 2,83; 5,66; 11,32; 16,98; 22,64; 28,30; 42,44; 56,58; 84,89 (MPa) 

 

   Parametry lisování byly stejné jako v předchozím případě. Pro zpracování 

výsledků se pouţily programy Origin Professional 7.5 a Microsoft Excel. 
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3.3. Metodika stanovení relaxace napětí 
 

   Pro stanovení plasticity a elasticity existuje několik metod, o kterých je 

pojednáno dále. 

 

 

3.3.1. STANOVENÍ PLASTICITY JEDNOBODOVOU METODOU FminA 

 

   Tato metoda je zaloţena na podílu hodnoty maximální síly lisování a hodnoty 

lisovací síly v t = 180 s. Na obrázku 3.3.1.1. je vidět počáteční fáze, ve které 

vzrůstá síla, zmenšují se vzdálenosti mezi částicemi a vyprazdňují se 

mezičásticové prostory. Vzrůstající síla zapříčiňuje zmenšování 

intrapartikulárních prostorů a zhuštění hmoty tablety. V tuto chvíli nastupuje fáze 

elastické deformace. Nadále vzrůstající síla vede k překročení meze elasticity a 

nastává tak fáze plastické deformace. Plastická deformace je trvalá a nevratná, 

je doprovázena narušením struktury částic. Tato fáze je poslední fází těsně před 

vrcholem křivky závislosti lisovací síly na lisovacím čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.3.1.1. Stanovení metodou FminA 
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Hodnota FminA se vypočítá dosazením do následujícího vzorce: 

 

min

max
min

F

F
F A   

 

kde Fmax vyjadřuje maximální lisovací sílu (kN), Fmin vyjadřuje sílu v t = 180 s 

(kN). 
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3.3.2. STANOVENÍ PLASTICITY JEDNOBODOVOU METODOU FminB 

 

   Tato metoda je obdobou předchozí metody s tím rozdílem, ţe podíl sil je 

převrácený, viz níţe. 

Obrázek 3.3.2.1. Stanovení metodou FminB 

 

 

Vzorec pro výpočet hodnot metody FminB: 

 

max

min
min

F

F
F B   

 

Kde Fmax vyjadřuje maximální lisovací sílu (kN), Fmin vyjadřuje sílu v t = 180 s 

(kN). 
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3.3.3. STANOVENÍ PLASTICITY POMOCÍ PLOCHY 

 

   Metoda ukazuje konečný stav po 180 sekundách. Poměr plochy nad křivkou 

k celkové ploše (plocha A + plocha B) je pak výslednou hodnotou plasticity. 

Obrázek 3.3.3.1. Stanovení metodou ploch 

 

 

Vzorec pro výpočet hodnot metody PL: 

 

 plochaBplochaA

plochaA
PL




 

 

kde plocha A je plocha nad křivkou (kN.s) a plocha B je plocha pod křivkou 

(kN.s). 
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3.3.4. STANOVENÍ PLASTICITY POMOCÍ JEDNOPARAMETRICKÉ ROVNICE 

 

   Principem metody je jednoparametrické hodnocení křivky síla - čas. Křivka 

závislosti poklesu lisovacího tlaku na čase byla vyhodnocena 

jednoparamterickou rovnicí v programu Origin Professional 7.5. 

 

Obecný tvar rovnice křivky je: 

 

LT = A1 x exp.(-T/t1) + y0 

 

kde LT je hodnota na ose x (MPa), A1 je pokles síly na ose y při konkrétním ději 

(MPa), t1 je relaxační konstanta při konkrétním ději (s), T je čas při konkrétním 

ději (s) a Y0 je hodnota na ose y, ke které se křivka limitně blíţí. 

 

Pro výpočet plasticity touto metodou byl pouţit parametr t1, který byl vynásoben 

hodnotou modulu elasticity. 

1tEP   

Pro tento vztah platí, ţe 1/t1 = E/P a E = A kde A je pokles síly za čas 180 

sekund způsobený daným dějem (MPa), E je modul elasticity rovný A (MPa), P 

je modul plasticity (MPa.s) a t je relaxační konstanta (s). 

 

 

Takto byla vypočítána hodnota tzv. zbytkové plasticity. Plasticita dané pomocné 

látky byla získána derivací závislosti plasticity na lisovacím tlaku a následnou 

integrací plochy pod derivacemi. 

 

Výsledný vzorec pro výpočet plasticity: 

2/)(

/
)(

21 LTLT

ba

dLT

dP
LTf
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kde LT je lisovací tlak (MPa), a je přírůstek plasticity k předešlé hodnotě, b je 

přírůstek tlaku k předešlé hodnotě a (LT1+LT2)/2 je tlak, ke kterému je derivace 

počítána. 
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3.4. Metodika stanovení elastického odskoku 
 

   Metody studující odskok hodnotí výšku nebo průměr tablety nejdříve při 

maximální lisovací síle, a to ihned po ukončení působení lisovací síly nebo aţ po 

24 hodinách. Výpočet hodnot je zaloţen na měření změny výšky tablety. 

 

 

Elastický odskok (EO) se vypočítá ze vzorce: 

 

EO = (Hy – Hx)/Hx 

 

kde Hy je výška tablety při nulovém tlaku po vylisování a Hx je výška tablety při 

maximálním tlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.4.1. Elastický odskok: h — výška tablety, ∆h — odskok tablety 



 - 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tabulky a grafy 
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4.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 
 

 

a  velikost poklesu tlaku během prodlevy 

EO  elastický odskok 

Fmax  maximální síla (MPa) 

Fmin  síla v čese 180 sekund (MPa) 

FminA  úbytek síly (Fmax/Fmin) 

FminB  úbytek síly ([Fmax-Fmin]/Fmax) 

FPL  podíl ploch (A/[A+B]) 

H0  výška tablety při nulovém tlaku po vylisování (mm) 

HMAX  výška tablety při maximálním tlaku (mm) 

LT  lisovací tlak (Mpa) 

P  plasticita (MPa.s) 

plocha A plocha nad křivkou (Pa.s) 

plocha B plocha pod křivkou (Pa.s) 

t  relaxační konstanta při konkrétním ději (s) 
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4.2. Tabulky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.2.1. Výsledky stanovení elastického odskoku 

 

∆H
směrodatná                         

odchylka
H

směrodatná 

odchylka

1,4147 0,013 0,0047 6,185 0,0125 0,00210

2,8294 0,018 0,0056 5,562 0,0111 0,00324

5,6589 0,034 0,0082 4,766 0,0131 0,00713

11,3177 0,045 0,0053 4,067 0,0137 0,01106

16,9766 0,099 0,0046 3,735 0,0116 0,02651

22,6354 0,135 0,0032 3,588 0,0098 0,03763

28,2943 0,159 0,0058 3,453 0,0128 0,04605

42,4415 0,263 0,0072 3,125 0,0147 0,08416

56,5886 0,354 0,0041 2,887 0,0097 0,12262

84,8829 0,506 0,0059 2,514 0,0104 0,20127

HmaxH0

lisovací tlak
elastický                            

odskok
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Tabulka 4.2.2. Výsledky stanovení plasticity metodou FminA 

 

průměr
směrodatná 

odchylka
průměr

směrodatná 

odchylka

4,2441 0,7863 0,0063 0,3531 0,0213 2,2265

5,6589 1,0656 0,0075 0,5191 0,0157 2,0526

8,4883 1,6161 0,0098 0,7824 0,0169 2,0655

11,3177 2,1919 0,0056 1,1523 0,0244 1,9022

14,1472 2,7810 0,0123 1,5061 0,0192 1,8465

16,9766 3,3650 0,0025 1,8442 0,0099 1,8247

19,8060 3,9487 0,0087 2,2234 0,0164 1,7760

22,6354 4,5526 0,0041 2,6955 0,0154 1,6889

25,4649 5,1817 0,0032 3,2425 0,0226 1,5980

28,2943 5,7366 0,0064 3,5866 0,0174 1,599442,44145908 8,549215 5,671418333 1,507420983

Fmin (MPa)Fmax (MPa) 

LT (MPa) FminA
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Tabulka 4.2.3. Výsledky stanovení plasticity metodou FminB 

 

průměr
směrodatná 

odchylka
průměr

směrodatná 

odchylka

4,2441 0,7863 0,1257 0,3531 0,1347 0,5509

5,6589 1,0656 0,1316 0,5191 0,2487 0,5128

8,4883 1,6161 0,3159 0,7824 0,0382 0,5159

11,3177 2,1919 0,2247 1,1523 0,2268 0,4743

14,1472 2,7810 0,1138 1,5061 0,3124 0,4584

16,9766 3,3650 0,0423 1,8442 0,1375 0,4520

19,8060 3,9487 0,3324 2,2234 0,4611 0,4369

22,6354 4,5526 0,2152 2,6955 0,1244 0,4079

25,4649 5,1817 0,2279 3,2425 0,3271 0,3742

28,2943 5,7366 0,6223 3,5866 0,4169 0,374842,4415 8,5492 5,6714 0,3366

Fmin (MPa)Fmax (MPa) 

LT (MPa) FminB
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Tabulka 4.2.4. Výsledky stanovení plasticity metodou ploch 

 

průměr
směrodatná 

odchylka
průměr

směrodatná 

odchylka

4,2441 68,5682 0,0991 695,3780 0,0687 0,0898

5,6589 100,9799 0,2413 917,6151 0,0921 0,0991

8,4883 152,2688 0,3112 1375,6238 0,2312 0,0997

11,3177 223,0359 0,4130 1814,1541 0,2651 0,1095

14,1472 290,3671 0,3127 2256,1204 0,4882 0,1140

16,9766 354,6983 0,1146 2701,0868 0,3142 0,1161

19,8060 430,4226 0,0857 3134,6599 0,7131 0,1207

22,6354 505,5421 0,1864 3568,8380 0,4253 0,1241

25,4649 616,4760 0,2387 3967,2016 0,2535 0,1345

28,2943 681,4478 0,3162 4411,5273 0,4465 0,133842,4415 1067,8415 6571,6212 0,1398

plocha B (Mpa.s)plocha A (Mpa.s) 

LT (MPa) FPL
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Tabulka 4.2.5. Výsledky stanovení plasticity metodou jednopatametrické rovnice 

 

průměr
směrodatná 

odchylka
průměr

směrodatná 

odchylka
průměr

směrodatná 

odchylka

4,2441 0,1881 0,1472 10,3468 2,6541 1,9984 0,9528

5,6589 0,2448 0,2561 14,4063 1,0034 2,9377 1,2458

8,4883 0,3651 0,1135 14,2891 0,5248 4,4276 0,8695

11,3177 0,4636 0,0971 16,5226 0,4136 6,5208 1,3657

14,1472 0,5663 0,2481 16,4772 0,2381 8,5228 2,3312

16,9766 0,6714 0,3681 15,8232 0,6258 10,4359 0,8465

19,8060 0,7667 0,2168 15,7930 0,3927 12,5818 1,3684

22,6354 0,8395 0,1876 16,3720 0,2154 15,2537 2,8541

25,4649 0,8772 0,4416 19,2427 0,1958 18,3490 1,6523

28,2943 0,9705 0,7152 18,3502 0,1657 20,2962 0,742542,4415 1,2824733 17,05224 32,093769

t (s)A (Mpa.s) 

LT (MPa)

P (Mpa.s)
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Tabulka 4.2.6. Výsledky stanovení celkové plasticity 

 

LT (MPa) P (Mpa.s) P/LT (s)

4,2441 1,9984 0,4709

5,6589 2,9377 0,5191

8,4883 4,4276 0,5216

11,3177 6,5208 0,5762

14,1472 8,5228 0,6024

16,9766 10,4359 0,6147

19,8060 12,5818 0,6353

22,6354 15,2537 0,6739

25,4649 18,3490 0,7206

28,2943 20,2962 0,717342,4415 32,09376922 0,756189111  
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4.3. Grafy 
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5. Diskuze 
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5.1. Hodnocení elasticity u mannitolu metodou 
elastického odskoku 
 

   Lisovací tlak během elastické fáze deformace ovlivňuje různým způsobem chování 

lisovaných částic. Skupina částic setrvává stále v původním volném stavu, další 

skupina prochází oblastí elastické deformace a poslední část je jiţ deformována 

plasticky. Částice nacházející se v oblasti elastické deformace, mají stálé vnitřní 

pnutí, díky čemuţ se pokouší dostat zpět do stavu před lisováním a tím obnovit svůj 

původní objem. Tato snaha potom vede k dilataci tablety způsobené elastickými 

silami částic. Naproti tomu částice ve fázi plastické deformace se snaţí udrţet si svůj 

nový tvar, čímţ zvyšují pevnost tablety. 

 

   Youngův model pruţnosti vyjadřuje elasticitu materiálu a jeho hodnota závisí na 

částicích ve stádiu elastické deformace. Elasticita můţe být vyjádřena i pomocí 

elastického odskoku. Se sniţující elasticitou se zvyšuje hodnota Youngova modulu. 

Pro mannitol je tato hodnota E = 413,35 MPa. 

 

   Dosud publikované práce vyuţívající metodu elastického odskoku se věnují 

porovnávání více látek lisovaných za jednoho lisovacího tlaku. V oblasti mechaniky 

tuhých látek se elastický odskok rovná v podstatě poměrnému prodlouţení. Proto je 

moţné vyuţít elastický odskok pro výpočet Youngova modulu pruţnosti. Základem 

odvození je Hookův zákon, který je moţno vyjádřit rovnicí: 

                               ELT  (MPa) 

 

E  Youngův modul pruţnosti v tlaku 

LT  lisovací tlak (MPa) 

  elastická deformace;  

l/l0  

l je velikost odskoku tablety, l0 je výška tablety  

při maximálním tlaku. 

   Výsledky stanovení elasticity, ze kterých se lze vypočítat Youngův model pruţnosti, 

jsou uvedeny v tabulce 4.2.1., závislost lisovacího elastického odskoku na lisovacím 

tlaku potom vyjadřuje graf č. 4.3.1. Závislost lze proloţit přímkou, jejíţ směrnice je: 
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 y  = 413,35*x + 4,9102 

při korelačním koeficientu 0,9873. 

   Youngův modul pruţnosti je směrnicí této přímky. 

 

 

 

5.2. Hodnocení plasticity pomocí relaxace napětí 
   Test relaxace napětí se provádí vylisováním tablety na zvolený tlak a poté se měří 

pokles lisovací síly za konstantního objemu výlisku. 

   Po ukončení lisování se částice nacházejí ve třech stavech, část je volná, část ve 

fázi elastické deformace a zbytek ve fázi plastické deformace. Během prodlevy 

v lisování mohou některé částice ze stádia elastické deformace přecházet do dvou 

ostatních stavů. Částice ve stádiu plastické deformace a ve volném stavu zůstávají 

neměnné. Grafickým vyhodnocením tohoto jevu vzniká křivka, jejíţ průběh určuje 

vizkoelastické vlastnosti materiálu. Kdyby vzniklá křivka byla rovnoběţná s osou x, 

materiál by měl pouze elastické vlastnosti, zatímco kdyby křivka byla rovnoběţná 

s osou y, měl by pouze plastické vlastnosti. Z toho vyplývá, ţe se strmostí křivky 

rostou plastické vlastnosti materiálu a klesají elastické vlastnosti a naopak.  

 

 5.2.1. HODNOCENÍ PLASTICITY POMOCÍ PARAMETRU FminA 

 

   Z grafu závislosti FminA na lisovacím tlaku vyplývá, ţe křivka má charakter 

jednoparametrické exponenciály. Obecný tvar této exponenciály je:  

F min A = A * exp.-x/t + y0
 

 

   Výsledná rovnice má pak tvar:  

  Fmin A = -0,0186 * exp.(-x/8,9265) + 2,1632 

 

při korelačním koeficientu 0,879. 

   Výsledky měření nalezneme v tabulce 4.2.2. a graf funkce v grafu 4.3.2.  

 

5.2.2. HODNOCENÍ PLASTICITY POMOCÍ PARAMETRU FminB 
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   Závislost funkce má opět charakter jednoparametrické exponenciály, jejíţ rovnice 

má tvar: 

Fmin B = -0,0057* exp.(-x/10,1164) + 0,5488   

 

při korelačním koeficientu 0,9292. 

   Tabulku s výsledky měření nalezneme v tabulce 4.2.3. a graf funkce v grafu 4.3.3. 

 

5.2.3. HODNOCENÍ PLASTICITY POMOCÍ PARAMETRU FPL 

 

   Z grafu opět vyplývá, ţe křivka má charakter jednoparametrické exponenciály.  

Její rovnice má tvar:  

Fpl = 0,0014* exp.(-x/11,1573) + 0,092   

 

při korelačním koeficientu 0,8965. 

   Výsledky měření nalezneme v tabulce 4.2.4. a graf funkce v grafu 4.3.4. 

 

5.2.4. HODNOCENÍ PLASTICITY POMOCÍ JEDNOPARAMETRICKÉ ROVNICE 

 

   Z grafu v podkapitole 4.3.5. vyplývá, ţe zbytková plasticita v rozsahu pouţitých 

lisovacích tlaků stoupá.  

 

5.2.5. CELKOVÁ PLASTICITA MATERIÁLU 

 

   Hodnoty zbytkové plasticity byly vyděleny lisovacím tlakem (P/LT). Tyto poměry 

jsme vynesli v závislosti na lisovacím tlaku. Následný graf byl zintegrován a výsledná 

vypočtená hodnota celkové plasticity je 91,34177 MPa.s. 

   Výsledky nalezneme v tabulce 4.2.6. a v grafu 4.3.6. 
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6. Závěr 
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   Informace o plastoelastických vlastnostech mannitolu získané při tvorbě této práce 

jsou: 

 

1. Youngův model pruţnosti pro lisovací tlaky v rozmezí 1,42 – 84,89 MPa je 413,35 

MPa. 

 

2. Z výsledků hodnocení relaxace napětí jsem získal tyto vztahy:  

 

Fmin A = -0,0186 * exp.(-x/8,9265) + 2,1632 

 

Fmin B = -0,0057* exp.(-x/10,1164) + 0,5488 

 

Fpl = 0,0014* exp.(-x/11,1573) + 0,092 

 

3. Zbytková plasticita v rozsahu pouţitých lisovacích tlaků stoupá při hodnocení 

pomocí jednoparametrické rovnice. 

 

4. Celková plasticita u mannitolu je 91,34177 MPa. s.  

 

5. S nárůstem celkové plasticity a se sníţením Youngova modulu pruţnosti roste 

lisovatelnost materiálu.  
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7. Shrnutí 
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7.1. Shrnutí 
 

   Vizkoelastické vlastnosti a jejich znalost jsou důleţitým faktorem ovlivňujícím 

lisovatelnost materiálu. Tyto vlastnosti jsou rozdílné pro kaţdý jednotlivý materiál a 

dají se určit mnoha různým metodami. V této práci (experimentální část) byla 

zpracována metoda, která vychází ze záznamu síla – dráha. Z tohoto záznamu lze 

určit plasticitu a elasticitu materiálu.  

   Pro výpočet plasticity materiálu lze také vyuţít test relaxace napětí, jehoţ 

výsledkem jsou parametry FminA, FminB, FPL a také parametry jednoparametrické 

rovnice popisující pokles tlaku během relaxace napětí v tabletě. Tyto parametry a 

jejich vyhodnocení u mannitolu jsou náplní této práce.  

   Z výsledků měření dilatace tablety jsme stanovili také Youngův modul pruţnosti, 

jehoţ hodnota pro mannitol je 413,36 MPa. Hodnota celkové plasticity Pc je 91,34177 

MPa. s. Obecně s rostoucí hodnotou celkové plasticity narůstá i lisovatelnost 

tabletoviny.  

 

7.2. Abstract 
 

   The visco-elastic characteristics and knowledge of them are the important factors 

that influence pressability of materials. These characteristics differ for every material 

and it is possible to determine them by variety of methods. In our thesis (chapter 

Experiments) we evaluated the relationship "force – travel" and determined elasticity 

and plasticity of materials.  

   The test of relaxation of tense is another way to determine plasticity of materials. 

The results are parameters of FminA, FminB, FPL and parameters of single-parametric 

equation that describes decrease of preassure in a tablet during the relaxation period. 

These parameters and their evaluation are the goal of this thesis.  

   We determined the Young's modulus of elasticity from the tablet dilatation measure 

restults. The value of Young's modulus of elasticity for mannitol is 413,36 MPa. The 

value of total plasticity Pc is 91,34177 MPa.s. Generally: increasing value of total 

plasticity determines increase of tablet material pressability. 
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