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                                                     1.Úvod 

  

 

Tablety patří k nejčastěji používaným lékovým formám. Jsou to tuhé, mechanicky 

pevné přípravky, které mohou mít různý tvar a mohou být aplikovány různým způsobem.

 Výroba tablet začíná přípravou tabletoviny. Tabletovina se připravuje buď prostým 

smícháním léčiv a pomocných látek v daném poměru nebo smícháním granulátu 

s pomocnými látkami. Hlavní pomocnou látkou v tabletách jsou plniva. Mezi nejčastěji 

používaná plniva při přímém lisování tablet patří mikrokrystalické celulosy. Velmi často se 

používá typ Avicel PH 102, který vykazuje vhodnou sypnost a lisovatelnost. Plniva jsou 

často hodnocena pomocí rovnic lisování. Všeobecně používané rovnice lisování popisují 

objemovou redukci materiálu při působení lisovacího tlaku. Parametry vypočítané z rovnic 

slouží k charakterizaci lisovaného materiálu. Klasické teorie lisování popisují odděleně          

3 fáze, které probíhají během lisování (redukce interpartikulárních pórů, redukce 

intrapartikulárních pórů, redukce tuhé látky bez pórů). Podle nových rovnic lisování 

uvedené procesy probíhají souběžně v celém použitém rozsahu použitých tlaků.  

 V této diplomové práci bylo mým úkolem hodnotit plniva pomocí parametrů 

z dvouexponenciální a trojexponenciální rovnice lisování.  
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2.Teoretická část 

 

2.1.  Rovnice lisování 

Lisovací proces můžeme charakterizovat pomocí rovnic lisování. Rovnice lisování 

vyjadřují závislost výšky, objemu nebo hustoty sloupce lisovaného materiálu na lisovacím 

tlaku. Parametry získané z rovnic slouží k charakterizaci lisovaného materiálu nebo ke 

studiu mechanismu lisovacího procesu. Zároveň mohou parametry sloužit k rozlišení 

jednotlivých fází lisovacího procesu, kdy převládá jeden mechanismus redukce objemu 

hmoty, a to redukce interpartikulárních pórů, redukce intrapartikulárních pórů nebo 

redukce tuhé látky bez pórů.         

  

K nejstarším rovnicím lisování patří rovnice podle Walkera (Walker 1923) 

a Balshina (Balshin 1949).  Rovnice vyjadřují závislost relativního objemu lisované hmoty 

na dekadickém nebo přirozeném logaritmu použitého lisovacího tlaku.          

Konstanta A4 (A5) vyjadřuje počáteční objem lisovaného materiálu a konstanta  k4 (k5) je 

rychlostní konstanta charakterizující celý proces objemové redukce. Pouze ve fázi 

předlisování a v části fáze plastické deformace je průběh křivky lineární.                

Křivka má klesající tendenci od objemu V0 k objemu VMAX .                                            

Rovnice  podle Walkera : 

 

 

Balshin:       
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Následující tři rovnice (Heckel,Ge, Panelli a Filho) popisují vztah mezi lisovacím 

tlakem a redukovaným objemem (V/V-VMAX). Tyto rovnice se vzájemně liší metodou 

linearizace.   

Nejvíce používaná je Heckelova rovnice (Heckel,1961).                          

66
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V
ln( 

 

Model rozlišuje tři fáze během lisovacího procesu. Nízkým lisovacím tlakům (fáze 

předlisování)  odpovídá nelineární část v Heckelově křivce. Pro tuto fázi můžeme 

z parametru A6 vypočítat parametr B, který popisuje redukci objemu ve fázi předlisování 

(Kochhar, 1995).       B=A6-(1/1-D0)                                         

D0 je relativní hustota lisované látky při nulovém lisovacím tlaku.                              

Ve druhé fázi probíhá plastická deformace, která je charakterizována pomocí parametru k6  

(materiálová konstanta, vyjadřuje změnu objemu materiálu  v průběhu plastické 

deformace).  Této části odpovídá lineární část Heckelovy křivky.      

Třetí a zároveň poslední fázi představuje zhuštění stlačeného materiálu. 

 

Ge (Ge, 1995)                                     

V této rovnici je parametr objemové redukce i aplikovaný tlak ve tvaru dekadického 

logaritmu. 
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Panelli, Filho (Panelli, Filho 1998)     
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Velmi často používaná je rovnice Kawakita a Lüdde (Kawakita, Lüdde,1970). 

Konstanta C9 představuje stupeň objemové redukce.  Konstanta A9 popisuje stlačitelnost 

materiálu (A9 = C9 při nekonečně velkém lisovacím tlaku).            

Konstanta 1/B9 vyjadřuje kohezivní vlastnosti materiálu.   
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Rovnice lisování podle autorů Cooper-Eaton (1962)     
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Tato rovnice byla vyvinuta pro lisování keramických materiálů. Rovnice je 

dvouexponenciální a posuzuje proces lisování jako proces, ve kterém dochází ke dvěma 

dějům -  k přeskupení částic během předlisování materiálu  a následně k plastické 

deformaci materiálu. V první fázi pronikají částice do pórů o větší velikosti než je velikost 

částic.  Ve druhé fázi částice pronikají do pórů,které jsou menší než je velikost částic.                  

Při pronikání částic dochází k redukci pórů,tzn. k vytlačování vzduchu.                   

Parametr A1 vyjadřuje podíl objemové redukce během předlisování materiálu. Parametr A2 

vyjadřuje podíl objemové redukce ve fázi plastické deformace materiálu.                    

Přitom platí: A1+A2= 1 .  Pokud je součet obou parametrů větší než 1, potom výlisek bez 

pórů může vzniknout při nižším lisovacím tlaku.                    

Konstanty k1 a k2 jsou rychlostní konstanty pro dva děje během lisování materiálu                

a  parametr y0  představuje objem stlačeného materiálu při maximálním lisovacím tlaku. 

Bylo zjištěno, že tato rovnice popisuje lisovací proces krystalických farmaceutických 

pomocných látek, pro polymerní látky je již nevyhovující. 
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Nové  rovnice lisování (dvouexponenciální, trojexponenciální ) 

Základem pro odvození nových rovnic byla právě rovnice Cooper-Eaton.                

V rovnici představuje redukce objemu   (V0- V) / (V0-VMAX)   hodnotu v rozmezí  0-1.  

  

 Pro výpočty v Cooper-Eatonově rovnici je potřeba znát hodnotu VMAX , která 

představuje objem stlačeného materiálu při nulové pórovitosti. Je obtížné zjistit hodnotu 

VMAX  a při použití různých metod byly často získány odlišné hodnoty VMAX  pro určitý 

materiál. Proto je vhodné parametr VMAX z rovnice eliminovat a dosadit do rovnice podíl 

objemů, tedy V/V0   (bude zachováno stejné rozmezí hodnot 0-1 ).    

       

Ve farmacii se používají dvě skupiny materiálů s odlišným chováním při lisování.  

První skupinu tvoří krystalické anorganické nebo organické sloučeniny 

(hydrogenfosforečnan vápenatý, manitol,laktosa). Lisování těchto materiálů probíhá ve 

dvou fázích – dochází k redukci interpartikulárních pórů a k redukci tuhé látky bez pórů.

  

Druhou skupinu tvoří materiály, jejichž částice mají ve své struktuře 

intrapartikulární póry, jedná se o polymerní látky. Lisování polymerních látek probíhá ve 

třech fázích : probíhá redukce interpartikulárních pórů, redukce intrapartikulárních pórů, 

redukce tuhé látky bez pórů. 

Dnes používané modely lisování předpokládají, že na začátku lisování                    

od nulového lisovacího tlaku probíhá fáze předlisování, která je charakterizována 

přeskupením částic, a při určité hodnotě lisovacího tlaku tato fáze skončí a současně se 

začíná projevovat plastická deformace materiálu. 

Nový model dvouexponenciální a  trojexponenciální rovnice předpokládá, že oba 

případně všechny tři mechanismy objemové redukce začínají současně od nulového 

lisovacího tlaku a dosahují svého maxima při různém lisovacím tlaku.    
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Rovnice dvouexponenciální:          0
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2.1.1. Popis jednotlivých rovnic lisování       

 V současné době se ve výzkumu tablet nejčastěji používají tři modely rovnic 

lisování (Balshin, Kawakita a Lüdde, Cooper-Eaton ). Rovnice se vzájemně liší svým 

tvarem i znázorněním sledovaných parametrů, tedy vlivu tlaku na redukci objemu. Proto je 

vhodné rovnice navzájem porovnat a zjistit vhodnost jejich použití. Toto sledovala ve své 

studii dvojice autorů Panelli a Filho (1999), kteří zároveň představili vlastní rovnici 

lisování. Na základě pozorování typických křivek lisování navrhli následující rovnici:  

δq/δP = Kq / P
m

                      

q= relativní porozita          

P=použitý tlak                        

K,m =konstanty                                

Po integraci a  doplněním  q (porozita při tlaku P) a q0 (porozita při tlaku 0) :             

ln q/q0 = A7 ( P
-m+1

 )/ -m +1   + B7                                    

B7  je integrační konstanta (musí být B7 =0  za podmínky, kdy při q=q0    a P=0 )         

Lineární korelační koeficient (R) poskytoval hodnotu lepší než 0,99  když m=0,5 .  

Takže hodnota  m=0,5 byla převzata pro rovnici a rovnice dostala novou formu:      

ln q/q0= Ag√P                           

kde q0 = (1-D0)                                                                                                               

q= (1- D)                                                                     

D0  je relativní hustota prášku při tlaku 0.                   

D   je relativní hustota výlisku při tlaku P.       

ln [ (1- D0) /(1- D) ] = Ag√P                      

(tato rovnice má omezenou použitelnost, protože požaduje určení parametru D0).    

Eliminací parametru D0 vznikla zjednodušená forma nové rovnice lisování:    

 ln (1/ 1-D)  = A10√P + B10    

A10 , B10 jsou konstanty, které mohou být použity pro charakterizaci lisovacího chování 

prášku.                        

A10 (sklon křivky lisování) poskytuje informaci o plastické deformaci prášku při lisování.  

S růstem hodnoty A10 prášek podstupuje větší plastickou deformaci během lisování.   

B10  (intercept v křivce při nulovém tlaku) vyjadřuje hustotu v nepřítomnosti tlaku.   

Tuto rovnici Panelli a Filho porovnali  s obecně používanými rovnicemi lisování                                        

(Balshin, Heckel, Kawakita a Lűdde, Ge).                         
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Balshin                

δD/δP = k· D
2
/P                                             

ln P = - A1/D  + B1              

kde: P je použitý tlak                          

D je relativní hustota výlisku                                 

A1 , B1  jsou konstanty                                                                   

A1  „lisovací modulus― je považován za analogický Youngovu modulu                   

Rovnice může být přepsána následovně:  1/ D = A2.ln P + B2 .           

Heckel                                              

Autor považoval lisování prášku jako analogické k prvnímu řádu chemické reakce, kde 

póry jsou reaktanty a zhuštění hmoty je produkt.                             

δD/δP = K · (1-D)                                                

(1-D) je podíl pórů                                                                                                                        

(K) je konstanta                         

ln ( 1/ 1- D) = A3P + B3                                 

Heckel předpokládal, že konstanta A3 je měřítkem schopnosti výlisku zhustit se pomocí 

plastické deformace.  Konstanta B3 představuje stupeň shlukování při nízkém tlaku, jako 

výsledek přeskupení částic. 

Kawakita a Lϋdde                        

D / D – Do = A4/P + B4                             

A4, B4 jsou konstanty                                     

Do je relativní hustota prášku bez použitého tlaku (musí dát pozor na experimentální určení 

D0 , odchylky v této rovnici jsou někdy způsobeny kolísáním v odhadnuté hodnotě D0 ) 

Ge                                     

Ge navrhl diferenciální rovnici pro lisování prášků: δD/δP =K. {(1 – D)·D
n
} / P

m
                   

m,n  jsou konstanty .                             

log [ln (1 – D0)/ (1 – D)  ] = A5 log P + B5                                    

Zjednodušený tvar rovnice, když se D0 blíží nule :  log [ln 1/ (1 – D)  ] = A6 log P + B6             
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Panelli a Filho použili  lineární regresní analýzu, aby svou rovnici lisování mohli porovnat        

s používanými známými rovnicemi.                        

Lineární regresní analýza                                    

Rovnice lisování mohou být přepsány do obecného tvaru: f1 (D) = An f2 (P)  +Bn 

                                

Balshin:                  f1 (D) = 1/D                               f2 (P) = ln P     A2 ,B2               

Heckel:                   f1 (D) = 1/1-D                            f2 (P) =P          A3 ,B3                

Kawakita,Ludde :   f1 (D) = D/D-D0                        f2 (P) =1/P        A4 ,B4                                             

Ge:                          f1 (D) = log [ln 1/ (1 – D) ]       f2 (P) = log P    A6 ,B6               

Panelli, Filho :        f1 (D) = ln 1/1-D                       f2 (P) =√P        A10 ,B10   

Pokud byly pro všechny rovnice lisování zakresleny hodnoty f1 (D)  oproti  f2 (P), 

všem rovnicím odpovídala rovná linka. Takže pomocí lineární regresní analýzy mohlo být 

provedeno kvantitativní porovnání rovnic. 

D0  hodnoty nebyly dostupné, proto použití Kawakitovy rovnice bylo omezené              

(D0 je relativní hustota volného prášku při nulovém tlaku).             

Korelační koeficienty pro jednotlivé rovnice byly následující:   

  Korelační koeficient R Rozmezí  R 

Balshin 0,986 0,924 - 0,999 

Heckel 0,979 0,906 - 0,999 

Kawakita,Ludde 0,981 0,970 - 0,997 

Ge  0,989 0,940 - 0,999 

Panelli,Filho 0,993 0,975 - 0,999 

 

Panelli a Filho zjistili, že jejich rovnice má nejvyšší průměrný korelační koeficient 

a nejužší rozmezí odchylek. Rovnice mohou být posouzeny navzájem, když budou brát 

v úvahu, že během procesu lisování dochází ke dvěma procesům – k přeskupení částic 

následované plastickou deformací a /nebo fragmentací. Obecně , přeskupení částic se 

vyskytuje při tlaku menším než 1MPa a zhuštění materiálu pomocí tohoto děje závisí na 

vlastnostech prášku, odpovídá prvnímu poklesu porozity o 5% až 10%. Při vyšších tlacích 

dochází ke zhuštění materiálu pomocí plastické deformace nebo fragmentace.   
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Zakreslení f1 (D)  oproti f2 (P) z obecné rovnice pro 5 rovnic lisování  by mohlo 

poskytnout dvě rovné linky : jednu pro menší tlaky (odpovídá přeskupení částic) a druhou 

pro vyšší tlaky (odpovídá  plastické deformaci nebo fragmentaci). Pokud se při lisování 

uplatní více než 1 mechanismus stlačení prášku, potom jednoduchá rovnice nemůže 

dokonale zobrazit zhuštění materiálu během celého rozmezí tlaků. Na druhé straně, 

přeskupení částic představuje pouze malé množství z celkového zhuštění materiálu. 

  

Parametr A10 z rovnice lisování (Panelli , Filho) představuje schopnost prášku ke 

zhuštění pomocí plastické deformace (plastické materiály mají nejvyšší hodnoty A10, 

křehké materiály mají nejnižší hodnoty A10  viz.tabulka ).  Heckelova rovnice má podobný 

tvar jako rovnice lisování (Panelli , Filho). Parametr A3 z Heckelovy rovnice by mohl také 

ukazovat schopnost materiálu ke zhuštění pomocí plastické deformace. Pro parametr A3 

není ale stejné pořadí materiálů jako pro parametr A10 . Další rovnice také nepředstavují 

parametr, který by mohl být použit pro charakterizaci materiálu tak jako parametr A10 

z nové rovnice lisování.         

Parametr B nemá význam v rovnicích Balshin, Kawakita Ge, protože tyto rovnice 

nejsou definovány při nulovém tlaku. U rovnic Heckel a u rovnice lisování (Panelli,Filho), 

parametr B3 a B10 mohou být použity pro výpočet relativní hustoty prášku při nulovém 

tlaku (D0). Na začátku lisování dochází k přeskupení částic. Proto hodnota D0 vypočítaná 

při použití parametru B3 a B10 by mohla být odlišná od relativní hustoty volného prášku 

(Dap , určená pomocí přístroje).  V Heckelově rovnici B3 je vždy o něco vyšší než                      

ln (1/1- Dap), takže D0 by mohl představovat stupeň shlukování dosažený při nízkých 

tlacích díky přeskupení částic. U rovnice lisování (Panelli,Filho) hodnoty B10 byly vyšší 

nebo nižší než ln (1/1- Dap), proto hodnoty D0 byly vyšší nebo nižší než Dap.  Hodnoty 

závisejí na přeskupení částic a také na nepřesnostech v regresní analýze, protože pro určení 

křivky byly použity vysoké tlaky. Hodnota D0 vypočítaná z nové rovnice lisování by 

mohla být použita jako přibližná hodnota volné hustoty prášku (Dap).   

Panelli a Filho porovnali svou rovnici lisování se čtyřmi často používanými 

rovnicemi lisování a prokázali, že jejich rovnice nejlépe reprezentuje vztah hustota—tlak  

pro prášky.Lineární korelační koeficient byl téměř roven číslu 1. Konstanty z jejich rovnice 

charakterizují lisování prášků. Parametr A10 představuje schopnost zhuštění prášku pomocí 

plastické deformace  a parametr B10 představuje hustotu prášku na začátku lisování.  
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Lineární regresní analýza pro 5 rovnic lisování:          

      

         Balshin   Heckel   Kawakita,Lűdde Ge   Panelli a Filho 

Materiál A2 B2 A3 B3 A4 B4 A6 B6 A10 B10 

NH4Cl -0,2546 2,0759 0,0283 0,7560     0,3018 -0,2114 0,2500 0,3886 

KCl -0,3098 2,3783 0,0246 0,6438     0,3448 -0,3393 0,2373 0,2256 

KNO3 -0,1766 1,9003 0,0218 0,8148     0,2386 -0,1615 0,2086 0,4586 

NaCl -0,2637 2,3100 0,0164 0,7265     0,3921 -0,4570 0,1984 0,2361 

Ba(NO3) -0,1350 1,7343 0,0130 0,9799     0,1778 -0,0758 0,1305 0,7753 

CaCO3 -0,1769 2,3772 0,0027 0,6730     0,1447 -0,2858 0,0435 0,5638 
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2.1.2.Kritické posouzení Heckelovy rovnice  

 Protože proces lisování se skládá z mnoha etap, zdá se nerealistické hledat jeden 

jednoduchý vzorec s několika parametry, které by pokryly celý proces lisování. Protože se 

během lisování mění hustota tablet, musíme předpokládat, že se různé etapy navzájem 

překrývají. To stěžuje situaci, kdy bychom chtěli poukázat na oblast s dominantním jedním 

typem deformace. V oblasti farmacie je nejvíce populární Heckelova rovnice a parametr 

odvozený z této rovnice Py (zdánlivé podlehnutí tlaku, znamená tlak, kdy začíná plastická 

deformace materiálu). Hodnoty Py  pro řadu aktivních látek a pomocných látek byly 

publikovány, ale tyto hodnoty se značně odlišují mezi autory.  Např. hodnoty Py  pro 

Avicel PH-101 byly publikovány:  47,6 MPa (Roberts,Rowe 1987),                              

84,4 MPa (Yu a kol.1989),  99,3 MPa (Podeczeck a Wenzel 1989).   

Heckelova rovnice  má řadu nevýhod. Při vysokých lisovacích tlacích, kde je 

Heckelova křivka lineární, je pohyb razidla velmi malý. Proto je nezbytné přesné měření 

posunu razidla a je nutná oprava pro deformaci přístrojových částí. Chyby v měření mají 

obrovský dopad na hodnotu pravé hustoty. Např. pokud je pravá hustota 1,5 g/ml, sklon je 

0,01 a intercept je 1,4  , potom 1%  chyby v měření hustoty (hustota 1,515 a 1,485g/ml) 

v oblasti lisovacích tlaků 50-150 MPa vede k hodnotě Py  111 a 88 MPa. Z toho vyplývá, 

že chyba 1% v hustotě způsobí chybu více než 10% v odhadnuté hodnotě Py . Hodnota Py 

je silně závislá na hodnotě maximálního tlaku. Závislost se zdá být lineární. Čím větší byl 

maximální tlak, tím vyšší hodnoty Py  byly vypočítány. Oblast, kde je Heckelova křivka 

lineární, představuje pouze malou část z celkového zhuštění prášku. Mnozí vědci nebyli 

schopni definovat lineární část Heckelovy křivky. Rozmezí tlaků, kde je křivka lineární, 

často přesahuje oblast, která odpovídá výrobě tablet.  

Toto sledoval ve své studii také Sonnergard (J.M.Sonnergard 1999). Snažil se 

zjistit, zda Heckelův model je schopen odrazit plastické chování materiálu a porovnal 

parametry z Heckelovy a Walkerova rovnice. Pro tuto studii použil následující materiály: 

Emcompress, AVICEL PH-101, AVICEL PH-102, AVICEL PH-301, Tablettose, 

Paracetamol, Chlorid sodný, Sorbitol,Kyselina askorbová. Pravé hustoty všech látek byly 

zjištěny pomocí heliového pyknometru. Materiály byly lisovány na kompaktním 

simulátoru. Pro každý materiál bylo použito 6-8 vzorků o hmotnosti 500 mg, průměr 

razidel byl 15 mm. Pokud bylo nutné, matrice a razidla byly zvlhčeny 5% suspenzí 

stearanu hořečnatého v acetonu.  
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Profil lisování byl napodobením excentrického lisu s celkovým časem děje                

2,2 s , což odpovídá kontaktnímu času 400-540 ms v závislosti na materiálu. Jednu hodinu 

po vylisování byla určena skutečná hmotnost tablet.       

Data byla vyhodnocena pomocí Heckelovy a Walkerovy rovnice. Rozmezí tlaků 

pro všechny látky bylo zvoleno od 5 do 100 MPa nebo k maximálnímu tlaku. Koeficienty 

W byly vypočítány pomocí lineární regrese s relativním objemem jako závislou 

proměnnou a log tlaku jako nezávislou proměnnou. Hodnoty  Py byly vypočítány z rozmezí 

tlaků od 40 MPa k maximálnímu tlaku, s výjimkou pro Chlorid sodný od 30 MPa a pro 

Emcompress od 50 MPa. 

 

 Heckelova rovnice předpokládá,že poměr změny hustoty k tlaku je přímo úměrný 

zbývající porozitě. ln 1/1-D =P*K+A 

          

Walkerova rovnice je založena na předpokladu, že poměr změny tlaku ke změně 

objemu je úměrný tlaku.                     

dP/dV= -l*P   log(P) = -L* V´/Vo+C1                                           

(Vo je objem při nulové porozitě,V´/Vo =V=1/D je relativní objem, L je lisovací modulus).                           

Relativní objem je závislá proměnná, získáme rovnici V= - C2 *log (P) +C3                                     

a vynásobením  koeficientem 100 získáme rovnici:  100*V= - W*log(P) +C   , kde W  je 

koeficient lisovatelnosti. W vyjadřuje změnu objemu materiálu v procentech,když se tlak 

zvýší desetkrát. W je považován za měřítko nevratné stlačitelnosti výlisku nebo systému 

částic, zatímco Py z Heckelovy rovnice popisuje plastické vlastnosti individuálních částic. 
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Materiál Hustota   (g/cm
3
)      Py  (MPa) W Rozmezí max.tlaku (MPa) 

Avicel PH 102 1,557 77,6 125 80-210 

Avicel PH 101 1,566 79 114,6 80-210 

Avicel PH 301 1,55 78,4 96,8 80-220 

Emcompress 2,392 327 56,6 140-250 

Sorbitol 1,524 95,5 50,5 110-190 

Chlorid sodný 2,134 83,3 43,5 110-180 

Tablettose 1,555 150,2 42,5 90-200 

Kys.askorbová 1,694 150,1 34,1 100-180 

Paracetamol 1,294 117,5 28,5 100-220 

 

 

 

Při porovnání konstant Py a W je zřejmé, že Py má horší rozlišovací schopnost mezi 

materiály. Tři druhy AVICEL mají stejné hodnoty Py , zatímco se zásadně liší v hodnotě 

W.   Vynikající schopnosti materiálu AVICEL pro tabletování odpovídají vysokým 

hodnotám W,  zatímco paracetamol a  kys.askorbová mají nízké hodnoty W (jsou špatně 

lisovatelné).        

Heckelova rovnice a odvozené parametry jsou citlivé na malé chyby 

v experimentálních podmínkách a v hodnotě pravé hustoty. Hodnota parametru  Py  závisí 

na maximálním použitém tlaku. Heckelův model je méně reprodukovatelný a konstanty 

mají menší rozlišovací sílu mezi materiály. Vhodná materiálová konstanta by neměla být 

citlivá na změny v experimentálních podmínkách a měla by být citlivá pouze na změny ve 

velikosti nebo tvaru částic nebo na změny v rychlosti lisování. 
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2.1.3. Porovnání rovnic lisování       

               

2.1.3.1. Porovnání rovnic Kawakita a Heckel                

  

V různých oblastech průmyslu se uplatnily různé rovnice lisování, např.ve farmacii 

se nejvíce používají Heckelova a Kawakitova rovnice, v hutnické oblasti Heckelova 

rovnice  (kovy se stlačují pomocí plastické deformace), keramický průmysl používá 

Bruchovu  rovnici (zakresluje relativní hustotu oproti logaritmu tlaku:                                 

D=1/V = a2 + K2.ln(Pa) .                                 

Heckelova a Kawakitova rovnice jsou nyní pravděpodobně nejvíce používané 

rovnice, přesto se vedou spory, která z rovnic je lepší nebo více validní.                     

Kawakitova rovnice:                                         

C=Vo-V/Vo                                                                         

Pa/C =1/a.b + Pa/a                                                                  

a,b jsou konstanty                             

Konstanta a je shodná s hodnotou počáteční porozity Ɛo.  Konstanta b má rozměr reciproké 

hodnoty napětí . Zakreslením  Pa/C  oproti P  do grafu získáme rovnou linku během celého 

rozmezí tlaků, ačkoliv zejména při nízkém tlaku se může objevit zakřivení. Kawakitova 

rovnice se nejlépe hodí pro jemné nadýchané prášky a je nezbytné dát pozor na správné 

měření počátečního objemu.                 

Heckelova rovnice:                                            

V Heckelově křivce se zakreslením parametru ( ln1/1-D) oproti P projevuje zakřivení při 

nižších tlacích. Studie autorů Baumarda a Coupelle ukázala, že když byl použit materiál 

s nižší počáteční porozitou, Heckelova křivka měla tvar rovné linky pro celou oblast tlaků.  

Při použití materiálu s vyšší počáteční porozitou se při nižším tlaku objevilo zakřivení  

(tato data byla získána pomocí jednoosého simulátoru).     

    

                           



 

20 
 

Porovnání Heckelovy a Kawakitovy rovnice může být prospěšné, když se obě 

rovnice napsaly společně, což provedl ve své studii P.J.Denny (2002).  

Kawakitova rovnice:                       ln 1/e =ln 1/eo+  ln [1 + b(1-eo)]P 

Heckelova modifikovaná rovnice:  ln 1/e =ln 1/eo+  1/3k1  ln(1 + k1Pa/ϭo) 

Tyto rovnice jsou docela podobné, liší se výrazem 1/3k1  před logaritmem tlaku              

u modifikované Heckelovy rovnice. Pokud bude k1=1/3 , potom rovnice získáváme 

v identické formě: ln 1/e =ln 1/eo+  ln(1 + P/3ϭo)                     

(e0= počáteční porozita prášku, který má být lisován)                                       

Můžeme usoudit, že Kawakitova rovnice je speciální případ modifikované 

Heckelovy rovnice. Kawakitova rovnice je vhodná pro omezený výběr materiálů. Dvě 

nejvíce používané rovnice lisování (Kawakitova,Heckelova) byly prokázány jako vhodné 

pro vysvětlení mechanismu zhuštění ve vztahu k fyzikálním  a mechanickým vlastnostem 

materiálu. Bylo matematicky předvedeno, že Kawakitova a Heckelova rovnice jsou 

identické ve svém tvaru.         

             . 

Přesto, že existuje mnoho publikací o lisování prášků, vyskytují se nejasnosti                 

a  rozpory o mechanismu lisování. Tyto nejasnosti shrnul ve své studii J.P.Denny  

(P.J.Denny, 2002)  následovně:    

a)  Během počáteční fáze při nízkých tlacích může docházet ke klouzání částic, ke 

změně uspořádání a deformaci částic.  

b)  Může se vyskytnout fragmentace primárních částic, pokud částice podlehnou 

křehkým zlomům. Zlomené částice jsou menší a  mohou plnit malé prostor, a tím dochází 

k redukci objemu. Odolnost částic k drcení je funkcí jejich velikosti a zlomení částic se 

stává čím dál obtížnější až nakonec ustane  u všech materiálů. Takže redukce velikosti 

částic pomocí křehkých zlomů nemůže pokračovat do nekonečna a při vzrůstu tlaku dojde 

ke změně mechanismu zhuštění, materiál se bude deformovat plasticky.                   

Zhuštění pomocí křehkých zlomů je doprovázeno vzestupem povrchové plochy výlisku.   
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c)  Dochází k plastickému toku nebo k deformaci primárních částic.              

Toto je pravděpodobně nejběžnější mechanismus při zhušťování materiálu. Jemné prášky 

obsahující submikronové částice budou určitě stlačovány pomocí plastické deformace 

stejně tak jako mnoho materiálů, které zažívají přechod od křehkého k tažnému chování 

s poklesem velikosti jejich částic pod několik mikronů. 

d) Elastické stlačení téměř neporézního materiálu bude nejmenší pro tvrdší 

materiály a při vyšší porozitě. Při poklesu porozity na asi 5% nebo 10% se vlastnosti 

výlisku budou podobat vlastnostem pevného neporézního materiálu. Pro měkčí materiály 

(mnohé farmaceutické a jiné organické materiály) může být elasticita významná při 

vyšších tlacích (tyto materiály mají nízkou hodnotu Youngova modulu). 

 

  P.J.Denny také zjišťoval důvody pro počáteční zakřivení v Heckelově křivce. 

Možná vysvětlení jsou následující:                       

 a) Počáteční zakřivení je způsobeno shlukováním díky skluzu a přemísťování 

částic.  Bylo to prokázáno i u kovových prášků. 

b) Zakřivení je způsobeno zhuštěním pomocí křehkých zlomů, které jsou 

následované plastickou deformací při vyšších tlacích. To je nepravděpodobné pro kovy, 

proto je toto nepravděpodobné vysvětlení počátečního zakřivení. Je to ale pravděpodobné  

u mnoha jiných typů materiálů, např.laktosy, sacharosy, kdy jsou křehké zlomy potvrzeny 

pomocí naměřené větší povrchové plochy. Ve farmaceutickém průmyslu je obvyklé 

prezentovat Heckelovu křivku pro celý cyklus lisování, takže zahrnuje také dekompresní 

část. Stupeň počátečního zakřivení je považován za měřítko rozsahu křehkých zlomů. 

Následující oblast rovné linky je způsobena plastickou deformací  a poskytuje hodnotu Py.

                       

 c) Zakřivení může být způsobeno přítomností agregátů primárních částic. 

Přítomnost agregátů je běžná u jemných prášků. Protože agregáty jsou vždy slabší než 

primární částice, zhroutí se při nižším tlaku a přestože se deformují plasticky,vytvářejí 

počáteční zakřivení v Heckelově křivce. Celkově Heckelovu křivku můžeme považovat za 

kombinaci dvou nebo více křivek.   
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Příklad byl uveden pro jemný prášek uhličitanu zinečnatého, velikost částic byla 35 

nm. Distribuce velikosti pórů  při všech etapách lisování byla určena pomocí rtuťové 

porozimetrie. Původní prášek obsahoval 3 systémy pórů. Největší póry v rozmezí 3-60 μm 

vymizely při velmi nízkých tlacích. Další byly interagregátní póry, které byly způsobeny 

přítomností malých agregátů okolo 2 μm a utvořily se během přípravy prášku. Jiný systém 

pórů soustředěn okolo 35 nm byl způsoben interkrystalickými póry. Když byla zakreslena 

Heckelova křivka (kde byla zahrnuta celková porozita), byl ukázán vysoký stupeň 

počátečního zakřivení. Když byl každý systém pórů zakreslen nezávisle, pro interagregátní 

i pro interkrystalické systémy pórů byly zjištěny oblasti rovné linky. To ukazuje, že 

počáteční zakřivení při použití celkové porozity bylo způsobeno přítomností agregátů. 

Použití velkých primárních částic zajistí, že nebudou přítomny agregáty.   

d)Zakřivení může být způsobeno nepřesností Heckelovy rovnice.            

Při odvození rovnic lisování by měly být brány v úvahu následující faktory:                             

1) Většina lisování probíhá jednoose.                    

Distribuce tlaku při jednoosém lisování není tak dobře definovaná jako při izostatickém 

lisování. To může být příčinou problémů v interpretaci.  

 2) Zvláště u jemných prášků je důležitý způsob plnění matrice.                      

Většinou se používá metoda prostého nasypání prášku,někdy se používá vibrační 

předlisování.                                  

3) Použití lubrikantů by nemělo ovlivnit odezvu materiálu na tlak.                               

4) Původní materiál by měl být dobře charakterizován.                

Distribuce velikosti částic ovlivňuje tvar křivky lisování.            

 5) Aby byl minimalizován vliv stěny matrice, měly by být vyrobeny výlisky                   

o nízkém poměru tloušťky k průměru.                              

6) Mělo by být uvedeno,zda údaje o lisování byly získány pomocí metody                         

„v matrici― nebo „venku z matrice―.                                  

7) Při vysokých tlacích je nezbytné opravit hodnoty stlačitelnosti z důvodu 

elastického stlačení matrice. 
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2.1.3.2. Porovnání rovnic Heckel a Gurnham       

Chování prášků při lisování významně ovlivňuje kvalitu tablet. Důležitými 

ukazateli jsou stlačitelnost, tedy schopnost materiálu podstoupit redukci objemu pod 

tlakem, a kompaktnost , tedy schopnost materiálu vytvořit výlisek o odpovídající pevnosti. 

Parametr stlačitelnosti je obvykle určen ze vztahu mezi použitým tlakem a objemem 

výlisku. Bylo ale obtížné získat jeden relativně jednoduchý parametr, který by rozlišoval 

stlačitelnost mezi různými materiály a který by byl stálý pro určitý materiál za různých 

experimentálních podmínek. Lisování prášků je složitý proces, skládá se z několika 

vzájemně se překrývajících fází (přemístění částic,elastická/plastická deformace, 

fragmentace). Křehké materiály se stlačují především pomocí fragmentace, tažné materiály 

se stlačují převážně pomocí plastické deformace. Je známo, že fragmentace a plastická 

deformace se vyskytují u všech materiálů a rozsah těchto dvou procesů, ke kterým dochází 

během lisování, určuje mechanismus redukce objemu určitého materiálu. Protože 

Heckelova rovnice má jistá omezení v charakterizaci chování materiálu během lisování, je 

vhodnější použít pro analýzu dat o lisování jiný způsob, např. Gurnhamovu rovnici.   

Gurnhamovu rovnici a parametr stlačitelnosti odvozený z této rovnice  použil ve 

své studii Zhao  (Zhao a kol.2006) a porovnal tento parametr s parametrem Py  

z Heckelovy rovnice. Parametr z Heckelovy rovnice Py se používá k popisu schopnosti 

materiálu deformovat se plasticky. Tento parametr se odlišuje při použití různých 

experimentálních podmínek a jeho použití pro popis složitých materiálů (granulátů,směsí) 

je omezené. 

Gurnhamova rovnice  (autoři Gurnham,Masson ,1946) byla původně představena 

v chemickém průmyslu. Tato rovnice je založena na předpokladu, že každý vzestup tlaku 

vyjádřený jako částečný vzestup nad existujícím tlakem, má za následek úměrný vzestup 

zdánlivé hustoty hmoty.                      

dP/P = A.d.D                               

Po integraci D=a.ln(P) +b                      

Kde P je tlak,  A je konstanta, D je zdánlivá hustota založená na hmotnosti a celkovém 

objemu.                
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Porozita je obecně používaný parametr k popisu redukce objemu při stlačování 

prášků.  Ɛ = 1- (D/Dpravá)                                     

Když v rovnici  D=a.ln(P) +b    nahradíme hustotu porozitou, získáme novou rovnici:            

Ɛ = -c.ln(P) + d   a v diferenciální formě:           dɛ= -c.d.P /P                                                             

Dpravá   je pravá hustota, c,d jsou konstanty.                                                     

Konstanta c vyjadřuje vliv změny tlaku na porozitu výlisku.                     

Vysoká hodnota c naznačuje schopnost materiálu velké redukce objemu při stlačení.   

Konstanta c představuje parametr stlačitelnosti farmaceutických prášků. 

V uvedené studii  Zhao a kol.  použil 4 pomocné látky: mikrokrystalickou 

celulosu, kukuřičný škrob, laktosu, Emcompress a  1 léčivou látku acetaminofen.   

Prášky byly lisovány na přístroji Manesty Betapress. Průměr matrice byl 1,27 cm. Před 

lisováním byly stěny matrice a povrch razidla lubrikovány 5% roztokem kyseliny stearové 

v chloroformu. Rychlost lisování byla 60 rpm. Pro každý materiál bylo lisováno 20 tablet 

při různých tlacích až k tlaku 200 MPa.   

Porozita materiálu byla vypočítána z hodnot získaných pomocí metody „v matrici―. 

Byla provedena lineární regresní analýza, aby mohl být určen parametr sklonu z rovnice. 

Do grafu byly zaneseny hodnoty tlaku (P) a porozity (%)  a autoři obdrželi nelineární 

vztah. Při stlačování materiálu, množství dalšího zhuštění materiálu závisí na tom, jaké 

množství tlaku může být použito a závisí také na aktuálním tlaku. Pro stejný materiál, 

abychom dosáhli stejné změny porozity, pro výlisky při vyšších tlacích bude vyžadován 

větší vzestup tlaku. Tažné materiály vykazují silnější tendenci změny porozity s tlakem. 

Následně byly do grafu zakresleny hodnoty ln(P) a porozity (%)  a autoři obdrželi rovné 

linky.  

Parametr c pro každý materiál byl sklonem z každé lineární regresní analýzy. Tažné 

materiály jsou vysoce stlačitelné a mají vyšší hodnoty c ve srovnání s křehkými materiály 

(pořadí od nejvyšších hodnoz c k nejnižším: kukuřičný škrob, MCC, laktosa, Emcompress, 

acetaminofen). Toto pořadí materiálů podle hodnot parametru c  je shodné s pořadím 

materiálů seřazených podle hodnot parametru Py z Heckelovy rovnice. 
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Materiál Parametr c  Průměrný c  pro skupinu 

Křehké materiály   
 

          Acetaminofen 6,41   

          Emcompress 8,16 7,87  

          Laktosa 9,06   

      

Tažné materiály    
 

         Mikrokrystal.celulosa 16,78  17,20 

         Kukuřičný škrob 17,62   

 

 

Parametr c neodráží stlačitelnost pouze jednotlivých složek, ale také odráží 

stlačitelnost systému více složek. Vliv granulace, metody míchání, sprejového sušení                 

u křehkého materiálu-uhličitanu vápenatého, se odrazil ve zvýšení hodnoty c  z 6,29 na 

14,73. 

Materiál Parametr c 

Prášek      CaCO3  6,29 

Granulát  CaCO3   9,33 

Směs prášků  CaCO3  + MCC       (1:1) 11,71 

Směs granulátů  CaCO3  +  MCC (1:1) 12,92 

Směs granulátů  CaCO3  +  MCC (1:1) společně zpracované 14,73 

 

Parametr stlačitelnosti c vyjadřuje schopnost objemové redukce materiálu během 

dynamického lisovacího procesu. Dobře znázorňuje stlačitelnost nejen jednotlivých složek, 

ale také složitých farmaceutických materiálů. Vyšší hodnoty c naznačují lepší stlačitelnost.                                             

Gurnhamova rovnice představuje velký potenciál v poskytnutí kvantitativního popisu 

chování systému farmaceutických prášků při lisování.  
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2.1.3.3. Porovnání nového log-exp modelu s modely Kawakita a Cooper-Eaton  

 Log-exp model představuje nový typ rovnice lisování. Tento model vychází 

z Walkerovy rovnice. Ve studii Sonnergard (J.M.Sonnergard,2001) zjišťoval, zda 

parametry z rovnic Kawakita,Cooper-Eaton a z nového log-exp modelu jsou schopny 

kvantifikovat zřejmou plastickou nebo křehkou povahu lisovaných prášků.  

  

Nový log-exp model vychází z Walkerovy rovnice, která popisuje vztah mezi 

redukcí objemu a lisovacím tlakem. V=w log (P) + V1                                            

V  je relativní objem,                        

w   konstanta vynásobená 100 znamená změnu objemu v % k objemu materiálu, když tlak 

vzroste 10x.                                                    

P   je tlak v MPa                                 

V1   je konstanta (objem při tlaku 1 MPa).                                                            

   Walkerova rovnice je založena na předpokladu, že poměr změny tlaku k objemu je 

úměrný tlaku. Získáme diferenciální rovnici:  dP/dV = -l P                                                

Vyjádříme opačný vztah, poměr změny objemu k tlaku je úměrný objemu: dV/dP = -k V             

a po integraci:  V = Ve exp (- P/Pm)                                                                   

Ve , Pm jsou konstanty                         

Kombinací předchozí rovnice a Walkerovy rovnice byla získána nová  log-exp 

rovnice:    V = V1 – w log (P) + Ve exp ( -P/Pm)                             

Ve je objem při nulovém tlaku, V1 je objem při tlaku 1MPa.                                                    

Pm je průměrná hodnota v logaritmické distribuci (může být interpretován jako průměrný 

tlak potřebný k drcení aglomerátu nebo k plastickému zpevnění částic).                                                                                         

Součet V1 + Ve odpovídá přibližně odhadnutému počátečnímu objemu                                       

(Ve   je objem při tlaku P=0,  V1 je objem při tlaku 1 MPa).    

Log-exp model  popisuje souhrn dvou současných procesů. Logaritmický výraz 

popisuje redukci objemu pomocí fragmentace a exponenciální výraz představuje plastickou 

deformaci.  Je nutné zdůraznit, že plný matematický popis plastické deformace prášku je 

nesmírně složitý, exponenciální výraz v předchozí rovnici je zjednodušením této 

deformace. Vztah je dále komplikován deformací, která je v podstatě elastické povahy 

(lineární změna objemu s tlakem).  
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Elastická deformace se může stát nevratnou nebo se může zvrátit v plastickou 

deformaci, když nové kontaktní body vytvořené během plastické deformace upevní částici 

v její formě a pozici. 

Kawakitův model:                         

V0-V / V0 = C = abP / 1+ bP                                                           

V0 je počáteční objem                                                                                                                      

a,b jsou konstanty                                                     

Kawakitova rovnice je vyjádřením všeobecné hyperboly(Saunders,Fleming,1966).         

(P + 1/b) x (-C+a) =a x 1/b            kde (a)  a   ( -1/b)  jsou asymptoty hyperboly .    

Konstanta (a) odpovídá limitující hodnotě C při nekonečném tlaku.                

Fyzikální význam konstanty b nebo 1/b  je mnohem složitější.                                        

(1/b)  je tlak potřebný ke stlačení prášku na ½ z celkové redukce objemu prášku     

Rovnice je vyjádřena následovně:  (P + 1/b)  x  [V – V0  x  (1-a) ] = V0 a   x  1/b                         

Kde   V0  x  (1-a)   je asymptota pro objem,  -1/b je asymptota pro tlak.   

                      

Cooper –Eaton model je založen na předpokladu, že při procesu lisování dochází k plnění 

dvou systémů děr mezi částicemi v prášku: plní se rozsáhlé díry stejné velikosti jako 

částice a malé díry uvnitř částic. Cooper-Eaton zavedli diferenciální rovnici pro oba 

procesy:  dV/dP  = k/ P
2 

exp (-k/P)                          

Kde k/2 představuje tlak, při kterém je stupeň zhuštění materiálu na svém maximu.           

Model má 4 parametry a je standardizován pomocí počátečního objemu a hustoty.                   

V
*
 = ( V0- V) / (V0- V∞) = a1 exp(-k1/P) +  a2 exp (-k2/P)                                                        

V∞   je objem při nekonečném tlaku,                                                                                                       

a1 a2 k1 k2 jsou konstanty.                                                                                             

Cooper a Eaton prohlašovali, že součet  a1  a  a2  je roven jednotce, když lisování 

může být popsáno dvěma procesy. Pokud je součet větší než jednotka, musí být zapojeny 

jiné procesy.Nebyly komentovány případy, kdy byl součet větší než jednotka. 
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Pro tuto studii, kde byly porovnány modely log-exp, Kawakita a Cooper-Eaton, 

bylo použito 7 skupin materiálů s rozdíly v molekulární struktuře, pyknometrické hustotě  

a stupněm aglomerace.                                       

1.cukry,jemné prášky nebo částečně aglomerované: manitol, sorbitol, laktosa 

monohydrat                                          

2. mikrokrystalická celulosa = MCC :  Avicel PH 105, Avicel PH 302               

3. léky s nízkou hustotou: ibuprofen, propranolol hydrochlorid                

4. léky se střední hustotou :  kofein,  teofylin bezvodý                            

5. lehké kovové halidy : KCl,  NaCl                   

6. škrob a deriváty škrobu: kukuřičný škrob, pregelatizovaný škrob                          

7. pomocné látky s vysokou hustotou: hydrogenfosforečnan vápenatý bezvodý, 

hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát,  hydroxid hořečnatý                     

Hustoty prášků byly stanoveny pomocí heliového pyknometru. Prášky byly 

lisovány na lisovacím simulátoru. Lisovací profil byl napodobením excentrického lisu 

s celkovým časem procesu 2,2s ,což odpovídá kontaktnímu času 400-540 ms v závislosti 

na materiálu. Byly lisovány tablety o hmotnosti 500 mg s použitím razidla o průměru 15 

mm. Maximální lisovací tlak se pohyboval v rozmezí 125-195 MPa. Data byla sbírána 

každou 2,15 s. Výpočty byly provedeny v programu QUAT a přepočítány v programu 

EXCEL. Výzkum byl zaměřen na nízké a střední rozmezí tlaků, a to z několika důvodů. 

První důvod byl ten, že se předpokládalo, že účinek proměnných jako velikost částic nebo 

stupeň aglomerace, bude nejvíce vyjádřen právě v této oblasti lisovacích tlaků. Druhý 

předpoklad byl, že při vysokých tlacích převládají elastické síly výlisku nad plastickou             

a elastickou deformací. Pro log-exp model a Cooper-Eaton model bylo použito rozmezí 

tlaků od 1MPa k maximálnímu tlaku. Pro Kawakitův model bylo použito rozmezí tlaků od 

5 MPa k maximálnímu tlaku (v oblasti nízkých tlaků se vyskytly extrémní odchylky).  

Všechny modely výborně zobrazily data o lisování v určeném rozmezí tlaků. 

Vyhodnocením standardních odchylek se zjistilo, že nejlépe sedí log-exp model.   

Př.manitol: v log-exp modelu lze odlišit výraz „logaritmický― (představuje téměř 

celé zhuštění materiálu,popisuje zhuštění pomocí fragmentace) , výraz „exponenciální― 

nemá takovou důležitost (popisuje zhuštění pomocí plastické deformace). Manitol je 

považován za křehký materiál. Podobné chování bylo pozorováno u dvou jiných prášků- 

hydroxidu hořečnatého a bezvodého  hydrogenfosforečnanu vápenatého.   
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 Př.kukuřičný škrob: je považován za materiál, který se při působení tlaku deformuje 

plasticky. Výraz „exponenciální― v log-exp modelu byl dominantní, výraz „logaritmický― 

měl menší důležitost.               

Předpokládalo se, že lisování aglomerovaných materiálů představuje dva různé 

mechanismy: 1) aglomeráty jsou drceny a deformovány     

           2)  primární částice se slučují   

  V log-exp modelu je počáteční drcení aglomerátů popsáno exponenciálním 

výrazem (přibližuje se k nule při relativně nízkém tlaku). Když tento proces skončil, byl 

účinný pouze „logaritmický―  výraz.  Z toho lze vyvodit, že log-exp model může 

představovat vhodný prostředek pro charakterizaci aglomerovaných materiálů. 

 V log-exp modelu byly také zobrazeny dva odlišné „exponenciální― výrazy pro dva 

odlišné druhy MCC (Avicel PH 105 obsahoval malé částice, Avicel PH 302 obsahoval 

velké a částečně aglomerované částice). Log-exp model má tedy dobrou rozlišovací sílu.  

  

V Cooper-Eatonově rovnici, výraz k1 popisuje plnění rozsáhlých děr ve výlisku. 

Parametr k1 ukazoval obecně malou proměnlivost mezi testovanými materiály, kromě 

NaCl.  Parametr k1 obecně nedává možnost odlišit mezi dvěma základními mechanismy 

zhuštění materiálu při lisování.            

Parametr 1/b z Kawakitovy rovnice také nedává možnost odlišit mezi plastickým           

a křehkým procesem deformace. Více informací poskytl parametr (a), jehož vysoké 

hodnoty představují vysoký stupeň stlačitelnosti materiálu. 

V uvedené  studii byly porovnány tři modely popisující lisování a byly porovnány 

schopnosti těchto modelů popsat různé mechanismy lisování. Žádný z modelů neuvažoval 

velmi důležitou elastickou deformaci individuálních částic nebo výlisku.      
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Parametry z log-exp modelu       

Materiál w Ve Pm 

Laktosa monohydrat 0,386 0,145 7,59 

Sorbitol 0,430 0,186 22,95 

Manitol 0,316 -0,004 7,68 

Avicel PH 105 0,515 0,449 18,17 

Avicel PH 302 0,481 0,821 19,97 

Ibuprofen  0,100 0,352 3,90 

Propranolol hydrochlorid 0,204 0,100 14,51 

Teofylin 0,300 0,185 6,45 

Kofein 0,230 0,058 8,89 

NaCl 0,178 0,368 43,86 

KCl 0,204 0,610 20,23 

Pregelatizovaný škrob 0,231 0,467 48,97 

Kukuřičný škrob 0,047 0,720 44,10 

Hydrogenfosforečnan vápenatý bezvodý 0,325 0,407 8,44 

Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát 0,280 -0,060 5,72 

Hydroxid hořečnatý 0,360 -0,149 3,53 
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2.2.  Vliv faktorů ovlivňujících parametry rovnic lisování  

    

Řada faktorů ovlivňuje proces lisování a má vliv na hodnoty parametrů rovnic 

lisování. Jsou to především velikost částic, hustota ,typ lisované látky , vlhkost, způsob 

granulace, typ a rozměry lisovacího trnu, rychlost lisování a podobně. Mechanismus 

redukce objemu směsi prášků je silně závislý na použitých materiálech. V některých 

případech je také možné předurčit lisovací chování směsí plniv. 

 

2.2.1. Lisování binárních směsí 

Ze známých vlastností jednotlivých látek je možné předurčit chování při lisování 

binárních směsí těchto látek. Toto sledoval ve své studii Mitrevej                         

(A.Mitrevej a kol.,1996). Jako materiály zvolil tři přímo lisovatelné pomocné látky: 

sprejově sušený rýžový škrob (SDRS), mikrokrystalickou celulosu (MCC), 

pregelatizovaný škrob (PS) a jednu léčivou látku - hydrochlorothiazid.  Dále byly 

studovány  binární směsi plniva  (SDRS nebo MCC nebo PS)  a léčivé látky – HCTZ. 

Každé plnivo bylo mícháno s HCTZ v mixéru po dobu 10 minut, poté byl přidán stearan 

hořečnatý  a míchání pokračovalo dalších 5 minut.  Z každé směsi byly lisovány tablety              

o hmotnosti 300 mg za stejných podmínek jako pro jednotlivé látky. Tablety byly lisovány 

na jednoduchém razícím tabletovacím stroji. Jako lubrikant byl použit stearan hořečnatý. 

Průměr matrice byl 10 mm. Rychlost lisování byla 50 tablet/min a maximální zatížení bylo 

přibližně 150 MPa. Pro každý vzorek materiálu bylo lisováno 6 tablet. Pomocí metody 

„tableta v matrici― byla zjištěna tloušťka tablet a hustota tablet. Relativní hustota (D) při 

každém lisovacím tlaku byla vypočítána ze znalostí o hustotě tablety v matrici a z pravé 

hustoty materiálu. D je relativní hustota, ta je definována jako poměr hustoty výlisku při 

tlaku P a hustoty při nulové porozitě nebo pravé hustoty materiálu. S rostoucím lisovacím 

tlakem se zvyšovala hustota výlisků.   
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Analýza lisovacího procesu byla provedena pomocí Heckelovy rovnice. V časné 

etapě lisování byla viditelná nelinearita. To bylo vysvětleno tak, že dochází k přemísťování 

prášku a prášek se chová spíše jako individuální částice než jako souvislá hmota. Lineární 

část křivky byla obdržena v rozmezí tlaků 50-150 MPa.  Z křivky byl odvozen intercept A 

a také byla vypočítána hodnota Py pro každý materiál (zdánlivé podlehnutí tlaku).                       

S rostoucím lisovacím tlakem prášek podstupoval elastickou nebo plastickou deformaci 

nebo fragmentaci. Zhuštění bylo popsáno jako proces tří etap - zhuštění při plnění matrice 

(odpovídá relativní hustotě Do) , zhuštění při pohybu a přeskupení částic (DB) a zhuštění 

pomocí deformace částic po vytvoření vazeb mezi částicemi (DA). DA představuje hustotu 

výlisku DA= Do  +DB.  Do je rovno poměru hustoty hmoty k pravé hustotě prášku před 

lisováním. DA  byl obdržen z interceptu Heckelovy křivky A=ln 1/1- DA     DA=1- e
-A

 .                                          

HCTZ měl nejvyšší hodnotu DB  a Py ,což naznačuje, že křehké zlomy jsou hlavním 

mechanismem deformace této látky. Jiné materiály měly relativně nízkou hodnotu Py  

(pořadí od nejnižší hodnoty k vyšším hodnotám: SDRS, MCC, PS).  

SDRS projevoval plastickou deformaci s velmi nízkou elasticitou. To potvrzuje 

dobrou tabletovací schopnost tohoto materiálu.                                                               

MCC podstupuje fragmentaci předtím než je plasticky deformována. Díky 

fragmentaci se zvýší povrchová plocha kontaktů mezi částicemi,což má za následek 

rozsáhlé spojování částic. Proto kompaktnost MCC je lepší než SDRS, dokonce 

hodnota Py je o trochu větší než u SDRS. 

 

Lineární regresní analýza Heckelovy křivky 

  

Materiál Sklon k     x 10
-3

  Intercept A   (aktuální) Intercept A   (extrapolovaný) 

HCTZ 7,96 0,513 1,822 

MCC 12,94 0,750 1,791 

PS 11,48 0,335 0,889 

SDRS 17,22 0,521 0,905 
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Heckelovy parametry použité pro určení deformace materiálu 

 

Materiál D0 DA DB PY     (MPa) 

HCTZ 0,401 0,838 0,438 125,624 

MCC 0,528 0,833 0,305 77,271 

PS 0,285 0,589 0,304 87,078 

SDRS 0,406 0,596 0,189 58,405 

 

Do:relativní hustota hmoty Do=1- exp(Ao)                                                                                      

Ao je aktuální intercept Heckelovy křivky                                                                             

DA:relativní hustota plastické deformace                                                                      

DA=1+exp(-A)   A je extrapolovaný intercept                                                                    

DB:relativní hustota fragmentace     DB= DA- Do                                                                                                     

                                                                                                                    

Py:zdánlivé podlehnutí tlaku     Py=1/sklon   kde sklon-je sklon lineární části Heckelovy 

křivky,   tzn.v rozmezí použitého tlaku 50-150 MPa 

                                                                                     

Dále byly analyzovány binární směsi plniva a léčivé látky (HCTZ). Celková 

deformace směsi při lisování  (lineární část Heckelovy křivky) může být závislá na 

deformaci individuálních materiálů. Autoři uvedené  studie předpokládali, že sklon 

Heckelovy křivky pro směs látek by mohl souhrnem sklonů individuálních křivek.                         

Pro odhad sklonu křivky pro směs zvážili sklony pro jednotlivé materiály a hmotnostní 

podíl materiálů ve směsi. Směs obsahovala průměrně 16,67% HCTZ  a  83,33% plniva. 

Předurčený sklon mohl být vypočítán pomocí následujícího vztahu:    

       předurčený sklon (k) = 0,1667 · (sklon HCTZ)  +  0,8333 · (sklon plniva).        

Bylo prokázáno, že sklon křivky pro směs látek určený podle tohoto vztahu byl 

srovnatelný se skutečným sklonem. Takže bylo jednoduché předurčit lisování a deformaci 

směsi léku, který se deformuje pomocí křehkých zlomů (v této studii HCTZ) a přímo 

lisovatelného plniva, které se deformuje plasticky a/nebo elasticky. 
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Porovnání aktuálního (skutečného)  a předurčeného Heckelova sklonu 

křivky  pro směs HCTZ a plniva 

 

Materiál Aktuální sklon (k)  x 
 
10

-3 
Předurčený sklon (k)   x 10

-3
     % odchylky 

MCC 12,318 12,109 -2,20 

PS 10,939 10,899 -0,37 

SDRS 14,679 15,592 6,22 
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Studiem lisovacího chování binárních směsí se dále zabývali také Ilkka  a Paronen 

(Jukka Ilkka a Petteri Paronen, 1993). Pro studii použili materiály, které se deformují 

plasticky (mikrokrystalická celulosa , Avicel PH 101=MCC, pregelatizovaný kukuřičný 

škrob) a materiály, které se deformují pomocí křehkých zlomů (α- laktosa-monohydrát, 

fosforečnan vápenatý dihydrát =DCP) a dále binární směsi v kombinaci 

MCC/pregel.škrob, DCP/MCC,  laktosa/DCP , pregel.škrob/laktosa. Binární směsi byly 

připraveny v hmotnostních poměrech 100:0 80:20 65:35 50:50 35:65 20:80 0:100.               

Prosté prášky i binární směsi obsahovaly 0,5%  stearanu hořečnatého (lubrikant). Binární 

práškové směsi byly smíchány v mixéru po dobu 15 minut při 90 rpm, aby vznikla 

homogenní směs. Po přidání stearanu hořečnatého pokračovalo míchání ještě 1 minutu.  

Zdánlivá hustota prostých prášků byla změřena pomocí vzduchového 

porovnávacího pyknometru s heliem jako inertním plynem  (MCC: 1,53 g.cm
-3

, 

pregelatizovaný škrob: 1,50 g.cm
-3

, laktosa: 1,55 g.cm
-3  

, DCP: 2,36 g.cm
-3  

). Zdánlivá 

hustota binárních směsí byla vypočítána z hodnot hustot složek ve směsi podle hmotnostní 

proporce ve směsi. Na excentrickém tabletovacím lisu byly lisovány tablety o průměru 13 

mm a hmotnosti 350 mg. Tablety byly lisovány při tlaku 210 MPa. Pro správný výpočet 

vztahu porozita-napětí byla brána v úvahu elastická deformace částí tabletovacího lisu. 

     

 Lisování prostých materiálů a směsí prášků bylo analyzováno pomocí Heckelovy 

rovnice. Během časných etap lisování bylo zhuštění křehkých materiálů (laktosa,DCP) 

rozsáhlejší než u plastických materiálů (MCC,pregel.škrob). Vysvětlení je takové, že 

laktosa a DCP při nízkém lisovacím tlaku ochotně podstupují přeskupení částic. 

Fragmentace velkých agregátů a rozbití hrubého povrchu částic laktosy a DCP usnadní 

další přeskupení částic a zhuštění materiálu při nízkém tlaku. Díky fragmentaci částic 

vzrostla povrchová plocha prášku laktosy a DCP.  Při vyšších tlacích se zhuštění                         

a fragmentace laktosy a DCP  zpomalila, protože fragmentace menších částic se stávala 

čím dál víc obtížnější a vyžadovala více energie než na počátku lisování. Primární částice 

plastických materiálů (MCC, pregel.škrob) si i při deformaci zachovávaly svou 

individualitu a povrchová plocha částic zůstala téměř konstantní. S rostoucím lisovacím 

tlakem se kontaktní plocha mezi částicemi zvětšovala. To znamená, že s rostoucím 

lisovacím tlakem především interpartikulární porozita klesala. U těchto látek ke zhuštění 

dochází pomocí plastické deformace.  
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Při výrazně vysokém tlaku bylo na Heckelově křivce znatelné zakřivení, které je 

způsobené nepřiměřeností Heckelovy funkce popsat změny objemu sloupce prášku při 

nízké porozitě blízko zdánlivé hustoty částic materiálu).                   

Parametr Py může zahrnout elastickou deformaci, plastický tok nebo fragmentaci 

částic. Podle hodnoty Py je vyjádřena klesající tendence materiálu podstoupit deformaci:   

pregelat.škrob (Py =94 MPa)  >  MCC (Py = 106 MPa)  >>  laktosa (Py =170 MPa)  >> 

DCP (Py =471 MPa).                       

Materiál Hustota  (g/cm
3
) Py  (MPa) 

Pregelatizovaný škrob 1,50 94 

Mikrokrystalická celulosa   (MCC) 1,53 106 

Laktosa monohydrát 1,55 170 

Fosforečnan vápenatý dihydrát  (DCP) 2,36 471 

 

 

Heckelova analýza binárních směsí                         

Všechny binární směsi byly připraveny na základě hmotnostních podílů. V případě značně 

odlišných hustot částic (DCP/MCC , laktosa/DCP) se objemový podíl materiálů lišil od 

hmotnostního podílu materiálů. U směsí látek s velmi podobnými hustotami částic byly 

hmotnostní  a objemové podíly téměř identické (MCC/preg.škrob, pregl.škrob/laktosa).  

 

Pro směs dvou plasticky se deformujících materiálů (MCC/preg.škrob) byl vztah 

mezi Py a složením směsi lineární. Celková deformace ve sloupci prášku probíhala 

konstantně. Py je považován za konstantu popisující tendenci stlačeného materiálu obecně 

podstoupit deformaci.  Pro plasticky tekoucí materiály nebo směsi je Py obzvlášť důležitý, 

protože proces zhuštění materiálu může být popsán lineární částí Heckelovy křivky. Podle 

těchto výsledků lze lisovací chování směsi dvou plastických materiálů považovat za součet 

chování jednotlivých složek.                        
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Směs dvou fragmentujících materiálů (laktosa/DCP). DCP je hůře lisovatelný  

materiál (má vyšší hodnotu Py než laktosa), proto bude mít DCP větší účinek na 

lisovatelnost této směsi látek. Skutečná hodnota Py  této směsi bude vyšší než hodnota, 

která byla odhadnuta na základě hodnot Py  jednotlivých složek. Ve směsi vytvářejí méně 

deformovatelné částice (v tomto případě DCP) skelet, který má zabránit zlomům ochotněji 

se deformujících částic (laktosy).  Když bude elastický limit struktury překročen, bude 

docházet ke zlomům. Výsledná hodnota Py této směsi je blízká hodnotě Py pro DCP.               

Fragmentujícím materiálům většinou odpovídá ne-lineární Heckelova křivka. Konstanta 

(k) je sklon lineární části Heckelovy křivky, nezahrnuje popis odchylky, když byla tato 

konstanta získána ze zakřivené křivky pro fragmentující materiály. Proto je použití 

hodnoty Py pro hodnocení lisovacího chování směsi dvou fragmentujících materiálů velmi 

nevhodné. 

 

Směs plasticky tekoucího materiálu a fragmentujícího materiálu (MCC/DCP). Směs 

se chovala více jako plasticky tekoucí materiál než jako fragmentující materiál. Skutečná 

hodnota Py byla nižší než hodnota, která byla odhadnuta na základě hodnot Py  pro 

jednotlivé složky. Plastický tok má plynulejší a méně schodkovitou povahu než 

fragmentace, proto ve směsi bude převládat chování plasticky tekoucího materiálu. K větší 

redukci objemu bude docházet, když plasticky tekoucí složka bude obsazovat prostory 

pórů okolo zlámaných částic. Ve směsi laktosa/DCP  je DCP tvrdý a špatně lisovatelný 

materiál, který silně ovládá proces zhuštění materiálu. 

 

Mechanismus redukce objemu směsi prášků je silně závislý na použitých 

materiálech. Podle výsledků této studie, pro směs dvou plasticky se deformujících 

materiálů lze lisovací chování předurčit (lineární vztah mezi  složením směsi a  Py).                          

Ve směsi dvou fragmentujících materiálů převládá chování méně lisovatelného materiálu.  

Ve směsi plasticky deformujícího se materiálu s fragmentujícím materiálem  převládá 

chování plasticky se deformující látky. 
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2.3.  Úkol práce 

Při řešení problematiky teorie lisování tablet byly v této práci řešeny tyto úkoly: 

1. Výběr studovaných plniv 

2. Hustoty studovaných plniv 

3. Vliv typu plniva na parametr AR 

4. Vliv typu plniva na parametr EP 

5. Vliv typu plniva na parametr LTP 
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3. Experimentální část  

 

 

 

 

3.1. Použité suroviny  

 

Prášková celulosa : Cellulose powdered, VITACEL A 300                                                                                               

Výrobce : RETTENMAIER, Germany                                            

Číslo  šarže: 0708050429 

 

Mikrokrystalická celulosa : Avicel PH-102                                                                                           

Výrobce:FMC Europe  N.V. Brussels, Belgium                                                                      

Číslo šarže: Y 6492 

 

Hydroxypropylmethylcelulosa :   HPMC K 100                                                                               

Výrobce: DOW CHEMICAL, USA                                                                                   

Číslo šarže: U628012N11      

 

Laktosa:  Laktosum monohydrate 200 powder                                                                                                             

Výrobce: Meggle AG,Germany                                   

Číslo šarže: L0622A4172 
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3.2. Použité přístroje a zařízení  

 

Lisovací přípravek  

Výrobce:  ADAMUS HT Zaklad Mechaniczny Narzadzia Precyzyjne, Polská republika. 

Skládá se z dvoudílného pláště, horního a dolního trnu. 

 

 

Přístroj pro zkoušení materiálu Zwick/Roell Z050  

Výrobce:  Zwick Gmbh & Co., Ulm, Germany achine Factory Group (Zwick GmbH, Ulm , 

SRN).                                   

Zařízení testuje materiály v tlaku a tahu v rozsahu síly od 0 do 50 kN při kontinuálně 

neměnné rychlosti zatěžování destrukční silou. Je možné měnit i vzájemnou vzdálenost 

čelistí. Přístroj se použil pro lisování tablet. 

 

 

Výškoměr Digimatic HEIGHT GAGE HDS 

Výrobce: MITUTOYO                          

Tento přístroj byl použit pro měření výšky tabletoviny v lisovacím přípravku. 
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3.3. Postup práce  

 

Postup při lisování 

Z každého vzorku plniva bylo postupně naváženo 20 jednotlivých navážek po 500 

mg s přesností na 1 mg. Do matrice ve dvoudílném plášti byl zasunut dolní lisovací trn, 

který byl fixován zajišťovací částí. Následně bylo do matrice kvantitativně přeneseno 

plnivo, matrice byla mírně sklepána, byl zasunut horní lisovací trn  a pomocí digitálního 

výškoměru byla změřena výška naplněné matrice. Takto naplněná matrice byla vložena 

mezi čelisti lisu Zwick/Roell Z050. Po kontrole všech parametrů byl zapnut posun čelistí 

k sobě. Tímto způsobem byly vylisovány tablety o průměru 13 mm.  

 

 

Parametry pro lisování 

předzatížení:  2 mm/s                               

rychlost předzatížení:  2 mm/s                         

vzdálenost čelistí : 117 mm                      

standardní síla: 42 000 N                          

odlehčení cyklu 10 mm                             

rychlost cyklu: 2 mm/s 

Lisování probíhalo při těchto 50 lisovacích silách: 50 N ,100 N ,150 N, 200 N, 250 

N, 300 N, 350 N , 400 N , 450 N , 500 N , 750 N, 1000 N,1500 N, 2000 N, 2500 N, 3000 

N, 3500 N,  4000 N, 4500 N, 5000 N, 5500 N, 6000 N, 6500 N, 7000 N, 7500 N, 8000 N, 

8500 N, 9000 N, 9500 N, 10 000 N, 11 000 N, 12 000 N, 13 000 N, 14 000 N, 15 000 N, 

16 000 N,  17 000 N, 18 000 N, 19 000 N, 20  000 N, 22 000 N, 24 000 N,  26 000 N, 

28 000 N, 30 000 N, 32 000 N, 34 000 N, 36 000 N, 38 000 N,40 000 N.             

Z každého vzorku plniva bylo lisováno  a následně hodnoceno 20 tablet.   

                    

K přístroji byl připojen počítač, který při lisování každého vzorku zaznamenával 

průběh lisování. Pro každý vzorek byl získán graf závislosti průběhu síly na čase. Následně 

byly vytvořeny tabulky s objemy plniva při každé lisovací síle a tyto výsledky byly 

následně použity pro výpočet parametrů nových rovnic lisování (dvouexponenciální, 

trojexponenciální rovnice). Pro výpočet parametrů z těchto rovnic byl použit program 

Origin Pro 7,5  (funkce Exp Dec 2 pro výpočty z dvouexponenciální rovnice, funkce Exp 

Dec 3 pro výpočty z trojexponenciální rovnice).  

Dvouexponenciální rovnice byla použita pro výpočty parametrů u laktosy. Protože 

se jedná o krystalickou pomocnou látku, proces lisování této látky probíhá ve dvou fázích.  
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 Trojexponenciální rovnice byla použita pro výpočet parametrů u Avicelu, celulosy, 

HPMC. Jedná se o polymerní látky, proces lisování probíhá ve třech fázích. 

 

Nový model dvouexponenciální  a  trojexponenciální rovnice předpokládá, že oba 

případně všechny 3 mechanismy objemové redukce začínají současně od nulového 

lisovacího tlaku a dosahují svého maxima při různém lisovacím tlaku.   
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Rovnice trojexponenciální:                  
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Interpretace parametrů z nových rovnic:                                    

V0 je počáteční objem lisované tabletoviny                                         

V je objem tabletoviny při daném lisovacím tlaku                                           

Parametr y0 představuje objem výlisku (V∞)  při nekonečném lisovacím tlaku          

Parametry P představují použitý lisovací tlak.                                

A1 představuje redukci interpartikulárních pórů                                                   

A2 představuje redukci intrapartikulárních pórů                                        

A3 představuje redukci tuhé látky bez pórů                   

Parametry 1/t1 , 1/t2 , 1/t3 jsou rychlostní konstanty pro jednotlivé mechanismy redukce 

objemu hmoty.                                              

Hodnoty t1 , t2 , t3  představují změny lisovacího tlaku, které způsobí změnu V/V0 na 

určitou hodnotu.                                                      

PH1 , PH2 , PH3  tzv. ―půltlaky― představují lisovací tlak, při kterém proběhne polovina 

redukce objemu pomocí daného mechanismu. Vypočítávají se z parametrů 1/t1 , 1/t2 , 1/t3 

PH1 představuje tlak, při kterém proběhne ½ redukce interpartikulárních pórů, PH2 

představuje tlak, při kterém proběhne ½ redukce intrapartikulárních pórů, PH3 představuje 

tlak, při kterém proběhne ½ redukce tuhé látky bez pórů).                

E1 ,  E2 , E3 představují energii, která se spotřebuje během redukce objemu pomocí daného 

mechanismu.  

EA1 ,  EA2 , EA3 vyjadřují energii vztaženou na jednotku parametru A . 
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Součet parametrů A1-3 a y0 představuje celkový objem lisovaného materiálu při nulovém 

lisovacím tlaku. Pro lepší porovnání jednotlivých pomocných látek byl součet A1+A2+A3    

přepočten na hodnotu 1. Takto byly získány nové parametry AR1 , AR2 , AR3 . Změny 

objemu u testovaných látek pohybovaly v rozmezí od 0 do 1. 

Po úpravě byly získány rovnice:  

Dvouexponenciální rovnice: 
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Trojexponenciální rovnice:  
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Nové parametry byly vypočteny podle těchto rovnic: 
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Pro výpočet procent energií jednotlivých dějů z parametrů t1, t2, t3 byly použity tyto vztahy:   

(P)dPP.V'dE

(P)dPV'dV




 

Vycházíme z toho, že jde o závislost dráhy na síle, ale protože výsledná energie je                  

v procentech a je vypočítána z poměrů (viz níže uvedený vztah), proto procentuální 

zastoupení energie pro každý děj je shodné i pokud se jedná o závislost poměru objem 

V/V0 na lisovací tlaku P. 

Výpočet procent  energie pro každý děj je podle vzorce:

   

%
tA

tA
E
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ii
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Byly vypočteny energie EA 1-3 vztažené na redukce objemů dle vztahu:  %
A

E
E

i

i
Ai 










  

Důležitým hodnotícím kritériem jsou hodnoty „půltlaků―. Nižší hodnoty „půltlaků― ve fázi 

redukce tuhé látky bez pórů znamenají lepší dané lisovatelnost látky. 
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     4. Tabulky a grafy 
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                4.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

A1                     =    redukce interpartikulárních pórů                                                 

A2                     =    redukce intrapartikulárních pórů                                         

A3                     =    redukce tuhé látky bez pórů 

AR1                   =   přepočtená hodnota redukce interpartikulárních pórů 

 AR2                          =   přepočtená hodnota redukce  intrapartikulárních pórů   

AR3                   =    přepočtená hodnota redukce tuhé látky bez pórů 

D40 kN                =   hustota tablet vylisovaných lisovací silou 40 kN 

DMAX                =   maximální hustota tablet, které lze dosáhnout, vypočtena z parametru y0 

E1 ,  E2 , E3          =   energie, která se spotřebuje během  redukce objemu pomocí daného  

         mechanismu                                      

EA1 ,  EA2 , EA3   =   energie vztažená na jednotku parametru A  

LTP                   =    tzv.―půltlaky―  představují lisovací tlak, při kterém proběhne polovina 

          redukce objemu pomocí daného mechanismu.                                                             

LTP1                  =    tlak, při kterém proběhne ½ redukce interpartikulárních pórů 

LTP2                  =    tlak, při kterém proběhne ½ redukce intrapartikulárních pórů 

LTP3                  =    tlak, při kterém proběhne ½ redukce tuhé látky bez pórů 

s                         =   směrodatná odchylka  

t1 , t2 , t3             =   změny lisovacího tlaku, které způsobí změnu V/V0 na určitou hodnotu 

V                       =   objem tabletoviny při lisování   

V/V0                 =   poměr objemu tabletoviny při lisování a počátečního objemu   

        tabletoviny při nulovém lisovacím tlaku   

x                        =  aritmetický průměr                        

 y0                     =   objem výlisku  (V∞)  při nekonečném lisovacím tlaku                       
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                          4.2. Tabulky  
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Tabulka č. 1 :  Hustoty studovaných plniv  

Plnivo D40 kN       [g/cm
3
]  DMAX       [g/cm

3
] 

Cellulose 3,0889 4,2926 

Avicel PH-102 3,1559 4,4125 

HPMC 2,2726 2,6384 

Laktosa 2,7872 4,5612 
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Tabulka č.2 : Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva  CELLULOSE   

   (lisovací síla 0 - 7 500 N) 

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 0 0 1040,03 1 

50 0,38 872,15 0,8389 

100 0,75 797,28 0,7669 

150 1,13 756,58 0,7277 

200 1,51 728,61 0,7008 

250 1,88 706,81 0,6798 

300 2,26 688,98 0,6627 

350 2,64 673,86 0,6481 

400 3,02 660,73 0,6355 

450 3,39 649,23 0,6245 

500 3,77 638,92 0,6145 

750 5,65 599,23 0,5764 

1 000 7,54 571,05 0,5493 

1 500 11,31 531,45 0,5112 

2 000 15,08 503,24 0,4840 

2 500 18,84 481,32 0,4630 

3 000 22,61 463,32 0,4456 

3 500 26,38 447,94 0,4309 

4 000 30,15 434,54 0,4180 

4 500 33,92 422,71 0,4066 

5 000 37,69 411,97 0,3963 

5 500 41,46 402,24 0,3869 

6 000 45,23 393,23 0,3782 

6 500 49,00 384,99 0,3703 

7 000 52,76 377,22 0,3628 

7 500 56,53 370,04 0,3559 
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Tabulka č.3 : Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva  CELLULOSE    

  (lisovací síla 8 000 – 40 000 N) 

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 8 000 60,30 363,21 0,3494 

8 500 64,07 356,79 0,3432 

9 000 67,84 350,71 0,3373 

9 500 71,61 344,88 0,3317 

10 000 75,38 339,34 0,3264 

11 000 82,92 328,99 0,3164 

12 000 90,45 319,48 0,3073 

13 000 97,99 310,58 0,2987 

14 000 105,53 302,26 0,2907 

15 000 113,07 294,42 0,2832 

16 000 120,60 286,93 0,2760 

17 000 128,14 279,89 0,2692 

18 000 135,68 273,05 0,2626 

19 000 143,22 266,59 0,2564 

20 000 150,76 260,35 0,2504 

22 000 165,83 248,47 0,2390 

24 000 180,91 237,26 0,2282 

26 000 195,98 226,67 0,2180 

28 000 211,06 216,46 0,2082 

30 000 226,13 206,72 0,1988 

32 000 241,21 197,27 0,1897 

34 000 256,28 188,11 0,1809 

36 000 271,36 179,15 0,1723 

38 000 286,44 170,42 0,1639 

40 000 301,51 161,87 0,1557 
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Tabulka č.4 : Vliv lisovacího tlaku na objem  lisovaného plniva  Avicel PH-102  

  (lisovací síla 0 - 7 500 N) 

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 0 0 1267,55 1 

50 0,38 1191,58 0,9403 

100 0,75 1124,87 0,8877 

150 1,13 1075,99 0,8491 

200 1,51 1036,92 0,8183 

250 1,88 1003,29 0,7917 

300 2,26 973,70 0,7684 

350 2,64 946,97 0,7473 

400 3,02 922,48 0,7280 

450 3,39 900,02 0,7103 

500 3,77 879,22 0,6938 

750 5,65 793,84 0,6265 

1 000 7,54 730,57 0,5765 

1 500 11,31 642,71 0,5072 

2 000 15,08 583,96 0,4608 

2 500 18,84 541,25 0,4271 

3 000 22,61 508,54 0,4013 

3 500 26,38 482,40 0,3807 

4 000 30,15 460,96 0,3638 

4 500 33,92 442,80 0,3494 

5 000 37,69 427,19 0,3371 

5 500 41,46 413,58 0,3264 

6 000 45,23 401,49 0,3168 

6 500 49,00 390,63 0,3083 

7 000 52,76 380,82 0,3005 

7 500 56,53 371,86 0,2935 
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Tabulka č.5 : Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva  Avicel PH-102  

  (lisovací síla 8 000 – 40 000 N) 

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 8 000 60,30 363,63 0,2870 

8 500 64,07 356,01 0,2810 

9 000 67,84 348,92 0,2754 

9 500 71,61 342,27 0,2701 

10 000 75,38 336,02 0,2652 

11 000 82,92 324,56 0,2561 

12 000 90,45 314,27 0,2480 

13 000 97,99 304,83 0,2406 

14 000 105,53 296,14 0,2337 

15 000 113,07 288,03 0,2273 

16 000 120,60 280,45 0,2213 

17 000 128,14 273,29 0,2157 

18 000 135,68 266,51 0,2103 

19 000 143,22 260,07 0,2052 

20 000 150,76 253,88 0,2004 

22 000 165,83 242,23 0,1912 

24 000 180,91 231,30 0,1825 

26 000 195,98 221,00 0,1744 

28 000 211,06 211,18 0,1667 

30 000 226,13 201,74 0,1592 

32 000 241,21 192,64 0,1520 

34 000 256,28 183,79 0,1451 

36 000 271,36 175,16 0,1382 

38 000 286,44 166,70 0,1316 

40 000 301,51 158,43 0,1250 
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Tabulka č.6 :  Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva  HPMC   

  (lisovací síla 0 - 7 500 N) 

        

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 0 0 1261,71 1 

50 0,38 1073,99 0,8511 

100 0,75 975,80 0,7733 

150 1,13 919,57 0,7289 

200 1,51 879,18 0,6969 

250 1,88 847,52 0,6718 

300 2,26 821,45 0,6512 

350 2,64 799,50 0,6338 

400 3,02 780,47 0,6187 

450 3,39 763,76 0,6054 

500 3,77 748,93 0,5937 

750 5,65 692,62 0,5490 

1 000 7,54 653,92 0,5184 

1 500 11,31 601,40 0,4767 

2 000 15,08 565,67 0,4484 

2 500 18,84 538,69 0,4270 

3 000 22,61 517,10 0,4099 

3 500 26,38 499,23 0,3957 

4 000 30,15 484,00 0,3837 

4 500 33,92 470,77 0,3732 

5 000 37,69 459,01 0,3639 

5 500 41,46 448,42 0,3555 

6 000 45,23 438,99 0,3480 

6 500 49,00 430,24 0,3411 

7 000 52,76 422,29 0,3348 

7 500 56,53 414,85 0,3289 
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Tabulka č.7 : Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva  HPMC   

  (lisovací síla 8 000 – 40 000 N) 

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 8 000 60,30 407,97 0,3234 

8 500 64,07 401,59 0,3183 

9 000 67,84 395,52 0,3135 

9 500 71,61 389,90 0,3091 

10 000 75,38 384,59 0,3049 

11 000 82,92 374,68 0,2970 

12 000 90,45 365,74 0,2899 

13 000 97,99 357,43 0,2833 

14 000 105,53 349,84 0,2773 

15 000 113,07 342,61 0,2716 

16 000 120,60 335,92 0,2663 

17 000 128,14 329,54 0,2612 

18 000 135,68 323,41 0,2564 

19 000 143,22 317,60 0,2518 

20 000 150,76 311,99 0,2473 

22 000 165,83 301,23 0,2388 

24 000 180,91 291,06 0,2307 

26 000 195,98 281,40 0,2231 

28 000 211,06 272,01 0,2156 

30 000 226,13 262,96 0,2085 

32 000 241,21 254,02 0,2014 

34 000 256,28 245,35 0,1945 

36 000 271,36 236,73 0,1877 

38 000 286,44 228,35 0,1810 

40 000 301,51 220,00 0,1744 
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Tabulka č.8 :  Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva   LAKTOSA   

  (lisovací síla 0 - 7 500 N) 

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 0 0 600,04 1 

50 0,38 569,41 0,9503 

100 0,75 544,09 0,9080 

150 1,13 530,72 0,8857 

200 1,51 521,52 0,8702 

250 1,88 514,29 0,8582 

300 2,26 508,21 0,8480 

350 2,64 502,98 0,8393 

400 3,02 498,38 0,8316 

450 3,39 494,24 0,8247 

500 3,77 490,48 0,8184 

750 5,65 475,47 0,7934 

1 000 7,54 464,20 0,7746 

1 500 11,31 447,34 0,7465 

2 000 15,08 434,59 0,7252 

2 500 18,84 424,25 0,7079 

3 000 22,61 415,38 0,6931 

3 500 26,38 407,61 0,6802 

4 000 30,15 400,57 0,6684 

4 500 33,92 394,18 0,6577 

5 000 37,69 388,24 0,6479 

5 500 41,46 382,65 0,6385 

6 000 45,23 377,39 0,6297 

6 500 49,00 372,41 0,6214 

7 000 52,76 367,61 0,6134 

7 500 56,53 363,01 0,6057 
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Tabulka č.9 :  Vliv lisovacího tlaku na objem lisovaného plniva   LAKTOSA  

   (lisovací síla 8 000 – 40 000 N)   

 

LISOVACÍ SÍLA LISOVACÍ TLAK V    V/V0 

[N] [MPa] [mm
3
] 

 8 000 60,30 358,59 0,5984 

8 500 64,07 354,32 0,5913 

9 000 67,84 350,17 0,5843 

9 500 71,61 346,13 0,5776 

10 000 75,38 342,23 0,5711 

11 000 82,92 334,72 0,5585 

12 000 90,45 327,53 0,5465 

13 000 97,99 320,68 0,5351 

14 000 105,53 314,02 0,5240 

15 000 113,07 307,60 0,5133 

16 000 120,60 301,38 0,5029 

17 000 128,14 295,26 0,4927 

18 000 135,68 289,33 0,4828 

19 000 143,22 283,53 0,4731 

20 000 150,76 277,81 0,4636 

22 000 165,83 266,80 0,4452 

24 000 180,91 256,08 0,4273 

26 000 195,98 245,71 0,4100 

28 000 211,06 235,59 0,3931 

30 000 226,13 225,70 0,3766 

32 000 241,21 216,10 0,3606 

34 000 256,28 206,63 0,3448 

36 000 271,36 197,42 0,3294 

38 000 286,44 188,28 0,3142 

40 000 301,51 179,39 0,2993 
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Tabulka č.10 : Parametry  A ,  t , y0  lisovacího procesu studovaných látek  

Plnivo A1 t1 A2 t2 A3 t3 y0 

Cellulose 0,2841 0,5900 0,2454 9,1033 0,3542 156,2671 0,1120 

Avicel PH-102 0,2161 1,7931 0,3988 11,9085 0,2910 154,1756 0,0894 

HPMC 0,2937 0,7119 0,2799 8,8972 0,2709 141,6694 0,1502 

Laktosa 0,2187 3,3244     0,5683 205,3596 0,1827 

 

 

 

Tabulka č.11 : Parametry AR  a  LTP   lisovacího procesu studovaných látek    

PLNIVO   AR1 AR2 AR3 LTP1 [MPa] LTP2 [MPa] LTP3  [MPa] 

Cellulose x 0,3214 0,2777 0,4009 0,4089 6,3099 108,3161 

  s 0,0093 0,0014 0,0086 0,0517 0,3857 3,1156 

Avicel PH-102 x 0,2383 0,4405 0,3212 1,2429 8,2544 106,8664 

  s 0,0258 0,0262 0,0028 0,3453 0,9778 10,3696 

HPMC x 0,3478 0,3314 0,3208 0,4935 6,1671 98,1977 

  s 0,0050 0,0022 0,0038 0,0327 0,2818 2,8286 

Laktosa x 0,2779   0,7221 2,3043   142,3444 

  s 0,0086   0,0086 0,1410   3,9827 

 

 

 

Tabulka č.12 : Parametry  E a EP   lisovacího procesu studovaných látek 

PLNIVO   E1 [%] E2   [%] E3  [%] EP1 EP2 EP3 

Cellulose x 0,2883 3,8641 95,8476 0,0090 0,1391 2,3921 

  s 0,0128 0,0510 0,0628 0,0007 0,0017 0,0516 

Avicel PH-102 x 0,7757 9,4815 89,7428 0,0320 0,2155 2,7941 

  s 0,2189 0,4417 0,2556 0,0050 0,0047 0,0208 

HPMC x 0,5084 6,0601 93,4315 0,0146 0,1828 2,9129 

  s 0,0181 0,1146 0,1273 0,0005 0,0037 0,0333 

Laktosa x 0,6185   99,3815 0,0223   1,3765 

  s 0,0238   0,0238 0,0009   0,0165 
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                                      4.3.  Grafy 
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Graf  č.1 :   Hustoty studovaných plniv  
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Graf  č.2 :  Parametry  AR  lisovacího procesu  studovaných látek  
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Graf č. 3 : Parametry  E [%]   lisovacího procesu  studovaných  látek  
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Graf č. 4: Parametry  EP  lisovacího procesu  studovaných látek  
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Graf č. 5 : Parametry  LTP  [MPa]  lisovacího procesu  studovaných látek  
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                        5. Diskuse 

 

 

5.1. Výběr studovaných plniv 

V této práci byla použita čtyři plniva. Tři polymerní látky na bazi celulosy a jedno 

plnivo krystalického charakteru. Základem u polymerních plniv byla nativní celulosa 

s firemním označením Cellulose. Dalším plnivem byla mikrokrystalická celulosa              

Avicel PH-102, která se vyrábí hydrolýzou nativní celulosy s následnou granulací 

rozštěpených řetězců. Třetím derivátem celulosy byla hydroxypropylmethylcelulosa 

HPMC, jejímž základem je nativní celulosa, jež obsahuje hydroxypropyl a methyl skupiny. 

Pro porovnání lisovatelnosti polymerních a krystalických látek byla použita laktosa. 

 

 

5.2. Hustoty studovaných plniv 

Pro charakterizaci studovaných plniv byly použity hustoty D40 kN a DMAX. Hodnoty 

D40 kN byly vypočteny z objemu a hmotnosti plniva vylisovaného lisovací silou 40 kN. 

Hodnota DMAX  byla určena z parametru y0 rovnic lisování. Celulosa měla hustotu D40 kN  

3,0889 g/cm
3
. Vyšší hustotu 3,1559 g/cm

3 
měla mikrokrystalická celulosa. Tato vyšší 

hodnota hustoty byla způsobena nižší molekulovou hmotností řetězců celulosy. Naproti 

tomu u hydroxypropylmethylcelulosy byla zjištěna nižší hustota 2,2726 g/cm
3
.                         

Při porovnání s celulosou snížení hustoty u hydroxypropylmethylcelulosy bylo způsobeno 

přítomností methyl a hydroxypropyl skupin. Oproti celulose měla laktosa nižší hustotu 

2,7872 g/cm
3
.  Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.1 a v grafu č.1. 

 

 

 

 



 

64 
 

 

5.3. Vliv typu plniva na parametr AR     

Parametry AR nám charakterizují objemové redukce interpartikulárních pórů, 

intrapartikulárních pórů a tuhé fáze bez pórů. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.11 

a v grafu č.2. Prvním hodnoceným parametrem je AR1, to je redukce interpartikulárních 

pórů. Tento parametr závisí na tvaru a velikosti částic. Z výsledků vyplývá, že 

hydroxypropylmethylcelulosa má oproti celulose pouze mírně zvýšený tento parametr. 

Naproti tomu podstatně nižší parametr má mikrokrystalická celulosa. Toto snížení je dáno 

kulovým tvarem částic.                                        

U laktosy krystalický tvar částic předurčuje nižší hodnotu  parametru AR1. 

Druhým parametrem je AR2, který nám charakterizuje redukci intrapartikulárních 

pórů a vyskytuje se pouze u polymerních plniv. Z výsledků jasně vyplývá, že nejnižší 

hodnotu těchto parametrů má přírodní celulosa, na úrovni 0,2777. O něco vyšší hodnotu 

0,3314 má hydroxypropylmethylcelulosa,což je dáno částečnou granulací tohoto derivátu 

celulosy. Nejvyšší hodnotu má mikrokrystalická celulosa na úrovni 0,4405.                 

U mikrokrystalické celulosy je tato hodnota dána relativně velkými póry v částicích této 

pomocné látky.  U laktosy se tento parametr nehodnotí. 

Parametr AR3 vyjadřuje redukci tuhé látky bez inter a intrapartikulárních pórů.             

Z celulos má nejvyšší hodnotu nativní celulóza na úrovni 0,4001. Podstatně nižší hodnoty 

byly zjištěny u mikrokrystalické celulosy a hydroxypropylmethylcelulosy, na úrovni 

0,3212 a 0,3208.  U obou těchto látek byl součet AR1 a AR2 stejný.     

Laktosa má oproti celulosám nejvyšší hodnotu parametru AR3  na úrovni 0,7221.                

Laktosa má s ohledem na krystalický charakter nejvyšší hodnotu AR3. 
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5.4. Vliv typu plniva na parametr EP   

Parametr EP vyjadřuje energii vynaloženou při lisování na redukci pórů nebo tuhé 

látky. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č.12 a  v grafu č.4.  Při porovnání mikrokrystalické 

celulosy s nativní celulosou má mikrokrystalická celulosa vyšší hodnoty parametru EP1,  

EP2 , EP3. Nativní celulosa má nejnižší hodnoty parametru EP1,  EP2 , EP3 oproti dalším 

dvěma derivátům celulos. Mikrokrystalická celulosa  má nejvyšší parametr EP1 a EP2 , 

hydroxypropylmethylcelulosa má nejvyšší hodnotu EP3.  Parametr EP1 je ovlivněn 

velikostí a tvarem částic, EP2 je ovlivněn strukturou pórů v polymeru a EP3 je ovlivněn 

ochotou tvorby vazeb. Parametr EP3 je tedy nejnižší u nativní celulosy.U této látky dochází 

k tvorbě vazeb pouze na mezipovrchu částic. U mikrokrystalické celulosy se spotřebovává 

energie na tvorbu vazeb na mezipovrších i na površích částic. V případě 

hydroxypropylmethylcelulosy  je podobná situace jako u mikrokrystalické celulosy, navíc 

se musí při lisování překonávat odpor methyl a hydroxypropyl skupin. Ve srovnání 

s celulosami má laktosa nižší hodnoty parametru EP1 a EP3. Toto je dáno krystalickým 

charakterem laktosy a snazší tvorbou vodíkových vazeb. 

 

 

5.5. Vliv typu plniva na parametr LTP 

Hodnoty LTP nám vyjadřují lisovací tlaky, při kterých proběhne polovina 

příslušného lisovacího procesu. Při porovnání krystalické a polymerní látky jasně vyplývá, 

že  u krystalické látky jsou dané parametry podstatně vyšší než u látky polymerní. Hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č.11  a v grafu č.5. Při hodnocení parametru LTP1 a LTP2 jsou tyto 

hodnoty podobné u nativní celulosy a u hydroxypropylmethylcelulosy.               

U mikrokrystalické celulosy jsou tyto „půltlaky― podstatně vyšší. Při hodnocení fáze 

redukce tuhé látky bez pórů jsou hodnoty půltlaků derivátů celulos nejvyšší u nativní 

celulosy,nižší u mikrokrystalické celulosy a nejnižší u hydroxypropylmethylcelulosy. 

Zajímavé je porovnání hodnot půltlaků  s hodnotami EP, protože při poklesu energií EP se 

ve všech těchto fázích lisovacího procesu zvyšují půltlaky. 
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  6. Závěr 

Z výsledků této práce vyplývají tyto závěry: 

1. Studované látky měly tyto hustoty D40 kN : 

Cellulose 3,0889 g/cm
3
                        

Mikrokrysatlická celulosa  3,1559 g/cm
3
       

Hydroxypropylmethylcelulosa 2,2726 g/cm
3
      

Laktosa  2,7872 g/cm
3
  

 

2. Parametr AR u studovaných látek:         

Oproti celulose má mikrokrystalická celulosa nižší parametr AR1 a podstatně vyšší 

parametr AR2. Hydroxypropylmethylcelulosa  má vyšší součet parametru AR1 a AR2 

a nižší parametr AR3. Při porovnání derivátů celulos a laktosy vyplývá vysoce nízký 

parametr AR1 a téměř dvojnásobně vyšší parametr AR3  pro laktosu.          

 

3. Parametr EP u studovaných látek: 

Oproti celulose mají mikrokrystalická celulosa a hydroxypropylmethylcelulosa 

vyšší hodnoty parametru EP1,  EP2 , EP3.  U mikrokrystalické celulosy  jsou 

nejvyšší hodnoty parametru EP1 a EP2 , zatímco u hydroxypropylmethylcelulosy je 

nejvyšší hodnota EP3. Na získané výsledky má vliv charakter intrapartikulárních 

pórů  a přítomnost methyl a hydroxypropyl skupiny. 

 

 

4. Parametr LTP u studovaných látek:                        

Hodnoty půltlaků laktosy jsou podstatně vyšší než je tomu u derivátů celulos. 

Během redukce inter a intrapartikulárních pórů jsou půltlaky u celulosy                     

a hydroxypropylmethylcelulosy stejné, u mikrokrystalické celulosy jsou podstatně 

vyšší. Ve fázi redukce tuhé látky bez pórů je nejvyšší hodnota půltlaků u celulosy, 

nižší u mikrokrystalické celulosy a podstatně nejnižší                 

u hydroxypropylmethylcelulosy. S klesajícím parametrem EP stoupá parametr LTP. 
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7. Souhrn 

Proces lisování tablet můžeme charakterizovat pomocí rovnic lisování. Rovnice 

lisování vyjadřují závislost objemu lisovaného materiálu na lisovací síle. Parametry 

získané z rovnic lisování slouží k charakterizaci lisovaného materiálu nebo ke studiu 

mechanismu lisovacího procesu. V této práci je hodnocen lisovací proces pomocí nových 

rovnic lisování, které byly rozpracovány na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Byly 

použity dvě skupiny plniv s odlišným chováním při lisování.  

První skupinu tvoří polymerní látky na bazi celulosy, jejichž částice mají ve své 

struktuře intrapartikulární póry. Lisování polymerních látek probíhá ve třech fázích. 

Dochází k redukci inter-, intrapartikulárních pórů a k redukci tuhé látky bez pórů. Lisovací 

proces polymerních látek byl hodnocen pomocí trojexponenciální rovnice lisování.  

Druhou skupinu tvoří krystalické látky, v tomto případě laktosa. Lisování probíhá 

ve dvou fázích. Dochází k redukci interpartikulárních pórů a k redukci tuhé látky bez pórů. 

Lisovací proces lze hodnotit pomocí parametrů AR , LTP , E, EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

ABSTRACT 

The process of tablets compression can be described by compression equations. 

Compression equations express dependence of compressed material volume on 

compression force. Parameters brought from compression equations are used for 

compressed material characteristic or for study of compression process mechanism.  In this 

study is evaluated compression process by new compression equations, which have been 

reveal in Faculty of Pharmacy at Hradec Kralove. There have been used two groups of 

excipients with different behavior during compression.  

First group is represented by polymers based on cellulose which have in its 

structure intapartiular pores. The compression of polymers was carried out in three steps.  

Interparticular pores, intraparticular pores and solid substance without pores had been 

reduced. The process of polymers compression was evaluated by the three – exponential 

equoation.  

Second group of excipients is crystaline substances in this case has been used 

lactose. The compression has had two phases. Interparticular pores and solid substance 

without pores were reduced. Compression process can be evaluated by parameters AR , 

LTP , E, EP. 
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