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1. Úvod 

   Při lékopisném postupu měření pevnosti tablet se zjišťuje zejména síla potřebná 

k prasknutí tablet, oděr tablet a zkouška na radiální pevnost. V této práci byla použita 

metoda, při které se mechanická odolnost tablet hodnotila pomocí závislosti síla - dráha. 

Tento záznam je možno získat v průběhu drtící procesu, kdy vedle síly potřebné 

k rozdrcení tablety se zjišťuje i dráha drcení, což je dráha trnu od kontaktu tablety až po 

její prasknutí. Díky této závislosti působící síly na dráze lze vypočítat i další parametry 

charakterizující kinetiku drcení tablet. 
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2.   Teoretická část 

2.1. Charakterizace hypromelos 

Hypromelosa1 je popisována jako O-metylovaná a částečně O-(2-

hydroxypropylovaná) celulózu.  Má různou délku řetězce a molekulární hmotnost. 

Obecná struktura hypromelosy je vyobrazena na obrázku č.1. 

 

Obrázek č. 1 – Obecná struktura hypromelosy 

 

 

 

Je to vláknitý nebo zrnitý prášek, bílé nebo krémové barvy, bez chuti a zápachu 

s hustotou 1,326 g/cm3. Jsou dostupné různé druhy hypromelos, které se liší viskozitou 

a stupněm substituce. Hypromelosa je rozpustná ve studené vodě, tvoří viskózní 

koloidní roztoky,  a prakticky nerozpustná ve chloroformu, v 95% ethanolu a etheru. 

Ale rozpustná je i ve směsích ethanolu a dichlormethanu, směsi methanolu a 

dichlormethanu a ve směsích vody a alkoholu. Hypromelosový prášek je stabilní 

materiál, přestože je po vysušení hygroskopický. A proto by měl být skladován v dobře 

uzavíratelných nádobách na suchém a chladném místě. 

 

Hypromelosa je široce využívána v ústně podávaných farmaceutických 

preparátech, očních farmaceutických preparátech a lokálních farmaceutických 

preparátech. V ústně podávaných preparátech je hypromelosa používána v prvé řadě 

jako tabletové pojivo a jako základní hmota používaná v preparátech s prodlouženým 

uvolňováním. Hypromelosa je také využívána jako suspenzní a zahušťovací činidlo 

v lokálně používaných preparátech. Dále se používá jako emulgátor, suspenzní činidlo a 
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stabilizační činidlo v lokálně používaných gelech a mazadlech. Kromě toho je 

hypromelosa používána při výrobě kapslí, jako lepidlo v plastických obvazech a jako 

zvlhčující činidlo pro kontaktní čočky. Má také široké uplatnění v kosmetických a 

potravinářských výrobcích. 

 

Hypromelosa je všeobecně považována za netoxickou a nedráždivou látku, přesto 

však její nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prach z hypromelosy 

může být dráždivý pro oči, proto je doporučeno při manipulaci používat ochranné brýle.  

Hypromelosa je hořlavá. 
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2.2. Kinetika drcení tablet 

 Lékopisná metoda na zkoušení pevnosti tablet je prováděna na přístroji, který se 

skládá ze dvou proti sobě postavených čelistí, z nichž jedna se pohybuje směrem ke 

druhé. Povrchy čelistí jsou rovné, hladké a kolmé na směr pohybu. Plocha čelistí musí 

být větší, než je plocha kontaktu čelistí s tabletou. Hodnotí se síla, která je potřebná 

k rozdrcení tablety, ta patří mezi základní parametry kinetiky drcení tablet.2 Tato drtící 

síla je nazývána pevností, či mechanickou odolností tablet a vyjadřuje sílu, při které 

tableta v zařízení na měření pevnosti tablet praskne. 

 

Pro porovnání tablet o různém objemu lze převést drtící sílu na objemovou drtící 

sílu dle následujícího vzorce3: 
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DS
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⋅⋅
=

⋅⋅
==

22

4

ππ
 

 

Kde ODS je objemová drtící síla (mN/m3) 

           V          je objem tablety (m3) 

 DS je drtící síla (N) 

 r  je poloměr tablety (m) 

 h je výška tablety (m) 

 D je průměr tablety (m) 

 

K pohybu drtícího trnu a k nárůstu působící síly dochází působením síly na 

tabletu. Tuto problematiku vystihuje ve své práci Řehula4 , kde se tedy zabývá nejenom 

drtící silou, ale i dalšími parametry jako je dráha drcení, rychlostní konstanta drtícího 

procesu a deformační energie. Jednoduchý záznam je zobrazen na obrázku č. 2. Bod A 

je počátek dráhy, kdy začalo drcení tablety, který je dán kontaktem tablety s čelistí 

přístroje. Bod B symbolizuje dráhu drcení při  níž  dojde k maximu drtící síly 

v záznamu označenou bodem C. V bodě C dojde k rozdrcení tablety. Dráhu drcení nám 

tedy udává vzdálenost mezi body A a B. Další zjišťovaná charakteristika je drtící síla, 

dána vzdáleností bodů B a C. Posledním parametrem drtícího procesu je deformační 

energie DE. Ta je dána plochou pod křivkou drcení označenou  body A, B, C. 
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Obrázek č. 2 – Záznam síla – dráha drtícího procesu 

 

 

 

 

Se závislostí působící síly na dráze pracovali ve své práci i Larhrib a Wells. 

Zabývali se vlastnostmi výlisků, které byly vytvořeny směsí z různých poměrů 

polyethylenglykolu a fosforečnanu vápenatého, v závislosti na lisovacím tlaku.5 

 

Dvouvrstvé tablety mikrokrystalické celulózy byly zpracovány pod různým 

zatížením a rozdrceny užitím působící síly na dráze. Tímto problémem se zabýval 

Inman a kolektiv.6 Mimo jiné popisoval trhliny vznikající při drcení výlisků těchto 

tablet. 

 

Další parametr, díky kterému lze popsat kinetiku drcení tablet bezpochyby patří 

radiální pevnost. Té se věnoval ve své práci Jan G.M. van Mier pro stanovení pevnosti 

cementových materiálů.7 Radiální pevnost lze nepřímo zjistit za pomoci měření drtící 

síly. Přepočet se provádí podle vzorce: 
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Radiální pevností, v závislosti na lisovacím tlaku směsi sacharózy a laktózy, se 

zabýval ve své práci H. Leuenberger. Zkoumal problém stlačitelnosti a kompaktibility 

práškových systémů.8 

 

S energií potřebnou k rozdrcení tablet pracovali ve své práci Rees & Rue.9 Tuto 

energii definovala jako plochu pod křivkou v závislosti působící síly na dráze drtícího 

trnu. Energie se zjišťuje výpočtem podle vzorce: 

 

∫ ⋅= max

0

d
dDSDE

 

 

Kde DE je energie potřebná k rozdrcení tablety (mJ) 

 DS je síla potřebná k rozdrcení tablety (N) 

 d je dráha drtícího trnu (m) 

 

Další významný parametr určující kinetiku drcení je objemová drtící energie.10  

Tento parametr byl zaveden kvůli tomu, aby bylo možné srovnávat energii potřebnou 

k rozdrcení tablet u tablet s různou výškou a průměrem. Tato energie se spočítá 

následovně:  
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Kde  ODE je objemová drtící energie (kJ/m3) 

 DE je energie potřebná k prasknutí tablety (J) 

           V          je objem tablety (m3) 

 r je poloměr tablety (m) 

 h je výška tablety (m) 

 D je průměr tablety (m) 

 

 

V práci Larhriba a Wellse  se stanovuje drtící energie, tedy energie potřebná 

k rozdrcení tablet, započtením průměru a výšky tablety pro zvýšení přesnosti výpočtu.11 
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Tento vzorec vznikl obměnou původního vzorce pro výpočet drtící energie. Tuto energii 

charakterizuje následující vzorec: 

 

∫ ⋅
⋅⋅

= max

0

* 2 d
dDS

hD
DE

π  

 

Kde DE*  je energie potřebná k rozdrcení tablety (J/m2) 

           D   je průměr tablety (m) 

           h           je výška tablety (m) 

           DS je síla potřebný k rozdrcení tablety (N) 

           d je dráha drtícího trnu (m) 

 

 

Destrukční energii vztaženou k hmotnosti tablety, což byl další parametr kinetiky 

drcení, použil ve své práci Pontier a kolektiv.12 Vzorec vypadá následovně: 

 

m

DE
DEm =  

 

Kde DE je energie potřebná k rozdrcení tablety (mJ) 

 m je hmotnost tablety (g) 
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2.3. Faktory ovlivňující pevnost tablet 

2.3.1. Vliv kluzných látek  na pevnost tablet 

Vliv kluzných látek a rozvolňovadel na pevnost tablet zkoumali ve své práci  

Sameer G. Late, Yi-Ying Yu a Ajay K. Banga.13  

 

Lisovali tablety, které obsahovaly 1% granisetronu, 60% β-cyklodextrinu, 20% 

sprejově sušené laktózy a 6% kroskarmelosy. Jako rozvolňovadlo používali křemičitan 

vápenatý, mastek, kyselinu stearovou, glycerol dibehenát a L-leucin. Používali různý 

poměr kluzných látek a  rozvolňovadel, aby mohli lisovat tablety o hmotnosti 200mg.  

 

Z výsledků práce plyne, že kluzné látky mají vliv na rozpad a pevnost tablet. 

Zatímco rozvolňovalo tento efekt nemá. S rostoucím množství kluzné látky, klesá 

pevnost tablet. Proto je důležité optimalizovat koncentraci kluzné látky v přípravku. 

Pevnost tablet přidáním kluzné látky klesala v pořadí: stearan hořečnatý, kyselina 

stearová, glycerol dibehenát, talek, L-leucin. 

 

 

Vlivem kluzných látek na pevnost tablet se zabývali dále i Makoto Otsuka, Ikuro 

Yamane a Yoshihisa Matsuda ve své práci.14 Zkoumali mimo jiné i vliv kluzných látek 

a dobu míchání na vlastnosti tablet užitím dvou typů míchadel. 

 

Materiály, s kterými pracovali, byly sprejově sušená laktóza, mikrokrystalická 

celulóza, bezvodý fosforečnan vápenatý. Tyto látky používali jako stlačitelná plniva. 

Stearan hořečnatý zde zastupoval kluznou látku. Lisovali tablety složené z 99,5% plniv 

a 0,5 % stearanu hořečnatého. Tuto směs mixovali v dvouplášťovém mixéru rychlostí 

28 otáček za minutu nebo ve vysoko rychlostním mixéru rychlostí 4200 ot/min po dobu 

5 nebo 20 min. Pro vylisování tablet o hmotnosti 200 mg používali zařízení (Autograph, 

model IS-5000, Schimadzu). Průměr lisovacích trnů byl 8mm. Rychlost lisování byla 

nastavena na 25mm/min.  
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Z výsledků práce vyplývá, že doba míchání na pevnost tablet klesala v pořadí od 

mikrokrystalické celulózy přes sprejově sušenou laktózu po fosforečnan vápenatý. 

Souvisí to hlavně s fyzikálními vlastnostmi jednotlivých plniv. Vysoce rychlostní mixér 

byl účinnější než dvouplášťový mixér.  

 

 

Vlivem geometrické struktury křemene a smáčivosti povrchu kluzné látky na 

pevnost tablet se zabývali ve své práci Kotoe M.Ohta a kolektiv. 15 

 

K přípravě tablet použili směs plniv Tablettosy 80 a Avicelu PH 101 v poměru 

7:3. Kluzná látka zde byla zastoupena stearanem hořečnatým a dále používali různé 

druhy křemene jako Aerosil 50, Aerosil 200, Aerosil R974, SO-Cl, SO-C5, Carplex CS-

5 a CS-7, Adsolider 101 a  Nipsil SS-50. Smáčivost povrchu křemene byla rozdělena na 

hydrofilní a hydrofobní. Prostředí, které jim umožnilo následující rozdělení, byla voda, 

hexan nebo směs vody a hexanu. Předmixovaná směs plniv se přelila na částice 

křemene a byla mixována. Doba míchání (5min) a velikost částic kluzné látky (15µm) 

měla vliv na pevnost tablet, kterou zkoušeli na stroji zjišťující pevnost tablet ( 

Dr.Schleuniger Pharmatron AG). 

 

Z práce plyne, že u hydrofilních částic křemene to není hydrofilita, ale 

geometrická struktura, která má rozhodující vliv na pevnost tablet a to jak u tablet 

s přídavkem stearanu hořečnatého, tak i u tablet bez jeho přídavku. Naproti tomu, 

hydrofóbicita má přímý účinek na pevnost a hydrofobní částice křemene oslabují 

pevnost tablet nehledě na přítomnost stearanu hořečnatého. 

 

2.3.2. Vliv vlhkosti na pevnost tablet 

A.Nokhodchi, H.M.Rubinstein, H.Larhrib  C.J.Guyot ve své práci sledovali vliv 

vlhkosti na pevnost tablet.16 Lisovali tablety s obsahem ibuprofenu.  

 

Tablety měly hmotnost 400mg a byly lisovány při lisovací síle 5-40 kN a lisovací 

rychlosti 5, 25, 66, 140 a 240 mm/s. Jako kluznou látku používali 4% stearan hořečnatý 
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v acetonu. Používali tabletovinu s obsahem vlhkosti 0, 1, 2,5, 3,5, 5, 7,5 a 10% vlhkosti. 

Tablety byly drceny za 24 hodin po vylisování na stroji (Schleuniger, Model 2E). 

 

Z výsledků této práce vyplývá, že nejlepší tablety byly obdrženy při nejmenší 

lisovací rychlosti, obsahu vlhkosti 0-3,5% a lisovací síle 10kN. Pevnost tablet se 

zvyšovala s rostoucí vlhkostí, ale maximálně do 2,5% vlhkosti. S dalším nárůstem 

vlhkosti pevnost tablet klesala. Lisovací rychlost byla jedním z faktorů, který nejvíce 

ovlivňoval pevnost tablet. 

 

2.3.3. Vliv rychlosti lisování na pevnost tablet 

H.Larhrib a J.I. Wells ve své práci zkoumali, jaký má vliv rychlosti lisování na 

pevnost tablet.11 Tablety byly složeny z polyethylenglykolu a fosforečnanu vápenatého. 

Lisovali tablety o hmotnosti 500mg na lisovacím přístroji (ESH Testing), kde průměr 

lisovacího trnu byl nastaven na 12,5mm.  

 

Kvůli usnadnění lisovacího procesu vyčistili před každým lisováním matrici 

acetonem a potřeli směsí 2% kyseliny stearové v chloroformu. K lisování tablet 

docházelo při lisovací rychlosti 10,100,300 a 500 mm/s a za maximálního tlaku 82 

MPa. Tablety takto vylisované byly podrobeny zkoušce na mechanickou odolnost až po 

24 hodinách relaxace. 

 

Shrnutím této práce vyplývá, že s rostoucí lisovací rychlostí klesala pevnost 

tablet. 
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2.4. Úkoly práce 

Při řešení problematiky kinetiky drcení tablet byl hlavní problém rozdělen na tyto dílčí 

problémy: 

 

1. Zjištění závislosti mezi drtící silou a lisovací silou 

2. Zjištění vztahu mezi lisovací silou a lisovacím tlakem 

3. Zjištění vlivu lisovací síly na drtící sílu, radiální pevnost a objemovou drtící sílu 

4. Zjištění vlivu pomocné látky na drtící sílu a radiální pevnost 

5. Hodnocení kinetiky drcení pomocí parametrů destrukčního procesu 
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3. Experimentální část 

3.1. Použité suroviny 

Mikrokrystalická celulosa Ceolus  

Šarže: K3BA 

Výrobce: Asahi Kasei Chem.Corp.-Tokyo-Japan 

 

Hydroxypropylmethylcelulosa HPMC K4 

Šarže: UH20012N11 

Výrobce: Dow Chemical, United Kingdom 

 

Hydroxypropylmethylcelulosa HPMC K100 

Šarže: UG28012N11 

Výrobce: Dow Chemical, United Kingdom 

 

Lactosum monohydricum Tablettose® 70 

Šarže: LO307/A4033 

Výrobce: Meggle AG Wasserburg.Germany 

 

Calcium hydrogen phosphate Emcompress 

Šarže: 1048 

Výrobce: JRS Group, United Kingdom 
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3.2. Použité přístroje a zařízení 

• Přístroj T1-FRO 50, Zwick GmbH&Comp., Ulm, SRN 

 

 

 

• Lisovací přípravek, Adamus HT, Štětín, Polsko 

 

• Číselníkový úchylkoměr Mitutoyo 543-681 B, Mitutoyo Corp., Kawasaki, 

Japonsko 

testXpert®II 

dolní lisovací talíř 

dolní příčník 

tlakový senzor 

horní příčník 

řídící jednotka 

počítač 

horní lisovací talíř 
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3.3. Postup práce 

3.3.1.  Příprava tablet na lisu T1-FRO 50 

Pro přípravu válcovitých tablet bez fazet o průměru 13mm byly odváženy 

navážky 0,5 g s přesností ± 1 mg z jednotlivých skupin tabletovin, které byly lisovány 

při  lisovacích tlacích 1, 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20 kN. Další podmínky, při 

kterých docházelo k lisovaní tablet byly:  předzatížení 2N, rychlost předzatížení 2mm/s 

a rychlost cyklu 2 mm/s. Do matrice uložené v plášti byl zasunut dolní lisovací trn,  

který byl fixován zajišťovací částí.  Poté byla do zafixované matrice přenesena 

odvážená tabletovina a po mírném sklepání byl zasunut horní lisovací trn. Takto 

připravená matrice byla vložena mezi čelisti lisu T1-FRO 50. Následně byl nastaven 

konkrétní lisovací tlak a další parametry, při kterých docházelo k lisování a lis byl 

spuštěn. Po dosažení nastaveného lisovacího tlaku se horní čelist začala od dolní čelisti 

oddalovat. Poté byla matrice s již vylisovanou tabletou z přístroje vyndána, a po 

odstranění zajišťovací části bylo možné tlakem na horní trn vysunout vylisovanou 

tabletu. 

 

Z každé použité látky bylo takto vylisováno 10 tablet při konkrétním lisovacím 

tlaku. 

3.3.2. Měření mechanické odolnosti tablet na lisu T1-FRO 50 

Před měřením mechanické odolnosti tablet na přístroji T1- FRO 50 byl nejprve 

úchylkoměrem změřen průměr a tloušťka nebo-li výška vylisované tablety. Měření 

mechanické odolnosti probíhalo na přístroji T1-FRO 50. Nejprve byly opět nastaveny  

parametry, při kterých měření mechanické odolnosti- pevnosti tablet na tomto zařízení  

probíhalo. Předzatížení bylo nastaveno na 4 kN, rychlost předzatížení 0,01 mm/s a 

rychlost cyklu na 5N/s. Tablety se mezi drtící čelisti přístroje postupně vkládaly 

radiálně a poté, co bylo spuštěno měření se horní čelist začala přibližovat k dolní čelisti. 

Následně začal vlastní  proces drcení. Přístroj se automaticky zastavil v okamžiku lomu 

tablety a horní čelist se  vrátila do výchozí polohy. Pomocí počítače, který byl připojen 

k přístroji, bylo možné celý  průběh zkoušky sledovat a vyhotovit protokol. Protokol 
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nese údaje nejen o grafickém záznamu, ale i o dráze horního trnu, drtící síle a destrukční 

energii. Ukázka grafického záznamu síla – dráha je na obrázku č. 3, kde Fmax je síla při 

níž dojde k prasknutí tablety,  LFmax je poloha čelisti při prasknutí tablety a W je 

energie, která je potřebná k prasknutí  tablety. 

 

 

Obrázek č. 3 – Grafický záznam síla – dráha drtícího procesu 

 

 

3.3.3. Parametry drtícího procesu 

Abychom zjistili průběh drtící procesu, museli jsme nejprve vylisovat 10 tablet od 

každého použitého materiálu pro každý lisovací tlak. Takto vylisované tablety byly 

následně po 24 hodinách podrobeny zkoušce na mechanickou odolnost, tedy pevnost 

tablet. Měřením pevnosti tablet jsme dostali hodnoty drtící síly (DS), dráhy trnu (d) a 

drtící energie ( DE). Tyto parametry byly následně použity pro další výpočty. 

 

Drtící síla (DS) vyjadřuje sílu, při které tableta v zařízení na mechanickou 

odolnost praskne. Tato síla je  jedním ze základních parametrů k určení vlastností tablet, 

jako je radiální pevnost a objemová drtící síla. 
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Při výpočtu radiální pevnosti se využívá drtící síly, což je síla působící kolmo na 

osu s přepočtem na výšku a průměr tablety. Radiální pevnost definuje následující 

vzorec: 

                              

hD

DS
RP

⋅⋅
=

π
2

 

 

Kde  RP  je radiální pevnost (MPa) 

 DS  je drtící síla (N) 

 D  je průměr tablety (m) 

 h  je výška tablety (m) 

 

Další vlastností určující drtící sílu je objemová drtící síla (ODS). Jedná se o drtící 

sílu vztaženou na objem tablety při drcení po 24 hodinách. Objemová drtící síla se 

spočítá dle vzorce: 

 

DS
hDhr

DS

V

DS
ODS ⋅

⋅⋅
=

⋅⋅
==

22

4

ππ
 

 

Kde ODS je objemová drtící síla (mN/m3) 

 DS je drtící síla (N) 

  V         je objem tablety (m3´) 

 r  je poloměr tablety (m) 

 h je výška tablety (m) 

 D je průměr tablety (m) 

 

Energie potřebná k prasknutí tablety (DE) je další hodnotou, kterou jsme získali 

přímo měřením mechanické odolnosti. Definuje ji následující vzorec: 

 

∫⋅⋅
= max

0

* 2 d
DE

hD
DE

π
 

 

Kde DE* je energie potřebná k prasknutí tablety (J/m3) 

 D  je průměr tablety (m) 
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 h  je výška tablety (m) 

DE je energie potřebná k prasknutí tablety vypočtená integrací závislosti 

síla-dráha (J) 

 

Následující parametr je objemová drtící energie (ODE), což je energie potřebná 

k prasknutí tablety vztažená na objem tablety. Tento parametr nejlépe vystihuje 

následující vzorec: 

 

hD

DE

hr

DE

V

DE
ODE

⋅⋅
=

⋅⋅
==

22

4

ππ
 

 

Kde  ODE je objemová drtící energie (kJ/m3) 

 DE je energie potřebná k prasknutí tablety (J) 

  V         je objem tablety (m3) 

 r je poloměr tablety (m) 

 h je výška tablety (m) 

 D je průměr tablety (m) 

 

Energie potřebná k prasknutí tablety vztažená na hmotnost tablety byla naším 

posledním parametrem, který jsme sledovali při měření mechanické odolnosti. Vzorec 

vypadá následovně: 

 

m

DE
DEm =  

 

Kde DE je energie potřebná k prasknutí tablety (mJ/g) 

             m        je hmotnost tablety (g)  



 22 

4. Tabulky a grafy 
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4.1. Vysvětlivky k tabulkám a graf ům 

D........................................................................průměr tablety 

d ........................................................................dráha trnu 

DE .....................................................................drtící energie 

DE* ....................................................................drtící energie tak jak ji definovali Rees a 

Rue v roce 1978 

DEm....................................................................hmotnostní drtící energie 

DS .....................................................................drtící síla 

h ........................................................................výška tablety 

HPMC ...............................................................hydroxypropylmethylcelulóza 

LS......................................................................lisovací síla 

LT......................................................................lisovací tlak 

m .......................................................................hmotnost 

ODE ..................................................................objemová drtící energie 

ODS ..................................................................objemová drtící síla 

r .........................................................................poloměr tablety 

RP......................................................................radiální pevnost 

s.........................................................................směrodatná odchylka 

x ........................................................................průměrná hodnota 

¤ ........................................................................hodnoty nebylo možné zjistit 
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4.2. Tabulky 
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Tabulka č. 1: Parametry drtícího procesu u tablet lisovaných z Ceolusu 

 

DS (N) RP (MPa) ODS (mN/m3) LS (kN) 
LT 

(MPa) x s x s x s 
1 7,534 20,086 1,317 0,156 0,011 0,024 0,002 
2 15,068 58,269 3,516 0,567 0,035 0,087 0,005 
3 22,603 89,067 3,397 0,943 0,033 0,144 0,005 
4 30,137 123,210 6,483 1,449 0,084 0,222 0,013 
5 37,671 149,722 7,597 1,858 0,106 0,284 0,016 

7,5 56,506 215,458 8,743 2,993 0,119 0,458 0,018 
10 75,342 304,079 17,790 4,600 0,291 0,705 0,045 

12,5 94,177 363,567 14,043 5,751 0,329 0,882 0,051 
15 113,013 410,423 18,344 6,840 0,289 1,049 0,045 

17,5 131,848 460,451 25,595 7,904 0,460 1,212 0,071 
20 150,684 526,518 14,872 9,256 0,264 1,420 0,041 

 

 

Tabulka č. 2: Parametry drtícího procesu u tablet lisovaných z HPMC K4 

 

DS (N) RP (MPa) ODS (mN/m3) 
LS (kN) 

LT 
(MPa) x s x s x s 

1 7,534 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
2 15,068 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
3 22,603 21,055 1,452 0,215 0,016 0,033 0,002 
4 30,137 35,576 1,987 0,397 0,023 0,061 0,003 
5 37,671 56,332 2,146 0,670 0,028 0,102 0,004 

7,5 56,506 108,128 6,459 1,422 0,090 0,218 0,014 
10 75,342 165,921 20,326 2,344 0,326 0,360 0,051 

12,5 94,177 223,967 4,876 3,241 0,083 0,498 0,013 
15 113,013 246,972 7,374 3,663 0,099 0,563 0,015 

17,5 131,848 284,883 12,076 4,297 0,185 0,660 0,029 
20 150,684 312,715 8,411 4,766 0,115 0,733 0,018 
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Tabulka č. 3: Parametry drtícího procesu u tablet lisovaných z HPMC K100 

 

DS (N) RP (MPa) ODS (mN/m3) 
LS (kN) 

LT 
(MPa) x s x s x s 

1 7,534 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
2 15,068 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
3 22,603 25,305 2,203 0,254 0,024 0,039 0,004 
4 30,137 42,925 2,391 0,472 0,029 0,072 0,004 
5 37,671 64,399 8,375 0,755 0,106 0,115 0,016 

7,5 56,506 109,457 9,345 1,408 0,125 0,216 0,019 
10 75,342 162,592 12,182 2,229 0,174 0,342 0,027 

12,5 94,177 207,251 9,323 2,945 0,147 0,452 0,023 
15 113,013 252,500 6,469 3,672 0,095 0,565 0,015 

17,5 131,848 275,399 13,405 4,068 0,208 0,626 0,032 
20 150,684 305,447 10,043 4,559 0,154 0,702 0,024 

 

 

Tabulka č. 4: Parametry drtícího procesu u tablet lisovaných z Emcompressu 

 

DS (N) RP (MPa) ODS (mN/m3) 
LS (kN) 

LT 
(MPa) x s x s x s 

1 7,534 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
2 15,068 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
3 22,603 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
4 30,137 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
5 37,671 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

7,5 56,506 19,233 1,812 0,369 0,037 0,056 0,006 
10 75,342 24,175 1,033 0,480 0,022 0,073 0,003 

12,5 94,177 28,882 1,624 0,591 0,036 0,090 0,005 
15 113,013 35,780 1,887 0,744 0,044 0,113 0,007 

17,5 131,848 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
20 150,684 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

 



 27 

Tabulka č. 5: Parametry drtícího procesu u tablet lisovaných z Tablettosy 

 

DS (N) RP (MPa) ODS (mN/m3) 
LS (kN) 

LT 
(MPa) x s x s x s 

1 7,534 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
2 15,068 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
3 22,603 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
4 30,137 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
5 37,671 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

7,5 56,506 20,493 3,081 0,316 0,048 0,048 0,007 
10 75,342 29,159 6,854 0,470 0,107 0,072 0,016 

12,5 94,177 40,918 2,143 0,672 0,038 0,103 0,006 
15 113,013 50,504 3,102 0,840 0,052 0,128 0,008 

17,5 131,848 56,002 2,687 0,949 0,051 0,145 0,008 
20 150,684 ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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Tabulka č. 6: Rovnice přímek  níže uvedených závislostí pro tablety lisované z Ceolusu 

 

Závislost Rovnice přímky Korelační koeficient 

DS na LS: y = 25,601x + 28,060 R2 = 0,9902 
RP na LS: y = 0,4900x - 0,5200 R2 = 0,9967 

ODS na LS: y = 0,0752x - 0,0807 R2 = 0,9967 
      

DS na LT: y = 3,3980x + 28,060 R2 = 0,9902 
RP na LT: y = 0,0650x - 0,5200 R2 = 0,9967 

ODS na LT: y = 0,0100x - 0,0807 R2 = 0,9967 
      

d na LS: y = 0,0180x + 0,2578 R2 = 0,9819 
DE na LS: y = 10,644x - 20,494 R2 = 0,9896 
DE* na LS:  y = 0,1926x - 0,5763 R2 = 0,9894 
ODE na LS: y = 0,0296x - 0,0886 R2 = 0,9894 
DEm na LS: y = 21,289x - 40,988 R2 = 0,9896 

      

d na LS: y = 0,0024x + 0,2578 R2 = 0,9819 
DE na LS: y = 1,4128x - 20,494 R2 = 0,9896 
DE* na LS:  y = 0,0256x - 0,5763 R2 = 0,9894 
ODE na LS: y = 0,0039x - 0,0886 R2 = 0,9894 

DEm na LS: y = 2,8256x - 40,988 R2 = 0,9896 
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Tabulka č. 7: Rovnice přímek  níže uvedených závislostí pro tablety lisované z HPMC 

K4 

 

Závislost Rovnice přímky Korelační koeficient 

DS na LS: y = 18,945x - 33,251 R2 = 0,9861 
RP na LS: y = 0,2974x - 0,7467 R2 = 0,9909 

ODS na LS: y = 0,0457x - 0,1156 R2 = 0,9909 
      

DS na LT: y = 2,5145x - 33,251 R2 = 0,9861 
RP na LT: y = 0,0395x - 0,7467 R2 = 0,9909 

ODS na LT: y = 0,0061x - 0,1156 R2 = 0,9909 
      

d na LS: y = 0,0117x + 0,166 R2 = 0,9679 
DE na LS: y = 3,9399x - 11,770 R2 = 0,9833 
DE* na LS:  y = 0,0607x - 0,2103 R2 = 0,9849 
ODE na LS: y = 0,0093x - 0,0324 R2 = 0,985 
DEm na LS: y = 7,8799x - 23,540 R2 = 0,9833 

      

d na LS: y = 0,0015x + 0,166 R2 = 0,9679 
DE na LS: y = 0,5229x - 11,770 R2 = 0,9833 
DE* na LS:  y = 0,0081x - 0,2103 R2 = 0,9849 
ODE na LS: y = 0,0012x - 0,0324 R2 = 0,9850 

DEm na LS: y = 1,0459x - 23,540 R2 = 0,9833 
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Tabulka č. 8: Rovnice přímek  níže uvedených závislostí pro tablety lisované z HPMC 

K100 

 

Závislost Rovnice přímky Korelační koeficient 

DS na LS: y = 17,834x - 22,946 R2 = 0,9921 
RP na LS: y = 0,2770x - 0,6080 R2 = 0,9947 

ODS na LS: y = 0,0427x - 0,0947 R2 = 0,9948 
      

DS na LT: y = 2,3671x - 22,946 R2 = 0,9921 
RP na LT: y = 0,0368x - 0,608 R2 = 0,9947 

ODS na LT: y = 0,0057x - 0,0947 R2 = 0,9948 
      

d na LS: y = 0,0119x + 0,2135 R2 = 0,9664 
DE na LS: y = 4,6880x - 13,083 R2 = 0,9914 
DE* na LS:  y = 0,0714x - 0,2398 R2 = 0,9901 
ODE na LS: y = 0,0110x - 0,0371 R2 = 0,9900 
DEm na LS: y = 9,3760x - 26,166 R2 = 0,9914 

      

d na LS: y = 0,0016x + 0,2135 R2 = 0,9664 
DE na LS: y = 0,6222x - 13,083 R2 = 0,9914 
DE* na LS:  y = 0,0095x - 0,2398 R2 = 0,9901 
ODE na LS: y = 0,0015x - 0,0371 R2 = 0,9900 

DEm na LS: y = 1,2445x - 26,166 R2 = 0,9914 
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Tabulka č. 9: Rovnice přímek  níže uvedených závislostí pro tablety lisované 

z Emcompressu 

 

Závislost Rovnice přímky Korelační koeficient 

DS na LS: y = 2,1740x + 2,5604 R2 = 0,9916 
RP na LS: y = 0,0494x - 0,0097 R2 = 0,9928 

ODS na LS: y = 0,0075x - 0,0014 R2 = 0,9916 
      

DS na LT: y = 0,2885x + 2,5604 R2 = 0,9916 
RP na LT: y = 0,0066x - 0,0097 R2 = 0,9928 

ODS na LT: y = 0,0010x - 0,0014 R2 = 0,9916 
      

d na LS: y = 0,0019x + 0,0467 R2 = 0,9821 
DE na LS: y = 0,1096x - 0,1134 R2 = 0,9709 
DE* na LS:  y = 0,0024x - 0,0048 R2 = 0,9749 
ODE na LS: y = 0,0004x - 0,0007 R2 = 0,9733 
DEm na LS: y = 0,2193x - 0,2269 R2 = 0,9709 

      

d na LS: y = 0,0003x + 0,0467 R2 = 0,9821 
DE na LS: y = 0,0146x - 0,1134 R2 = 0,9709 
DE* na LS:  y = 0,0003x - 0,0048 R2 = 0,9749 
ODE na LS: y = 0,00005x - 0,0007 R2 = 0,9733 

DEm na LS: y = 0,0291x - 0,2269 R2 = 0,9709 
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Tabulka č. 10: Rovnice přímek  níže uvedených závislostí pro tablety lisované 

z Tablettosy 

 

Závislost Rovnice přímky Korelační koeficient 

DS na LS: y = 3,6946x - 6,7670 R2 = 0,9879 
RP na LS: y = 0,0654x - 0,1682 R2 = 0,9915 

ODS na LS: y = 0,0100x - 0,0257 R2 = 0,9916 
      

DS na LT: y = 0,4904x - 6,7670 R2 = 0,9879 
RP na LT: y = 0,0087x - 0,1682 R2 = 0,9915 

ODS na LT: y = 0,0013x - 0,0257 R2 = 0,9916 
      

d na LS: y = 0,0017x + 0,042 R2 = 0,9935 
DE na LS: y = 0,1302x - 0,2679 R2 = 0,9914 
DE* na LS:  y = 0,0023x - 0,0063 R2 = 0,9940 
ODE na LS: y = 0,0004x - 0,0010 R2 = 0,9938 
DEm na LS: y = 0,2605x - 0,5358 R2 = 0,9914 

      

d na LS: y = 0,0002x + 0,042 R2 = 0,9935 
DE na LS: y = 0,0173x - 0,2679 R2 = 0,9914 
DE* na LS:  y = 0,0003x - 0,0063 R2 = 0,9940 
ODE na LS: y = 0,00005x - 0,001 R2 = 0,9938 

DEm na LS: y = 0,0346x - 0,5358 R2 = 0,9914 
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Tabulka č. 11: Hodnoty lisovací síly při konkrétní hodnotě drtící síly, radiální pevnosti a 

objemové drtící síly 

 

LS - Metoda A LS - Metoda B LS - Metoda C 
Látka 

kN kN kN 

Ceolus 0,3671 2,2857 2,4029 

HPMC K4 3,6026 4,5282 4,7177 

HPMC K100 3,2492 4,3500 4,5597 

Emcompress 15,3205 12,3421 13,5200 

Tablettosa 11,3049 11,7462 12,5700 

    

 Metoda A =  LS při DS = 35 N  

 Metoda B =  LS při RP = 0,6 MPa  

 Metoda C =  LS při ODS = 0,1 mN/m3 
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Tabulka č. 12: Hodnoty kinetických parametrů při drtící síle 35N 

 

d (mm) DE (N·mm) DE* (J/m2) ODE (kJ/m3) DEm (mJ/g) 
Látka 

x s x s x s x s x s 
Ceolus 0,187 0,011 -2,264 0,715 -32,401 6,518 -4,997 1,001 -4,528 1,429 

HPMC K4 0,199 0,011 3,749 0,319 40,898 3,555 6,149 0,544 7,498 0,637 
HPMC K100 0,260 0,017 5,133 0,512 53,372 5,448 8,096 0,833 10,266 1,024 
Emcompress 0,077 0,008 1,640 0,158 34,522 3,275 4,660 0,494 3,280 0,316 

Tablettosa 0,062 0,009 1,240 0,273 19,971 4,492 2,691 0,687 2,481 0,547 
 

 

 

 

Tabulka č. 13: Hodnoty kinetických parametrů při radiální pevnosti 0,6Mpa 

 

d (mm) DE (N·mm) DE* (J/m2) ODE (kJ/m3) DEm (mJ/g) 
Látka 

x s x s x s x s x s 
Ceolus 0,299 0,012 13,490 1,240 135,671 12,254 20,600 1,856 26,979 2,480 

HPMC K4 0,213 0,012 6,086 0,470 70,677 5,589 10,722 0,855 12,172 0,939 
HPMC K100 0,269 0,015 8,670 1,175 98,296 14,151 14,875 2,177 17,341 2,349 
Emcompress 0,069 0,006 1,172 0,121 24,253 2,470 3,303 0,371 2,344 0,242 

Tablettosa 0,063 0,009 1,296 0,273 20,942 4,492 2,824 0,687 2,593 0,547 
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Tabulka č. 14: Hodnoty kinetických parametrů při objemové drtící síle 0,1 mN/m3 

 

d (mm) DE (N·mm) DE* (J/m2) ODE (kJ/m3) DEm (mJ/g) 
Látka 

x s x s x s x s x s 
Ceolus 0,300 0,012 14,151 1,240 143,864 12,254 21,831 1,856 28,301 2,480 

HPMC K4 0,217 0,012 6,670 0,470 78,237 5,589 11,878 0,855 13,340 0,939 
HPMC K100 0,274 0,015 9,572 1,175 109,976 14,151 16,658 2,177 19,145 2,349 
Emcompress 0,072 0,008 1,351 0,158 28,220 3,275 3,760 0,494 2,702 0,316 

Tablettosa 0,063 0,005 1,402 0,168 23,311 2,849 2,971 0,434 2,802 0,336 
 

 

 



 36 

4.3. Grafy 
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Graf č. 1: Grafická závislost drtící síly na lisovací síle 
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Graf č. 2: Grafická závislost radiální pevnosti na lisovací síle pro Ceolus 
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Graf č. 3: Grafická závislost drtící síly a členu 2/πDh na lisovací síle pro Ceolus 
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Graf č. 4: Grafická závislost objemové drtící síly na lisovací síle pro Ceolus 
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Graf č. 5: Grafická závislost drtící síly a členu 4/πD2h na lisovací síle pro Ceolus 
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Graf č. 6: Srovnání hodnot dráhy v závislosti na použité metodě výpočtu 
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Graf č. 7: Srovnání hodnot drtící energie v závislosti na použité metodě výpočtu 
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Graf č. 8: Srovnání hodnot DE* v závislosti na metodě výpočtu 
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Graf č. 9: Srovnání hodnot objemové drtící energie v závislosti na použité metodě výpočtu 

-7,000

-2,000

3,000

8,000

13,000

18,000

23,000

28,000

Ceolus HPMC K4 HPMC K100 Emcompress Tablettosa

Použitá pomocná látka

O
bj

em
ov

á 
dr

tíc
í e

ne
rg

ie
 (

kJ
/m

3)

ODE Metoda A (DS = 35 N)

ODE Metoda B (RP = 0,6MPa)

ODE Metoda C (ODS = 0,1mN/m3)

 



 46 

Graf č. 10: Srovnání hodnot hmotnostní drtící energie v závislosti na použité metodě výpočtu 
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5. Diskuse 

5.1. Vztah mezi drtící silou a lisovací silou 

Výsledky mé práce o vztahu mezi  lisovací sílou na drtící sílou jsou uvedeny 

v tabulkách číslo 1 až 5 a v grafu číslo 1. 

 

Z toho vyplývá, že závislost drtící síly na lisovací síle je lineární v rozsahu od 4 

do 15 kN. Při lisovací síle vyšší než 4 kN se dá předpokládat, že tabletována se formuje 

do tablet. U  některých pomocných látek při lisovací síle vyšší než 15 kN jsou však 

hodnoty drtící síly nižší, než by se dalo očekávat z linearity křivek závislosti drtící síly 

na lisovací síle. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že za vyšších tlaků dochází 

k drcení částic pomocných látek a tím se také snižuje počet vazeb. 

 

5.2. Vztah mezi lisovacím tlakem a lisovací silou 

Rovnice pro vztah mezi drtící silou a lisovací silou a mezi drtící silou a lisovacím 

tlakem jsou uvedeny v tabulkách číslo 6 až 10. Rovnice jak pro vztah mezi drtící silou a  

lisovací silou, tak i mezi  drtící silou lisovacím tlakem, mají stejnou hodnotu parametru 

q, což je úsek na ose y. Odlišná hodnota je pouze u směrnice přímky. Lisovací síla a 

lisovací tlak se liší pouze tím, že lisovací tlak se rovná lisovací síle dělené plochou 

tablety v době lisování, což je πr2, kde r značí poloměr lisovacího trnu. Parametr q je 

v obou případech stejný. V případě lisovacího tlaku při vydělení směrnice hodnotou πr2 

(to je 132,728) dostáváme hodnotu směrnice, která se od původní směrnice závislosti 

drtící síly na lisovací síle odlišuje o řádově 10-4 %. Odchylka je v rozmezí od 

0,0000285099 do 0,0005571951%. 

5.3. Vliv lisovací síly na drtící sílu, radiální pevnost a objemovou 

drtící sílu 

Tato závislost je řešena jen pro lisovací síly u Ceolusu. Výpočty pro lisovací tlak 

by byly podobné. Ostatní látky by  pak vykazovaly podobné výsledky. Získané rovnice 

jsou uvedeny v tabulce číslo 1. Hodnoty radiální pevnosti a objemové drtící síly byly 
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vypočteny z hodnot destrukční síly. Jak u radiální pevnosti, která se vypočítá násobením 

drtící síly hodnotou přídatného členu  2/πDh , tak i objemová drtící síla, která se 

vypočítá násobením drtící síly hodnotou přídatného členu 4/πD2h, se společně s lisovací 

silou nepatrně mění D (průměr tablety), ale mnohem výrazněji se mění výška tablety. 

S rostoucí lisovací silou se násobí lineární hodnoty drtící síly s exponenciálními 

hodnotami výše uvedených vztahů. Teoreticky by pak tedy závislost radiální pevnosti 

nebo objemové drtící síly na lisovací síle měla mít exponenciální průběh. Ovšem 

z důvodu takového, že hodnoty drtící síly byly násobeny veličinou, která má o 3 až 4 

řády nižší hodnotu byl exponenciální průběh vyloučen. Grafická závislost členů 2/πDh a 

4/πD2 h, radiální pevnosti, objemové drtící síly a drtící síly  na lisovací síle je uvedena 

v grafech číslo 2 až 5. 

 

5.4. Vliv pomocné látky na drtící sílu a radiální pevnost 

Zde byly hodnoceny 4 skupiny pomocných látek Ceolus, HPMC, Tablettosa a 

Emcompress. Hodnoty drtící síly a radiální pevnosti u jednotlivých plniv byly 

hodnoceny u vzorku tablet lisovaných  lisovací silou 10 kN. Nejvyšší pevnost 

vykazovala mikrokrystalická celulóza ceolus, nižší hodnoty byly zjištěny u HPMC a  

nejnižší pevnost pak vykazovaly Emcompress a Tablettosa. Krystalické látky oproti 

polymerním vykazovaly nižší hodnoty pevnosti. Velké množství vodíkových vazeb 

mezi řetězci bylo rozhodující pro pevnost tablet lisovaných z mikrokrystalické celulózy. 

Ke vzniku vodíkových vazeb mezi řetězci přispívá optimální poloha OH vazeb na 

řetězci. Nejvyšší pevnost tedy byla prokázána u Ceolusu, rozdíl oproti HPMC K4 byl o 

49,5 %. O 51,5 % nižší hodnota radiální pevnosti oproti radiální pevnosti 

mikrokrystalické celulosy Ceolus byla zaznamenána u HPMC K100. Hodnota radiální 

pevnosti u Emcompressu byla o 89,5 % nižší než u Ceolusu. Emcompress je krystalické 

suché pojivo fosforečnanu vápenatého, proto se chová podobně jako Tablettosa.  

Tablettosa je vlastně krystalická laktóza tvořená vlhkou granulací z velkých krystalů 

laktózy. Při lisování dochází k drcení jednotlivých částic a dochází tak k poruchám ve 

struktuře tablety, což se projeví nízkou  pevností. Výsledné částice mají nepravidelný 

tvar s vystouplými velkými krystaly laktózy na povrchu. Proto také hodnoty radiální 

pevnosti u Tablettosy byly o 89,7% nižší než u mikrokrystalické celulózy Ceolus. 
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5.5. Hodnocení kinetiky drcení pomocí parametrů destrukčního 

procesu 

Parametry, díky kterým byla hodnocena kinetika destrukčního procesu, byly: d, 

DE, DE/m, DE násobená hodnotou přídatného členu 2/πDh  a objemová destrukční 

energie. Pomocí tří metod byla určena konstantní lisovací síla, která sloužila pro 

porovnání jednotlivých typů látek.To uvádí tabulka číslo 11. Metodou A byla určena 

lisovací síla, při které byla drtící síla 35 kN. Metoda B charakterizuje lisovací sílu, při 

které byla radiální pevnost rovna 0,6 MPa.  Metoda C určuje lisovací sílu, při které byla 

objemová destrukční energie 0,1 N/mm³. Výsledky, které jsme získali o vlivu typu 

pomocných látek na příslušné destrukční charakteristice jsou uvedeny v tabulkách číslo 

12 až 14 a na grafech číslo 6 až 10.  Ze všech tří metod, které nám charakterizovaly 

kinetiku drcení pomocí destrukčního procesu, se zdá být nejméně standardní metoda A. 

Pravděpodobně je to způsobeno tím, že nízká hodnota pevnosti 35 kN představuje 

z hodnocených kritérií nejnižší hodnotu pevnosti. U všech pomocných látek při této 

pevnosti nemusely být lisovány dostatečně pevné výlisky. Metoda B se tedy jeví jako 

optimální pro další hodnocení. 

 

Dráha je základním hodnotícím se parametrem. Ta se u měřených vzorků 

pohybovala od 0,063 do 0,300 mm. Dá se tedy předpokládat, že by měl existovat vztah 

mezi drtící energií a dráhou, protože drtící energie je násobkem dráhy a drtící síly, která 

je konstantou. Nejvyšší parametry destrukčního procesu byly u Ceolusu, nižší pak u 

HPMC K100 a HPMC K4. Dále se parametry snižovaly od Tablettosy až po 

Emcompress. 
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6. Závěr 

1. Lineární část křivek závislosti drtící síly na lisovací síle je u studovaných látek 

v rozsahu do lisovací síly od 4 do 17,5 kN. 

 

2. Rozdíl mezi rovnicemi vztahů drtící síly na lisovací síle a drtící síly na lisovacím 

tlaku je v případě druhého vztahu dán velikostí členu 1/πr2. Zjištěný rozdíl mezi 

teoretickým a vypočítaným vztahem se pohybuje v rozmezí od 0,0000285099 do 

0,0005571951%. 

 

3. Závislost drtící síly na lisovací síle má lineární charakter. Exponenciální průběh 

má hodnota členu u radiální pevnosti a objemové drtící síly na lisovací síle. 

Hodnoty přídatného členu 2/πDh u radiální pevnosti a přídatného členu 4/πD2h u 

objemové drtící síly jsou o 3 až 4 řády nižší než hodnoty drtící síly. Z čehož 

vyplývá, že výrazně neovlivňují lineární charakter závislosti radiální pevnosti 

resp. závislosti objemové drtící síly na lisovací síle. 

 

4. Drtící síla resp.radiální pevnost klesala u použitých látek v pořadí: Ceolus, 

HPMC K4, HPMC K100, Emcompress, Tablettosa. 

 

5. Parametry kinetiky destrukce tablet klesají u použitých látek v pořadí: Ceolus, 

HPMC K100, HPMC K4, Tablettosa, Emcompress. 
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8. Souhrn 

 Diplomová práce se zabývá studiem pevnosti tablet, která je hodnocena pomocí 

síly potřebné k prasknutí tablety a radiální pevností. V této práci byla použita metoda na 

měření pevnosti tablet vycházející ze záznamu síla – dráha, kde je drtící proces 

hodnocen nejen drtící silou, ale i dráhou drtících čelistí. Pomocí drtící síly, dráhy drcení 

a energie potřebné k rozdrcení tablety je možné vypočítat další parametry drtícího 

procesu popisující vlastnosti tablet jako jsou objemová drtící síla, objemová drtící 

energie a hmotnostní drtící energie. Hodnoceny byly tablety lisované lisovací silou 

10kN z mikrokrystalické celulosy, hydroxypropylmethylcelulos, laktosy a fosforečnanu 

vápenatého. 

 

Z výsledků práce vyplývá, že drtící síla resp. radiální pevnost klesala u 

hodnocených pomocných látek v pořadí  mikrokrystalická celulosa Ceolus, 

hydroxypropylmethycelulosa HPMC K4, hydroxypropymethylcelulosa HPMC K100, 

fosforečnan vápenatý Emcompress, laktosa Tablettosa. Parametry kinetiky destrukce 

tablet u použitých látek klesaly v pořadí mikrokrystalická celulosa Ceolus, HPMC 

K100, HPMC K4, a nejnižší výsledky byly u Tablettosy a Emcompressu.
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Summary 

The diploma work is concerned with a study of mechanical resistance which is  

assessed through the tablet crushing force and tensile strenght.In this  

work there was used tablet measuring method resulting from the recording 

of force - path, while the crushing process is assessed not only by crushing  

strenght but also by the path of crushing. Using the crushing force,  

crushing path and tablet crushing force is possible to compute next  

parameteres of crushing process detailing tablet properties as are volume  

crushing force, volume crushing energy and weight crushing energy. Assessed  

tablets were compacted of microcrystalline cellulose,  

hydroxypropylmethylcelulos, lactose and calcium hydrogen phosphate.  

 

        From the result of work follows that crushing force (possibly tensile  

strenght) is decreasing in assessed adjuvants microcrystalline cellulose  

Ceolus, hydroxypropylmethycellulose HPMC K4, hydroxypropymethylcellulose  

HPMC K100, calcium hydrogen phosphate Emcompress, lactose Tablettosa  

respectively. Tablet breakage kinetics parameteres were decreasing with  

used substances in order microcrystalline cellulose Ceolus,  

hydroxypropymethylcellulose HPMC K100, hydroxypropylmethycellulose HPMC  

K4, and the lowest results were registered with lactose Tablettossa and calcium 

hydrogen phosphate Emcompress.  

 

 


