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1. ÚVOD 
 
Na viskoelastických vlastnostech tabletoviny závisí celý proces lisování tablet. 

Pokud mají látky příliš vysokou elasticitu, musí se materiál lisovat zbytečně 

vysokým lisovacím tlakem, pokud mají elasticitu příliš nízkou, lisují se podstatně 

nižším tlakem, ovšem získané tablety mají poměrně nízkou pórovitost a jejich rozpad 

je tak značně zpomalen.  

Vlastní pojmy plasticita a elasticita nemají jednoznačnou charakterizaci. V oblasti 

tablet jejich interpretace vychází z použité metody. 

 
V této rigorózní práci jsem použila creep test pro hodnocení následujících plniv – 

sorbitol, manitol, sacharóza, monohydrát laktózy (dále Tabletóza) a bezvodá laktóza. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1. Charakterizace hodnocených pomocných látek (1) 

 

2.1.1. Charakterizace sorbitolu 
 

Nechráněné názvy 

 

Britský lékopis: Sorbitol 

Japonský lékopis: D-Sorbitol 

Evropský lékopis: Sorbitolum 

Americký lékopis: Sorbitol 

 

Synonyma 

E420; 1,2,3,4,5,6-hexanhexol; sorbite; d-sorbitol 

 

Chemický název: D-Glucitol 

Empirický vzorec: 6146 OHC  

Molekulová hmotnost: 182,17 

 

Kategorie pomocných látek: 

Zvlhčovadlo, změkčovadlo, sladidlo, rozvolňovalo 

Popis 

Jedná se o hexahydrický alkohol, jehož izomerem je manitol. 

Je to bílý nebo často bezbarvý, krystalický, hygroskopický prášek bez zápachu, který 

má o 50-60% větší sladivost než sacharosa.  

Sorbitol se vyskytuje v různých formách, jako jsou granule, vločky nebo pelety, které 

mají sklon na vzduchu tvrdnout a mají rovněž více žádaných lisovacích vlastností 

než prášková forma sorbitolu. 
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Použití 

Sorbitol je široce používán ve farmacii jako pomocná látka, ale rovněž nachází své 

uplatnění v kosmetice nebo  potravinářském průmyslu. 

Při lisování tablet je používán jako rozvolňovadlo a to jak při suché granulaci, tak i 

při přímém lisování. Tato látka je pro svou sladkou chuť také často využívána při 

výrobě žvýkacích tablet. Při tvorbě tobolek funguje jako změkčovadlo želatiny. 

 

Vybrané vlastnosti sorbitolu podle Evropského lékopisu 2005 

pH: 4,5-7,0 

Hustota: 1,49 
3/ cmgm  

Bod tání: 110-112 °C pro bezvodé formy, 97,7 °C pro gama-polymorfní formy. 

Obsah vlhkosti: jedná se o velmi hygroskopickou látku s vlhkostí kolem 60% 

při 25 °C, což je důvod, proč jej lze používat při přímém lisování tablet. 

 
Stabilita, inkompatibilita, skladování 

Sorbitol je na vzduchu stabilní nehořlavá a netěkavá látka. 

S některými ionty kovů může tvořit ve vodě rozpustné cheláty. 

Jelikož se jedná o hygroskopickou látku, měl by být uchováván ve vzduchotěsných 

nádobách a na chladném suchém místě. 

 
Výroba 

Tento sacharid se v přírodě vyskytuje v některých rostlinách. Poprvé bylizolován 

r.1872 z bobulí rostliny jménem Sorbus americana. Synteticky se vyrábí chemickou 

úpravou glukózy, dextrózy a fruktózy z řepy a z cukrové třtiny. 

 
Bezpečnost 

Sorbitol je relativně netoxický. Na rozdíl od sacharosy je mnohem pomaleji 

absorbován z trávicího traktu a jen v malém množství přechází do systému. Tato 

vlastnost má za následek jeho laxativní účinek, který bývá využíván terapeuticky.  
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Dále se sorbitol metabolizuje v játrech na fruktosu a glukosu. Jeho kalorická hodnota 

je přibližně 16,7 J/g (4 cal/g) a jelikož je lépe tolerován diabetiky  než sacharosa je 

široce užíván pro výrobu tekutých přípravků určených právě diabetikům. Protože 

není fermentován bakteriemi v ústech, nemá vliv na tvorbu zubního plaku a vznik 

zubního kazu. Proto se také přidává jako sladidlo při výrobě zubních past a 

žvýkaček. 

 

2.1.2. Charakterizace manitolu 
 
Nechráněné názvy 

Britský lékopis: Mannitol 

Japonský lékopis: D-Mannite 

Evropský lékopis: Mannitolum 

Americký lékopis: Mannitol 

 

Synonyma 

Cordycepic acid; E421; D-mannitol; manna sugar; mannite; Pearlitol 

 

Chemický název: D-Mannitol 

Empirický vzorec: 6146 OHC  

Molekulová hmotnost: 182,17 

 
Kategorie pomocných látek 

Sladidlo, rozvolňovalo, bobtnací činidlo v lyofilizovaných formách. 

 
Popis 

Manitol patří k hexahydrickým alkoholům a je izomerem sorbitolu. Jedná se o bílý 

krystalický prášek nebo granulát bez zápachu. Z alkoholu krystalizuje ve formě 

rhombických jehliček. 

Jeho sladivost je srovnatelná s glukosou a vyznačuje se chladivou příchutí. 
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Manitol nepatří k výrazně hygroskopickým látkám, proto je možné jej ve farmacii 

používat při výrobě tablet, obsahující látky citlivé na vlhkost. 

 

Použití 

Manitol se používá při přímém lisování tablet i při vlhké granulaci a také při výrobě 

žvýkacích forem, lyofilizovaných preparátů a jako změkčovadlo u želatinových 

tobolek. 

Terapeuticky se mimo jiné využívá jako parenterální osmotické diuretikum. Dále se 

používá jako diagnostické agent při zjišťování renálních funkcí, jako látka 

při pomocné léčbě u akutního ledvinového selhávání a jako látka pro snížení 

intrakraniálního tlaku. Při perorálním podání se manitol významně nevstřebává 

do oběhu a funguje proto jako osmotické laxativum. 

 

Vybrané vlastnosti manitolu podle Evropského lékopisu 2005 

Hustota: 1,514 
3/ cmg  

Bod tání: 166-168 °C 

 

Stabilita, inkompatibilita, skladování 

Manitol je relativně stabilní látka a to jak v suchých podmínkách, tak i ve vodných 

roztocích.  

Uchovává se v dobře uzavřených nádobách na suchém, chladném místě. 

V infúzích je inkompatibilní s xylitolem a rovněž může tvořit komplexy s některými 

kovy (např. Fe, Al, Cu). 

 
Výroba 

Tato látka může být extrahována ze suché šťávy manny nebo jiných přírodních 

zdrojů, pomocí alkoholu či jiného rozpouštědla. Komerčně se vyrábí elektrolytickou 

redukcí monosacharidů jako je manosa nebo glukosa. 

 
Bezpečnost 

Jedná se o přírodně se vyskytující látku. Nalézt jej můžeme především v rostlinách. 

Při perorálním podání vyšších dávek má manitol laxativní účinek. Po intravenozním 
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podání je v malé míře metabolizován a zbytek je v nezměněné formě a bez zpětné 

tabulární reabsorpce vylučován močí. V ojedinělém případě se při užívání manitolu 

mohou vyskytnout alergické nebo hypersensitivní reakce. 

 

 

2.1.3. Charakterizace sacharózy 
 

Nechráněné názvy 

Britský lékopis: Sucrose 

Japonský lékopis: Sucrose 

Evropský lékopis: Saccharum 

Americký lékopis: Sucrose 

 

Synonyma 

Řepný cukr; třtinový cukr; α -D-glucopyranosil- β -D-fructofuranoside; rafinovaný 

cukr; sacharoza. 

 

Chemický název: α -D-glucopyranosil- β -D-fructofuranoside 

Empirický vzorec: 122212 OHC  

Molekulová hmotnost: 342,30 

 

Kategorie pomocných látek 

Sladidlo, pojivo, plnidlo, rozvolňovalo, činidlo zvyšující viskozitu. 

 

Popis 

Sacharóza se získává především zpracováním cukrové třtiny (Saccharum 

oficinarum), cukrové řepy (Beta vulgaris) nebo jiných přírodních zdrojů. 

Vyskytuje se ve formě bílého krystalického prášku nebo jako bezbarvé krystaly 

sladké chuti a bez zápachu. 
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Použití 

Ve farmacii se používá pro výrobu perorálních forem. Sirup obsahující 50-67% 

sacharózy má uplatnění jako pojivo při vlhké granulaci a jako činidlo při dražování a 

potahování tablet. V práškové formě se využívá jako suché pojidlo nebo plnidlo a 

jako sladidlo ve žvýkacích formách. Estery tohoto sacharidu se používají 

při stabilizaci léčivých suspenzí. Sacharóza nachází široké uplatnění také 

v potravinářství. 

 

Vybrané vlastnosti sacharózy podle Evropského lékopisu 2005 

Hustota: 1,6 3/ cmgm  

Bod tání: 60 - 186 °C 

Obsah vody: ≤0,1% 

 

Stabilita, inkompatibilita, skladování 

Při pokojové teplotě má sacharóza dobrou stabilitu. Může absorbovat kolem 1% 

vlhkosti, proto by měla být uchovávána v dobře uzavřených nádobách a na suchém 

chladném místě. Může reagovat s uzávěry hliníku. Při vyšších teplotách (kolem 160 

°C) sacharóza karamelizuje. Této vlastnosti se využívá například v potravinářství.  

Za přítomnosti zředěných či koncentrovaných roztoků kyselin je hydrolyzována nebo 

invertována na dextrózu a fruktózu (invertní cukr). 

 

Výroba 

Vzniká úpravou šťávy získané z cukrové řepy nebo třtiny. Dalšími produkty kromě 

sacharózy můžou být melasa nebo hnědý cukr. 

 

Bezpečnost 

Jedná se o netoxickou látku. V těle je metabolizována na glukózu. Sacharóza je 

považována za nejvíce kazotvorný cukr, proto se její použití v perorálních formách 

omezuje. Její nadměrná konzumace souvisí s obezitou a dalšími onemocněními 

jakým je například diabetes. 
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2.1.4. Charakterizace monohydrátu lakózy (dále Tabletóza) a bezvodé laktózy  
 

Nechráněné názvy  

Britský lékopis: Lactose monohydrate 

Japonský lékopis: Lactose 

Evropský lékopis: Lactosum, Lactosum anhydricum 

Americký lékopis: Lactose monohydrate 

 

Synonyma 

Fast-Flo; s-( β -D-galactosido)-D-glucose; Lactochem; Microtose; mléčný cukr; 

Pharmatose; saccharum lactis; Tablettose; Zeparox 

 

Chemický název: O- β -D-Galactopyranosyl-(1-4)- β -D-glucopyranose 

                               anhydrous 

                               O- β -D-Galactopyranosyl-(1-4)-α -D-glucopyranose 

                                monohydrate 

Empirický vzorec:    112212 OHC  (bezvodá) 

   OHOHC 2112212 .  (monohydrát) 

Molekulová hmotnost: 342,30 (bezvodá) 

                  360,31 (monohydrát) 

 

Kategorie pomocných látek 

Pojivo, plnidlo 

 

Popis 

Jedná se o bílý krystalický prášek bez zápachu , lehce nasládlé chuti. 

Využívány jsou tři formy laktózy: bezvodá α -laktóza, α -laktóza monohydrát, 

bezvodá β -laktóza obsahující 70% bezvodé β -laktózy a 30% bezvodé α -laktózy. 
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Použití 

Ve farmacii má laktóza využití jako plnidlo a pojivo při výrobě tablet a tobolek. Své 

uplatnění nachází i při výrobě lyofilizivanývh produktů nebo v dětské výživě. 

Rozdílná velikost krystalů u jednotlivých typů laktózy souvisí s rozdílnými sypnými 

a jinými fyzikálními vlastnostmi. Roztok laktózy je v kombinaci se sacharózou 

používán při výrobě potahovaných forem. 

 

Vybrané vlastnosti laktózy podle Evropského lékopisu 2005 

Hustota:    1,552 3/ cmgm  (monohydrát) 

       1,552 3/ cmgm  (bezvodá) 

Bod tání:     201-202 °C (α -laktóza monohydrát) 

         223 °C (α -laktóza bezvodá) 

                    252,2 ( β -laktóza bezvodá) 

Hygroskopicita: Monohydrát laktózy je při pokojové teplotě na vzduchu stabilní 

látka nepohlcující vlhkost. Amorfní bezvodé formy laktózy mohou za určitých 

podmínek pohlcovat vlhkost a mohou přecházet na monohydrát. 

 

Obsah vody: bezvodá forma obsahuje přibližně 1% vody. Monohydrát obsahuje 

přibližně 5% vody . 

 

Stabilita, inkompatibilita, skladování 

Laktóza může při nevhodném uskladnění na teplém a vlhkém místě změnit barvu a 

stát se nahnědlou až šedivou. Roztoky β -laktózy mohou při dlouhodobém stání 

vysrážet krystaly α -laktózy. 

Tento sacharid reaguje s aminoskupinami některých sloučenin za vzniku hnědých 

produktů. 

Laktóza by měla být uchovávána v dobře uzavřených nádobách a na suchém a 

chladném místě. 

 

Výroba 

Tato přírodní látka je obsažena v mléce všech živočichů. Pro farmaceutické účely se 

získává z kravského mléka, které obsahuje 4,4-5,2 % laktózy. 
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α -laktóza je připravována krystalizací nasyceného roztoku při teplotách kolem 93,5 

°C. β -laktóza je připravována  při vyšších teplotách než α -laktóza. Další 

zpracování laktózy zahrnuje různé sušící metody a postupy. 

 

Bezpečnost 

Laktóza je netoxická látka. U části populace se vyskytuje intolerance na laktózu. 

Tato porucha je způsobena nedostatkem nebo úplnou absencí enzymu laktázy, který 

za normálních podmínek štěpí ve střevech laktózu na glukózu a galaktózu. Po požití 

se u intolerantních jedinců objevují bolesti a napětí v břiše, průjem a nadýmání. 

Při intravenosním podání se laktóza vylučuje v nezměněné formě. 
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2.2. Hodnocení viskoelastických vlastností pomocných látek 
pomocí Creep testu 
 
2.2.1. Určení zdánlivé viskozity pevných částic pomocí creep testu (2) 

 

Při lisování tablet dochází k nevratným dějům, mezi které patří především deformace 

lisovaných částic. Míra a rozsah plastické deformace závisí mimo jiné 

na vlastnostech látky a speciálně na její viskozitě. Nicméně struktura finálního 

výlisku závisí rovněž na okamžité a opožděné elasticitě materiálu. Creep test slouží 

k charakterizaci viskoelastických vlastností lisovaných pevných materiálů. 

 

V této vybrané studii (2) bylo během lisovacího procesu srovnáváno sedm rozdílných 

pomocných látek – dva typy mikrokrystalické celulózy (Avicel PH 102 a Emcocel 

90M), částečně pregelatinizovaný kukuřičný škrob, dihydrogenfosforečnan vápenatý, 

chlorid sodný, bezvodá laktóza a uhličitan vápenatý. 

Každý materiál byl předem charakterizován sítovou analýzou a u každého byla 

určena hustota částic pomocí  heliové pyknometrie. Při vlastním creep stanovení byl 

práškový materiál lisován do požadované hustoty a lisovací zatížení bylo udržováno 

po dobu 90s.  

Použitým přístrojem byl T22K, JJ Lloyd, Fareham, UK.  

 

Ze získané creep křivky byly poté určeny základní parametry. Pomocí měrného 

napětí a hodnot použitého tlaku byla vypočítána hodnota J(t). Tyto výsledky byly 

derivovány a dále použity pro výpočet zdánlivé viskozity. 

 

Nejvyšší hodnoty zdánlivé viskozity měly laktóza, fosforečnan vápenatý a uhličitan 

vápenatý. Jedná se tedy o křehké materiály, u kterých byla předpokládána vysoká 

lámavost během lisovacího procesu. Podle předpokladu se vyšší plastická deformace 

projevila u ostatních čtyř vzorků: škrobu, obou mikrokrystalických celulóz a chloridu 

sodného. Tyto látky se vyznačovaly nízkou zdánlivou viskozitou. 

Nebyl prokázán signifikantní rozdíl zdánlivé viskozity mezi Avicelem a Emcocelem. 

Během lisování materiálu rostla relativní hustota. Zdánlivá viskozita naopak klesala. 
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Rovnice závislosti viskozity na porositě 
)(

0 exp. aenn −=  

 

n = zdánlivá viskozita 

e = porosita  

0n  = zdánlivá viskozita při nulové porositě 

a = empirická konstanta 

 

Logaritmická forma rovnice 
aenn −= )ln()ln( 0  

 

Pomocí interpolace nebo extrapolace byly získány hodnoty zdánlivé viskozity 

ve třech formách. 

 

3,0n  = interpolovaná hodnota při porositě 0,3. (Tato hodnota byla zjištěna 

          experimentálně a byla pro všech sedm látek společná). 

0n  = teoretická extrapolovaná hodnota při nulové porositě. 

tn  = extrapolovaná hodnota v porositě odpovídající stlačené objemové 

         hustotě příslušné látky. 

 

tabulka 

n0 n0,3 nt
Kukuřičný škrob 22 2,08 0,51

Emcocel 33 4,35 0,21

Avicel 34 4,83 0,26

Chlorid sodný 21 4,88 2,72

Anhydrická lactosa 128 22,11 5,75

Uhličitan vápenatý 560 42,23 12,64

Fosforečnan vápenatý 2856 124,89 5,46
 

 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, hodnoty týkající se porosity 3,0n  byly nepřímo 

úměrné plasticitě těchto látek. Výjimku tvořil chlorid sodný, u kterého byly zjištěny 
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téměř stejné hodnoty viskozity jak při velmi nízké porositě tak i při porositě relativně 

vysoké. 

Hodnoty tn  představovaly u každé konkrétní látky její odolnost vůči plastické 

deformaci. Testované látky, s výjimkou chloridu sodného, se dají rozdělit podle 

zdánlivé viskozity a dalších vlastností do dvou rozdílných skupin. První skupinu 

s nižší zdánlivou viskozitou tvořil škrob, Avicel a Emcocel. Druhou skupinu s vyšší 

zdánlivou viskozitou tvořila bezvodá laktóza, uhličitan sodný a fosforečnan 

vápenatý. Chlorid sodný se řadil svými vlastnostmi doprostřed těchto dvou skupin. 

Konstanta a udávala rozsah změny zdánlivé viskozity ve vztahu k měnící se porositě 

během stlačování. Vysoké hodnoty této konstanty u fosforečnanu vápenatého byly 

způsobeny rychle se zvyšujícím odporem vůči viskoelastickému toku, ke kterému 

dochází během zhušťování částic.  

Při shrnutí bylo patrné, že hodnoty zdánlivé viskozity u pevných částic, upravené 

a přepočítané pomocí creep metody, byly vyšší u křehkých materiálů než u materiálů  

s předpokládanými vyššími visko-elastickými vlastnostmi. 

 

2.2.2.  Plastická a zpožděná elastická deformace pomocných látek (3)  

 

V následující studii bylo využito creep testu pro určení  viskoelastických vlastností 

pevných částic. 

Použitými materiály byly: Avicel PH 102, Škrob 1500, bezvodá laktóza, fosforečnan 

vápenatý. 

U lisovacího přístroje (JJ Instruments, T22K) byl nastaven konstantní tlak 40MPa, 

který byl vyvíjen po dobu 60s, za vytvoření výlisku s relativní hustotou 0,6.  

 

Naměřené hodnoty byly převedeny do creep rovnice:  

q
etJ =)(  

e = napětí  

q = konstantní tlak 
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Dále byla získána křivka A. Lineární část křivky A znázorňovala plasticitu a hodnota 

k1 (směrnice křivky A) byla reciproční se zdánlivou viskozitou.  

Křivka B byla derivována z rovnice: 

 

Jv(t)=J(t)-k1.t 

 

Jv(t) kvantitativně znázorňovala opožděnou elastickou deformaci látky při stálém 

tlaku a měnila se (narůstala) v závislosti na čase t. 







 −=

t
kJitJv 2exp.)(  

 

Po lineární transformaci získáme rovnici: 

t
kJitJv 2ln)(ln −=  

 

Avicel PH 100 Škrob 1500 Anhydrická laktóza Fosforečnan 
vápenatý

1/k1 3,4.10 2,6.10 1,6.10 6,4.10
Ji 6,7.10 8,1.10 1,8.10 2,7.10
k2 1,52 1,75 1,05 0,82  
 

Hodnota Ji v tomto případě udává rozsah opožděné elastické deformace v neurčitém 

čase. Hodnota 2k  je přímo úměrná opožděnému elastickému napětí, tedy schopnosti 

látky podléhat opožděné elastické deformaci. Vysoké hodnoty 2k  informují o nízkém 

poměru elastické deformace materiálu. 

Při srovnání všech typů látek bylo zjištěno, že hodnoty Ji jsou nejvyšší u Avicelu a 

škrobu. Stejně tak u těchto dvou látek byly získány i vyšší hodnoty 2k  udávající vyšší 

opožděnou elastickou deformaci. Avicel a škrob se rovněž řadí k látkám s vysokou 

plasticitou. Usuzujeme tak z nízkých hodnot jejich zdánlivé viskozity. 

Hodnoty zdánlivé viskozity látek spolu s hodnotami veličiny 2k tedy udávají 

schopnost látky podléhat plastické deformaci a určují míru elastického napětí během 

lisování. Touto metodou lze získat informace o plastické a opožděné elastické 

deformaci u jednotlivých látek a stejně tak i rozsah těchto procesů. 
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2.2.3. Efekt změkčovadla na vlastnosti pregelatinizovaného acetovaného škrobu 

(Amprac 01) (4) 

 

V této studii byla opět použita metoda creep testu. Rozdílné studie poukazují 

na možnost použít modifikovaný škrob jako filmotvorný polymer pro potahování 

tablet a tobolek. Při měření byl použit Amprac 01 jako filmotvorná látka a byl 

zjišťován vliv různých plastifikátorů na jeho fyzikální vlastnosti. Vybranými 

plastifikátory byly: glycerol, triacetin, triethylcitrát, dibuthylsebakát a 

propylenglykol. Tyto látky byly použity v následujících koncentracích: 10%, 20%  

a 30%. 

Pomocí speciální metody za použití modifikovaného škrobu, vody jako rozpouštědla 

a příslušného plastifikátoru, byly vytvořeny tenké pláty o tloušťce 0,5 mm, které byly 

dále 300x zvětšeny a roztáhnuty na speciálním přístroji. 

Při vlastním měření byl  na přístroji nastaven konstantní tlak po dobu 3s. Dále byla 

určena creep konstanta  Jc pro určitý čas t, která je definována jako poměr mezi 

napětím e v čase t a použitém tlaku q. 

 

q
tetJc )()( =  

           

Po ukončení měření a převedení hodnot do programu Origin Pro 7,0 byly získány 

parametry Jo (počáteční elastická compliance, která je znázorňována elastickým 

napětím nebo kompresí), Jr (opožděná elastická compliance) a viskozita (získaná 

z reciprokých hodnot z lineární části vzniklé křivky). 

Dále byla provedena makroskopická kontrola, při které byla sledována přítomnost 

mikropórů a pruhování na povrchu filmu. V poslední fázi byla provedena SAM 

analýza. Bylo zjištěno, že tenký film obsahující jako plastifikátor glycerol, byl zcela 

kompaktní. Při koncentraci glycerolu 30% byl povrch hladký a ve filmu částečně 

chyběly mikropóry. Přítomnost pruhování byla patrná jen u vzorku s nižším obsahem 

glycerolu. Za použití triacetinu v koncentraci 10% byl získán kompaktní film bez 

přítomnosti mikropórů. Se zvyšující se koncentrací triacetinu se stával povrch méně 

kompaktní, hrubý a tvořily se mikropóry. Při použití dibutylsebakátu byl povrch 

rovněž hladký a homogenní a mikropóry přibývaly spolu se zvyšující se koncentrací 
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tohoto plastifikátoru. Stejná závislost na koncentraci byla vypozorována i 

u triethylcitrátu. U propylenglykolu byly na povrchu patrné proužky, ale mikropóry 

se neobjevily při žádné z použitých koncentrací.  

Pomocí creep metody byly zjištěny mechanické a strukturální vlastnosti jednotlivých 

filmů. Tenký film, vytvořený ze samotného škrobu bez přidání plastifikátoru, 

se prokázal významnou pevností a vysokým tahovým napětím. Po přidání glycerolu 

se hodnoty tahového napětí měnily v závislosti na koncentraci plastifikátoru. Při 

srovnání filmu ze samotného škrobu a filmu s přidáním 10% glycerolu, nebyl 

prokázán signifikantní rozdíl strukturálních vlastností. Při vyšších koncentracích 

glycerolu se pak významně snížila pevnost filmu. Všechny ostatní plastifikátory 

měly navzájem velice podobné mechanické vlastnosti. 

U připraveného filmu z upraveného škrobu byla zjištěna nejnižší hodnota parametru 

Jo (okamžitá compliance) a Jr (opožděné compliance). Tento fakt potvrzuje, že film 

ze samotného škrobu má nejnižší schopnost deformace a zároveň nejvyšší odolnost 

vůči tlaku a významný elastický charakter. U samotného škrobu byly rovněž patrné 

nejvyšší hodnoty viskozity. To potvrzuje, že tento polymer má dobré filmotvorné 

vlastnosti a lze jej použít pro zhuštění a zesílení vzniklého filmu.  

Tímto měřením bylo zjištěno, že Amprac 01 lze, pro jeho výhodné mechanické 

vlastnosti, využívat jako filmotvornou látku pro potahování tablet a tobolek.  

Ve značném množství obsahuje zbytkové množství vody, které přispívá k jeho 

typickým fyzikálním vlastnostem. Přidání plastifikátoru o koncentraci nejméně 30 % 

(s výjimkou glycerolu) nemá příliš vliv na ohebnost a poddajnost filmové vrstvy, ale 

pouze snižuje rezistenci filmu. 

 

 

2.2.4. Vliv média na erozi a disoluci gelu carboxymethylcelulózy a 

na viskoelastické vlastnosti gelu (5) 

 

Erozí gelu se v tomto pojetí rozumí disoluce polymerního řetězce na povrchu 

hydratované gelové vrstvy. (6) 

Rheologické vlastnosti byly posuzovány creep testem a oscilačním testem. Obsah 

polymeru v gelu byl od 2,5; 3,0; 3,5 a 4,0 hmotnostních procent. Testovaným 

polymerem byla carboxymethylcelulóza (dále NaCMC) a  pro rheologickou analýzu 
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z ní byly připraveny  vzorky za použití destilované vody, 0,2 M NaCl,  fosfátového 

pufru ( HClPONa /43 ) o pH 6,8 (v koncentracích 0,05M; 0,1M; 0,2M) 

a fosfátového pufru o pH 6,8 vytvořeného ze 750ml 0,1M NaCl a 250ml 0,2M 

43PONa . Stejná média byla použita i pro studii eroze gelu. Při vlastní zkoušce byl 

posuzován vliv iontového napětí na disoluci polymeru. Použitým přístrojem byl 

Bohlin CS rheometr. Teplota byla nastavena na 37 °C. Připravené vzorky měly  

průměr 41mm a  výšku 12mm. Tablety byly lisovány z 300mg NaCMC. Při měření 

byly tablety nalepeny na rotační disk s rychlostí otáček 100rpm. Objem média při 

měření tablet činil 400 ml.  

U získané creep křivky byl posuzován parametr J (compliance) definovaný jako 

poměr mezi měřeným napětí v daném čase a konstantním tlakem. Vysoké hodnoty J 

udávaly snadnost vzorku podléhat deformaci.  

Podle předpokladu byl parametr J vyšší u vzorků s nižší koncentrací gelu. 

V destilované vodě byl ve všech případech J vyšší než v pufru. Iontové složení 

média mělo vliv na residuální viskozitu, která se zvyšovala se zvyšujícím se 

iontovým napětím. Hodnoty J nebyly nijak ovlivněny iontovým složením a ve všech 

případech byly získány téměř stejné křivky.  

Tato metoda je vhodná pro zjištění informací o rheologických vlastnostech gelů a 

o struktuře gelu. Ve studii byla zkoumána schopnost polymerního řetězce rozplést se 

z polymerní sítě a přejít do roztoku. 

 

2.2.5.  Mechanické vlastnosti mikrokrystalické celulosy (7) 
 

Mechanické vlastnosti prášků jsou závislé na čase a proto byly vyvinuty speciální 

metody pro určení elastických parametrů. (8) 

V této studii byl použit triaxiální test pro zjištění některých mechanických vlastností 

práškových plnidel. Zkoušeným vzorkem byla mikrokrystalická celulóza PH-100 

o velikosti částic 0,02 mm a objemové hustotě 0,25 g/cm3. Tato celulóza je široce 

využívána ve farmaceutickém, potravinářském i papírenském průmyslu.  

Zařízení pro tento test se skládalo z triaxiální komůrky obsahující vzorek uzavřený 

v nepropustné membráně obklopené tekutinou. Axiální zatížení bylo měněno pomocí 
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pístu. Na komůrku bylo napojeno zařízení pro elektronické nastavení objemu a dále 

byl napojen systém získávající data. Celé toto uspořádání nemělo pohyblivé části, 

proto je vhodné jej použít pro měření používající nízký tlak. Nedochází totiž 

k ztrátám tlaku při překonávání třecí síly, jak je tomu u jiných mechanických 

komponent.  

V první fázi testu byla zjišťována deformace prášku za použití různých hodnot tlaku 

v různých stupních zatížení. 

V celé sérii testů byl zvolen tlak 68,9kPa; 137,9kPa; 206,8kPa; 275,8kPa. Po každém 

zvýšení tlaku byl tento tlak konstantně udržován po několik minut, během kterých 

probíhalo volumetrické měření. V druhé fázi byl nejvyšší tlak získaný z první fáze 

měření, konstantně udržován po několik minut a sledovaným parametrem bylo 

postupně narůstající axiální napětí. Po každém navýšení bylo toto napětí opět 

udržováno několik minut, během kterých byla pomocí creep testu zaznamenána 

deformace vzorku. Po získání všech potřebných parametrů byly vypracovány 

konstitutivní rovnice. Touto metodou byla zjištěna strukturální nestabilita celulózy 

během působení konstantního napětí. Dále byl touto metodou prokázán vliv 

intersticiálního vzduchu na mechanické vlastnosti prášku. 

 

 

2.2.6. Mechanická charakterizace pevných látek využívaných ve farmacii (9) 

 

Cílem této studie bylo ověřit, zda rheologické testy porosity provedené dynamicky 

(Heckelova analýza) nebo staticky (creep test, test stress/strain) mohou sloužit jako 

hodnotný doplněk klasické Heckelovy analýzy. Tyto metody nachází své využití 

při charakterizaci viskoelastických a lisovacích vlastností pevných materiálů 

využívaných ve farmacii. 

Testovanými látkami bylo šest rozdílných pregelatinizovaných škrobů.  

Před vlastním lisováním byly vzorky podrobeny ztrátě vlhkosti při 105 °C.  

Dále byla vypočítána porosita ze vzorce: 

 

porosita = ( 1 - zdánlivá hustota/skutečná hustota) 
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Zdánlivá viskozita byla u všech vzorků zjištěna heliovou pyknometrií.  

Skutečná hustota byla vypočítána z hmotnosti a objemu. 

 

 

Vylisování tablet probíhalo v rotačním tabletovacím přístroji. Průměr tablet byl 6mm 

a vylisované tablety se lišily porositou. Pro creep test a test stress/strain byly použity 

porosity 10%, 20%, 30% a 40%. 

Při samotném testu stress/strain byly tablety ze všech šesti typů škrobů umístěny 

do analyzátoru Instron 5543. Průměr horní i dolní desky, mezi která byla tableta 

umístěna, byl 15 mm a rychlost posunu horní lisovací desky s detektorem byla 0,5 

mm/min. Při kompresním tlaku 2 MPa byl posun ukončen a deska se vrátila 

do původní polohy. Ze získané křivky se podle Hookova zákonu vypočítal Yongův 

modul pružnosti. Lineární křivky potvrdily přítomnost lineárních viskoelastických 

vlastností. Opačný jev byl sledován u elasticity a porosity, kdy se snižující se 

porositou narůstal elastický modul.  Výjimkou byl Cosmogel 40 s jeho téměř lineární 

křivkou. U všech druhů škrobů byly naměřeny stejné hodnoty okamžité elasticity a to 

při všech testovaných porositách. Výjimkou byly tablety se 40% porositou. Pořadí 

vzrůstající elasticity bylo následující: Pregeflo CH 20 > Pregeflo P 100 > Pregeflo M 

> Cosmogel 10 > Pregeflo C 100 > Cosmogel 40. 

 

Při creep testu byly vzorky nejprve podrobeny analýze textury. Lisovací rychlost 

byla 5 mm/min a konstantní tlak 4 MPa. Během tohoto procesu bylo zanamenáváno 

napětí jako funkce času. Compliance Jt byla vypočítána: 

 

Škrob Typ škrobu Vlhkost(%) Hustota
Průměr 
tablet(mm

Pregeflo Ch 20 Adipát acetát škrobu 6,73 1,506 0,06

Pregeflo ch 100 kukuřičný 8,74 1,519 0,062

Pregeflo P 100 Bramborový 6,42 1,515 0,068

Pregeflo M Kukuřičný 9,02 1,495 0,085

Cosmogel 10 Pšeničný 10,7 1,178 0,094

Cosmogel40 Phosphát 
hydroxypropylškrobu

10,57 1,479 0,095
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0q
etJt =  

 

kde Jt je napětí a 0q  aplikovaný tlak 

Ze získané křivky byly dále určeny a vypočítány další parametry: Gr (retardovaná 

elasticita), Go (okamžitá elasticita), n (viskozita) a t (retardovaný čas). 

Pro určení těchto rheologických parametrů proběhlo pro každý stupeň porosity 

5 měření.  

 

Škrob G (MPa) Go (MPa) Gr (MPa)
n                6
(MPa.s)*10

Pregeflo CH 20 341 255 4027 10,06
Pregeflo C 100 210 186 3419 7,81
Pregeflo P 100 312 229 3864 11,13
Pregeflo M 279 214 2615 8,68
Cosmogel 10 262 201 2416 3,70
Cosmogel 40 163 149 798 2,32  
 

Touto metodou bylo ověřeno, že se snižujícím se stupněm porosity narůstala 

okamžitá elasticita. Tento jev ovšem nebyl lineární. Při určení okamžité elasticity 

bylo pořadí vzorků pro všechny stupně porosity stejné, jako v testu stress/strain : 

Pregeflo CH 20 > Pregeflo P 100 > Pregeflo M > Cosmogel 10 > Pregeflo C 100 > 

Cosmogel 40. Ale křivka retardované elasticity se lišila. S klesající porositou 

narůstala retardovaná elasticita exponencionálně. Tedy s narůstající snahou 

redukovat porositu tablet a zlepšit tak jejich odolnost během lisování, narůstala 

výrazně okamžitá elasticita a jen částečně retardovaná elasticita. Pořadí vzorku 

s klesající retardovanou elasticitou: Pregeflo CH 20 > Pregeflo P 100 > Pregeflo C 

100 > Pregeflo M > Cosmogel 10 > Cosmogel 40. 

Viskozita narůstala exponencionálně spolu s klesajícím stupněm porosity. Hodnoty 

viskozity u včech typů porosity byly srovnatelné, výjimku tvořila 20% porosita.  

 

Pořadí klesající viskozity : Pregeflo P 10 > Pregeflo CH 20 > Pregeflo M > Pregeflo 

C 100 > Cosmogel 10 > Cosmogel 40. 
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Cosmogel (deriváty pšeničného škrobu) měl méně elasticity a více plasticity 

než Pregeflo (kuluřičné deriváty). Tento výsledek mohl být způsoben rozdílným 

stupněm vlhkosti, ale také dalšími parametry jako je velikost částic, typ derivátu 

nebo průběh pregelatinizačního procesu.  

Klasický Heckelův test zajišťuje informace o stupni rozdrobení  a deformaci 

(plasticitě a elasticitě) materiálu. Ovšem není jím možné kvantifikovat parametry 

jakými jsou elastický modul nebo viskozita a jejich změna s měnícím se stupněm 

porosity. Právě tyto informace jsou nezbytné pro  předcházení problémů během 

lisování tablet. Proto je vhodné použít oba typy testů pro zjištění potřebných 

vlastností pevných látek. 
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2.3. Charakterizace viskoelastických vlastností 
pomocných látek pomocí testu využívající záznamu 
síla/dráha 
 
2.3.1. Použití energetických ukazatelů při popisu lisování tablet ze směsi 

farmaceuticky užívaných pevných látek (10) 

 

Při této studii se autoři zaměřili na popsání jednotlivých fází lisování a energetické 

hledisko těchto fází, za použití binárních směsí. 

Vlastní lisování probíhalo přes tato stádia: iniciální přeskupování částic, desagregace 

větších shluků na jednotlivé částice, fragmentace těchto částic, plastická deformace 

a elastická deformace. Při zvyšování tlaku na materiál dochází k přetvoření 

částic za vzniku kompaktního výlisku. Uplatňují se zde mezičásticová spojení 

na podkladě mezimolekulárních vazeb, mezi které patří především van der Walsovy 

síly. Dále dochází k částečnému spojení materiálů v místě kontaktu částic. Lisovací 

proces je doprovázen snížením zdánlivého objemu, zvýšením relativní hustoty 

a snížením porosity.  

Celý proces je tedy možné rozdělit do několika fází, které se liší podle jednotlivých 

autorů (11,12,13). Podle M.V.Vachona a spol. dochází při P1 fázi k novému 

uspořádání a stěsnění částic. Při fázi P2 narůstá tlak až k požadovanému maximu, 

přičemž dochází k fragmentaci a plastické deformaci částic za vzniku kompaktního 

výlisku. Fáze P3 je charakterizována uvolněním tlaku a částečným rozpínáním 

vzniklého výlisku.  
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graf závislosti síly na dráze horního lisovacího trnu: 

 
Plná čára na obrázku znázorňuje skutečný záznam, čárkovaně jsou vyznačeny 

pomocné linie.  

Plocha A-B = E1 vyjadřuje energii předlisování. Tato plocha odpovídá energii, která 

byla při lisování vynaložena na tření.  

Plocha A-B-D = E2 představuje energii akumulovanou v tabletě a odpovídá energii 

spotřebované na vlastní tvorbu tablety (plastická deformace).  

Plocha D-B-C = E3 vyjadřuje energii uvolněnou z tablety po vylisování a odpovídá 

energii, která se spotřebovala během lisovacího procesu, po skončení lisování se však 

z tablety uvolnila (elastická deformace). 

 

Celkově vynaloženou energii E(ideal) tedy získáme ze součtu těchto tří energií: 

 

E(ideal)= E1+E2+E3 

 

Pro tuto studii (10) byly použity materiály od různých komerčních výrobců: Avicel-

PH101 (FMC Corporation, Newark, DE, Pharma 200/70), laktóza monohydrát (S.A. 

Sucre de Lait, Sauna du Nord, Franc), theophyllin anhydrid (Boehringer-Ingelheim, 

Ingelheim, Germany) a síťovanná cellaktóza 80 (Meggle GmbH, Wasserberg, 

Germany). 

Požadované směsi byly prosety přes síto s průchodem částic pod 1mm a poté vloženy 

na 5 minut do mísícího zařízení T2C (Bachoven AG, Switzerland). Dále byla určena 
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skutečná hustota pomocí plynové pyknometrie, zdánlivá hustota podle Evropského 

lékopisu 1997 za použití odměrného válce a také velikost celkového povrchu směsí 

pomocí plynové adsorpce. Analýza a charakterizace lisovacího procesu proběhla 

na výliscích ze samostatných látek i na směsích ze dvou a tří vzájemně 

nakombinovaných látek. Všechny vzorky byly analyzovány dvakrát.  

Pro měření byl použit lisovací přístroj (Lloyd instruments 6000R, Fareham, 

England). Vrchní lisovací válec byl posuvný a byl napojen na mikroprocesor, spodní 

válec byl fixní. Povrch matrice přicházející do styku s lisovanou směsí byl 

před naplněním lubrikován tenkou vrstvou stearátu hořečnatého. Matrice byla vždy 

naplněna přesným množstvím materiálu, které bylo vypočítáno ze zdánlivé hustoty 

s ohledem na objem matrice 7951mm3. Rychlost lisování byla po celou dobu 

konstantní (1,14mm/min). Po dekompresi byl vzniklý výlisek vyjmut a přesně 

změřen pomocí mikrometru. Dále byl umístěn do přístroje pro určení kompaktnosti a 

pevnosti tablet. Na výlisek byl vyvíjen axiální tlak (rychlost 0,38mm/min) až 

do rozlomení tablety. Měřila se síla nezbytná pro tuto rupturu. Ze získaných hodnot 

byl vypočítán zdánlivý odpor R. 

 

R=tahové napětí/2 
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Všechny získané hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Vzorek Zdánlivá 
hustota
(g/cc)

Peak max
(MPa/mm)

E 
(ideal)

E1 
(MPa/mm)

E2 
(MPa/mm)

E3 
(MPa/mm)

Specifický 
povrch
(g/m2)

Avicel (A) 0,30 36,58 2926,00 351,80 340,90 10,90 1,17
Laktóza (L) 0,84 19,09 1527,20 346,30 333,40 12,90 0,17
Theophyllin (T) 0,27 36087,00 2949,60 192,30 184,30 7,90 0,72
Cellaktóza (C) 0,80 33,04 2643,52 396,20 388,30 7,80 0,43
T/A 1:9 0,29 37,13 2970,62 316,00 308,20 7,80 1,10
T/A 2:8 0,30 36,99 2958,93 310,20 304,90 5,30 1,03
T/A 3:6 0,28 37,04 2963,50 262,00 256,80 5,20 1,03
T/A 5:5 0,30 37,02 2961,37 249,90 244,60 5,30 1,08
T/L 1:9 0,69 24,12 1929,25 275,90 264,30 11,60 0,22
T/L 2:8 0,62 26,07 2085,32 268,80 257,70 11,00 0,37
T/L 3:6 0,57 27,64 2211,02 268,30 257,00 11,30 0,43
T/L 5:5 0,42 32,27 2581,40 219,60 209,80 9,80 0,52
A/L 1:9 0,68 23,98 1918,53 376,50 364,20 12,30 0,31
A/L 2,5:7,5 0,57 27,70 2215,81 416,70 408,30 8,40 0,42
A/L 5:5 0,42 32,31 2584,94 383,30 374,60 8,70 0,69
A/L 7,5:2,5 0,35 34,71 2776,79 373,40 363,80 9,60 0,97
A/L 9:1 0,31 36,10 2887,80 362,40 353,90 8,40 1,04
T/C 2:8 0,40 32,44 2595,55 368,00 360,40 7,60 0,46
T/A/L 2:2:6 0,50 29,88 2391,48 313,10 305,10 7,90 0,46
 

Podle vzájemného poměru procentuálního zastoupení jednotlivých látek ve směsi a 

podle získaných křivek během lisování, lze touto technikou určit jednotlivé 

kompresní vlastnosti látek a jejich vliv na proces formování kompaktního výlisku. 

Tato technika je využitelná pro určení optimálního složení směsi a pro průběh 

optimálního tabletovacího procesu. 

 

2.3.2. Strukturální a vazebná aktivita různých polymerů (14) 
 

V této studii byly sledovány vlastnosti vybraných suchých pojiv při přímém 

tabletování za použití fosforečnanu vápenatého (ve vodě nerozpustné látky) a 

kyseliny askorbové (ve vodě rozpustné látky). 
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použité polymery v tabulce  

Název Obecný nézev Výrobce

Kollidon Va 64 Copolyvidone BASF AG, 
Ludwigshafen, 
Germany

Kollidon 30 Povidone BASF AG, 
Ludwigshafen, 
Germany

Avicel PH-101 Misrosrystalline sellulose 2919 FMC Europe N.V., 
Brussels, 
Belgiím

Pharmacoat 606 Hydroxypropylmethylcellulose 2919 Shin Etsu Chemical Co., Ltd.,
Tokyo, 
Japan 

Maldex 18 Maltodextrin Amylum N.V., 
Aalst, 
Belgium

  

V první fázi byly zjišťovány vlastnosti samotných polymerů jako jsou velikost částic 

a povrch částic. Velikost částic byla určena laserovou difrakcí. 

Dále byla určena objemová hustota odměřením 150 ml vzorku pojiva v odměrném 

válci (200 ml). Celkem proběhla tři měření. Výpočet proběhl podle vzorce: 

 

Objem. hustota = (naplněný válec (ml) - prázdný válec (ml))/200 (g/ml) 

 

Setřesná hustota byla stanovena z měření ve speciálním zařízení, ve kterém byl 

každý vzorek 1000x sklepán.Výpočet: 

 

Setřesná hustota = hmotnost vzorku / objem vzorku po sklepání (g/ml) 

 

Hauserův poměr byl stanoven z následující rovnice: 

 

Hauserův poměr = Setřesná hustota / Objemová hustota  
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Dalším sledovaným parametrem byla plasticita. Hodnocení probíhalo 

v jednotrnovém tabletovacím přístroji EK0 (Korsch, Berlin, Germany).  

Vzorky pojiv byly před lisováním prosety přes síto o průměru 0,8 mm a dále 

míchány 10 minut v míchacím přístroji. Poté byly smíchány s 0,5% stearátu 

hořečnatého a slisovány do tablet o průměru 12mm a hmotnosti 500mg, za použití tří 

lisovacích sil – 10kN, 18kN, 25kN. Data během lisování byla zaznamenávána 

vyhodnocovacím zařízením BASF AG (Ludwigschafen, Germany).  

Plasticita byla vypočítána z rovnice:  

 

Plasticita = (E1 / E1)+E2 x 100 (%) 

 

E1 = Plastická energie 

E2 = Elastická energie 

E1+E2 = Celková energie 

 

Pořadí klesající plasticity při lisovací síle 25 kN: Kollidon Va 64 (96%), MC PH-101 

(92%), Kollidon 30 (78%),  HPMC 2910 (méně než 60%).  

Hodnota K určuje odpor pojiva během lisování, tedy schopnost pojiva odolávat 

slisování. 

 

K =∆  log lisovací tlak/ ∆  log zdánlivá hustota 

 

Hodnoty K pod 4 se vyskytují u materiálů, které se snadno lisují a mají vysoký 

kompresní objem. Hodnoty K nad 4 se vyskytují u obtížně lisovatelných materiálů. 

Nejvyšší kompresní objem měl Kollidon VA 64, který měl současně nízkou 

objemovou hustotu a nízké hodnoty K.  

Další sledovanou vlastností bylo stanovení pevnosti, hmotnostní stejnoměrnosti a 

oděru tablet. V neposlední řadě byl sledován čas rozpadu tablet v prostředí 

podobném žaludečnímu.  

 

Vlastnosti tablet s fosforečnanem vápenatým, za použití různých pojiv: 

Samotný fosforečnan vápenatý měl zanedbatelné tabletovací vlastnosti. Po přidání 

pojiva byl patrný signifikantní nárůst pevnosti tablet ve srovnání s tabletami 
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ze samotného fosforečnanu vápenatého. Největší nárůst pevnosti byl zaznamenán 

u Kollidonu VA 64. Ovlivnění času rozpadu tablet bylo nejvyšší u HPMC 2910, 

která tento čas výrazně prodloužila.   

 

Vlastnosti tablet s kyselinou askorbovou, za použití různých pojiv: 

Použitá směs obsahovala 40% kyselina askorbové. Tablety vylisované bez přidání 

pojiv měly nízkou pevnost. Po přidání pojiva se tato pevnost výrazně zvýšila. 

V tomto případě nebyl zaznamenán významný vliv pojiv na čas rozpadu tablet. 

 

2.3.3. Vliv vybraných fyzikálních parametrů a vliv maziv na lisovatelnost 
granulovaného a negranulovaného vysoce síťovaného škrobu (15) 
 

V této studii byl testovanou látkou Contramid (dále CLA). Jedná se o síťovaný 

hydroxypropyl škrob obsahující 70% amylózy a 30% amylopektinu. Tento škrob se 

farmaceuticky využívá při přípravě tablet s modifikovaným uvolňováním. (16) 

Sledovány byly kompresní vlastnosti (stlačitelnost a zhušťování materiálu), ale také 

kompaktnost a mechanická pevnost výsledné tablety. Tyto vlastnosti jsou 

ovlivňovány velikostí částic, jejich distribucí a tvarem, dále obsahem vlhkosti, 

stupněm krystalinity, elastickými vlastnostmi a plasticitou. Rychlost nasypání CLA 

do matrice při tabletování i následnou kompaktnost tablety lze ovlivnit přidáním 

kluzných látek. Pro tuto studii byl vybrán stearát hořečnatý (StMg) a koloidní 

silikondioxid (CSD). Škrob byl granulován dvěma metodami. První byla granulace 

v pásovém míchači (dále GR-RB) (Marion, Chicago, IL) za použití neionizované 

vody. Druhou byla granulace pomocí vysokostřižného granulátoru (dále GR-HS) 

(Dosna, Osnabrueek, Germany) za použití stejné neionizované vody. 

Nejprve byl určen obsah vody a isotermická sorpce materiálu. Dále byla vypočítána 

skutečná, objemová i setřesná hustota a stanoven kompresní index CI. 

 

CI= 100.(setřesná hustota-objemová hustota)/objemová hustota 

Sypná rychlost materiálu byla zjištěna podle Evropského lékopisu pomocí 

PharmaTestu - Flowtester (Hainburg, Germany). 
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Z negranulovaného CLA byly pomocí sítové analýzy rozděleny tři frakce podle 

velikosti částic: částice menší než 0,075mm, 0,075-0,15mm, 0,15-0,25mm, 0,25-

0,5mm. U granulovaného CLA byly vyčleněny dvě frakce – částice menší 

než 0,075mmm a větší než 0,75mmm. Tyto obě frakce byly smíchány v poměru 

95:5, 90:10, 80:20, 70:30, 50:50.  

 

Poté proběhlo vylisování tablet v tabletovacím přístroji (Korsch, EK-O, Berlin, 

Germany). Tablety měly teoretickou nulovou porositu, průměr 12,9mm a výšku 

2mm. Lisovací tlak činil 150MPa. Pro další výpočty byla určena vložená práce, 

elasticita, plastický index a energie spotřebovaná na tření. Elasticita zde byla 

charakterizována relaxací výlisku zjištěnou po 24 hodinách od vysunutí tablety 

z přístroje a byla vypočítána podle Armstronga a Hanse-Nutta. V tomto případě byla 

vyjádřena procentuálně jako nárůst výšky tablety k původní výšce tablety 

v lisovacím přístroji při maximálním tlaku.  

Měření výšky a průměru tablet probíhalo pomocí digitálního mikrometru. Skutečná 

porosita byla určena z rozměrů tablety. 

Zhuštění bylo vypočítáno podle Heckelova vztahu: 

  

AKP
Dl

lLn +=
−

 

 

D = relativní hustota výlisku 

K,A = konstanty vypočítané z lineární části záznamu za použití lineární regresivní 

analýzy.  

Kompaktnost a pevnost tablety byly určeny ve speciálním přístroji (Ratinger, 

Germany). V posledním kroku proběhla skenová elektronová mikroskopie.  

 

Výše uvedenými metodami bylo zjištěno, že GR-HS se skládá z aglomerovaných 

částic a povrch jednotlivých částic je relativně hladký a neporézní. U obou typů 

granulovaných CLA byl obsah zbytkové vlhkosti v rozmezí 9-11%. Granulovaný 

CLA měl vyšší hodnoty objemové i setřesné hustoty a byl méně stlačitelný 

než negranulovaný CLA. Sypná rychlost byla dvojnásobně vyšší u granulovaného 

CLA než u negranulovaného CLA.  



 
Hradec Králové, 2010 Strana 34 (celkem 73) 
Rigorózní práce na téma: 
Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu 

 

U GR-RG se vyskytovalo větší množství částic s velikostí pod 0,075mm (62%), 

u GR-HS to bylo jen 48% těchto částic. Při sledování vlivu velikosti částic 

na fyzikální charakteristiku lisovaného materiálu bylo využito GR-HS 

ve zmiňovaných čtyřech frakcích. Se zvětšujícími se částicemi mírně stoupala 

objemová hustota, sypná rychlost a stlačitelnost mírně klesaly. 

Při testování kompaktnosti tablety byla pro granulovaný CLA použita maximální síla 

105N, poté nastala fáze plató. Pro negranulovaný CLA To byla síla 190N.  

U negranulovaného CLA byla prokázána signifikantně větší ztráta vložené energie. 

Tato skutečnost se připisuje třecímu odporu.  

Při použití 0,25% a 0,5%  MgSt došlo k nárůstu elasticity a porosity tablet a 

k vylepšení třecích parametrů. Kompaktnost se snížila.  

Při použití CSD byla získána pevnější tableta, ale došlo k poklesu elasticity a 

porosity. 

Se zvyšujícím se obsahem vody docházelo k poklesu elasticity, plasticity i porosity 

tablet a klesala rovněž třecí síla. Kompaktnost tablety narůstala.  

 

2.3.4. Vliv obsahu vlhkosti na energie zahrnuté do lisování tablet ibuprofenu 

(17) 

 

V této studii se autoři zaměřili na určení energie spotřebované při jednotlivých fází 

lisování tablet: naplnění matrice volnými částicemi, mezičásticové tření, tření mezi 

matricí, trnem a částicemi, elastická deformace, plastická deformace, rozdělení 

shluků a vznik nových vazeb. 

Nejprve byly pomocí sítové analýzy separovány částice ibuprofenu o velikosti 0,045-

0,125mm. Poté byl ibuprofen sušen při teplotě 50 °C do konstantní hmotnosti. Dále 

byly připraveny vzorky se stoupající vlhkostí 2,5; 3,5; 5,0; 7,5 a 10,0%.  

Vzorky byly umístěny do lisovacího zařízení (ESH, Testing Ltd., Brierley Hill, West 

Midlans, UK) Lisovací trn měl v průměru 12,0mm. Stěny trnu byly před každým 

měřením promazány roztokem obsahující 4% stearátu hořečnatého v acetonu. 

Naváženo bylo vždy 400mg vzorku a lisování probíhalo maximální lisovací silou 

10kN. Při měření se používaly různé lisovací rychlosti (15-240m/s). Během lisování 

byl sledován pohyb horního lisovacího trnu s přesností na +/-0,012mm; +/-0,05kN. 
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Zjištěná data byla zaznamenána a přeměněna digitálním analogovým konvektorem. 

Dále byla data upravena ve speciálním programu. Plastická a elastické energie byla 

vypočítána z následující rovnice: 

 

E= E1-E2 

 

E = plastická energie 

E 1= vložená energie  

E2 = elastická energie 

 

Vlhkost měla signifikantní vliv na plastickou i elastickou energii.  

Pokud se vlhkost zvyšovala, zvyšovala se i plastická energie. Tento efekt byl 

způsoben nárůstem mezičásticových sil. Zvyšování plastické energie bylo 

pozorováno do 2,5% vlhkosti, nad touto hranicí se při stoupající vlhkosti výrazně 

snižovala  plastická energie, což bylo zapříčiněno adsorpcí vody na povrchu 

jednotlivých částic. Díky tomuto efektu dochází ke snížení mezičásticové energie a 

snížení adheze tablety na stěny matrice a trny.  

Voda měla proto částečný lubrikační efekt a snižovala třecí a ejekční sílu, potřebnou 

pro vytlačení tablety.  

Na elastickou energii měl obsah vlhkosti opačný vliv. Se zvyšující se vlhkostí 

elastická energie klesala. Způsobila to mimo jiné i formace filmu vody v okolí částic 

a dále vznik vodíkových vazeb. Snížením mezičásticových vzdáleností dochází 

k minimální expanzi tablety v matrici.  Elastická energie začínala stoupat při vlhkosti 

nad 2,5%. Dělo se tak díky nárůstu vzdálenosti mezi částicemi a redukci 

mezičásticových interakcí. 

Plasticita narůstala se zvyšující se lisovací rychlostí. Současně narůstala i energie 

spotřebovaná třením, přeskupením částic a tvorbou nových vazeb. Se zvyšující se 

lisovací rychlostí také narůstala elastická energie, protože byl snížen čas, potřebný 

pro vznik mazičásticových vazeb.  
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2.3.5. Určení lisovacích vlastností některých farmaceutických látek pomocí 
profilu síla-dráha (18) 
 

Během této studie se určovaly následující mechanické parametry vybraných 

materiálů: plasticita, elasticita, fragmentace. Tyto vlastnosti zásadně ovlivňují celý 

lisovací proces.(19) 

Mezi látky podléhající během komprese snadno fragmentaci patří například uhličitan 

vápenatý, uhličitan hořečnatý (20), laktóza, glukóza (21), hydrogenfosforečnan 

vápenatý etc.(20) Mezi látky s výraznými tažnými vlastnostmi patří například 

mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, chloryd sodný, škrob etc. (23,24). 

Rozsah objemových změn během lisování závisí mimo zmiňovaných vlastností látek 

také na teplotě, velikosti částic, rychlosti stlačení etc.(26,27) 

Použitými látkami pro  test byla laktóza monohydrát (EMW, Verghel, The 

Netherlands), Avicel PH-101 a Avicel PH-200 (FMC International, Cork, Ireland), 

kukuřičný škrob (National starch and Chemical GmbH, Neustadt, Germany) a 

dihydrogfenfosforečnan vápenatý (Calipharm; Albright and Wilson Ltd., Oldbury, 

UK). 

Před vlastním měřením bylo k lisovaným materiálům přidáno 0,5% stearátu 

hořečnatého (kluzná látka). Po smíchání byly všechny směsi uchovávány tři dny 

za stejných podmínek (vlhkost 55%, teplota 22°C). Pro měřením bylo použito 

tabletovací zařízení (Korsch, EKO, Erweka Apparatebau, Germany). Průměr trnu byl 

9mm a pro všechny vzorky a všechna měření byly nastaveny stejné podmínky. 

Lisovací tlak se pohyboval v rozmezí 50-250MPa.  

 

Materiál Velikost částic ( mµ ) Hmotnost (mg) Kompresní síla (N) 

Avicel PH-101 50 203-344 1871-20627 

Avicel PH-200 180 219-348 2305-21619 

Kukuřičný škorb 17 246-334 4973-25791 

Calipharm 180 293-313 1695-14952 

Laktóza 75 300-319 1104-22382 
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Sledovaným parametrem byla měnící se vzdálenost horního pohyblivého trnu 

od spodního fixního trnu. Dále byl sledován rozsah plastického toku (parametru 

závislý na čase) a fragmentace (parametru závislý na kompresním tlaku).  

Maximální kompresní tlak byl zjištěn a zaznamenán těsně před maximálním posunutí 

trnu. Právě před dosažením tohoto maxima se trn pohyboval už jen velmi pomalu a 

plastický materiál měl dostatek času k potřebné deformaci. Pokud byl materiál 

deformován převážně fragmentací, nebyl tento jev pozorován. Proto byla 

u plastických materiálů na získané křivce zjištěna delší časová vzdálenost 

mezi dosaženým maximálním kompresním tlakem a maximálním posunutím trnu.  

Plastický tok PF bal definován z následujícího vztahu: 

 

100).(
21

1

ww
w

PF
+

=  

 

1w = oblast na křivce znázorňující napěťovou relaxaci 

2w  = zbylá oblast na křivce 

 

Definice elastického faktoru EF: 

 

EF = Smax-Sod/Smax-So 

 

Smax = maximální posunutí horního trnu jako funkce kompresní síly 

Sod = posunutí horního trnu při dekompresi, kdy kompresní síla klesá            

          k nule 

So = posunutí horního trnu v okamžiku prvního zaznamenání kompresní 

          síly 

 

Nejvíce se testované materiály lišily ve svých vlastnostech během dekomprese. 

Při sledování závislosti PF na kompresním tlaku bylo u všech materiálů patrné, že se 

vzrůstajícím kompresním tlakem klesaly hodnoty PF exponencionálně. 

Hydrogenfosforečnan vápenatý byl nejméně plastický materiál a deformoval se 

především fragmentací. Ostatní materiály se při nižších hodnotách kompresního 
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tlaku prokázaly relativně vysokými hodnotami PF, ale laktóza se při vysokých 

hodnotách tlaku ukázala jako fragilní a křehká. Avicel měl nejlepší plastické 

vlastnosti a to i při vysokém tlaku. 

Na křivce byla u vysoce elastických materiálů patrná oblast, ve které došlo 

k rapidnímu poklesu rychlosti posunu trnu. Závislost hodnot EF na kompresním 

tlaku se u materiálů lišila. U obou Avicelů a u škrobu hodnoty EF při zvyšujícím se 

tlaku nejprve exponencionálně klesaly a to až k dosažení minima, poté začaly 

lineárně stoupat. Tento jev byl připsán vyššímu obsahu vmezeřeného vzduchu 

u částic.  

Pro dihydrogenfosforečnan vápenatý a laktózu byl patrný pouze lineární nárůst 

hodnot EF a jeho hodnoty byly celkově nižší. Pro tyto materiály proto stačí nižší 

hodnoty lisovacího tlaku k tomu, aby byla vytvořena kompaktní tableta.  

 

2.3.6. Charakterizace kompaktnosti tablet z pektinu za použití kompaktního 

simulátoru (27) 

 

Pektin patří mezi netoxické, rozpustné polysacharidy, který se metabolizuje 

mikroflórou tlustého střeva. (28,29)   Pro tuto jeho vlastnost se ve farmacii využívá 

pro přípravu tablet s řízeným uvolňováním.(30) V této studii se autoři zaměřili 

na nízkomethoxylovaný pektin 170 (30-37% methoxylace) a vysokomethoxylovaný 

pektin 621 (65-72% methoxylace) výrobce Great Neck, NY, USA.  Na začátku 

testování byla pomocí pycnometrie určena skutečná hustota obou pektinů a pomocí 

dalších metod byla stanovena porosita, obsah vlhkosti, celkový povrch, velikost 

částic a další. Pro měření kompresních vlastností byl použit kompaktní simulátor 

(Abacus Industrie Ltd., Mand Trstiny Maschines Ltd., Stourbridge, UK). Tento 

přístroj byl vybaven osciloskopem a napojeným počítačem. Oba trny v lisovací části 

přístroje byly pohyblivé.  

Pro další měření byla připravena směs 50% pektinu a 50% mikrokrystalické celulosy 

(Avicel PH-101). Tato směs byla homogenizována v mísícím zařízení po dobu 10 

minut. Poté bylo přidáno 1% stearátu hořečnatého jako kluzné látky. Matrice byla 

při každém měření naplněna konstantním objemem 0,225 3mm  a pro každý vzorek 

proběhlo třikrát stanovení za konstantní lisovací rychlosti. Po vyjmutí tablety byla 
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zjištěna její tloušťka, hmotnost a stanovena pevnost. Získaná data byla dále 

zpracována. 

Podle výsledků se oba typy pektinů řadí mezi tuhé, pevné a nekompaktní materiály 

podléhající během dekomprese a ejekce tablety z matrice elastickému rozpínání. 

U tablet z pektinu často vznikaly chyby v kompaktnosti, mezi které patří vrstvení, 

fragilita a zátkování. U nízkomethoxylovaného pektinu se díky jeho chemické 

struktuře vyskytovalo těchto chyb méně.    

Celková práce vynaložená na tvorbu kompaktní tablety je spotřebována při redukci 

objemu materiálu a na vytvoření nových vazeb mezi částicemi.  

Při lisování tablet z vysokomethoxylovaného pektinu bylo spotřebováno více energie 

a současně vznikly více koherentní a pevnější tablety, než u nízkomethoxylovaného 

pektinu. Tato skutečnost je dána rozdílným fyziochemickým uspořádáním obou 

pektinů. Vyšší stupeň methoxylace tedy zvyšuje pevnost tablet.  

Dále bylo určen stupeň zdánlivého axiálního rozšíření tablety po vyjmutí z přístroje, 

který poukazuje na viskoelastické vlastnosti materiálu. Bylo zjištěno, že oba druhy 

pektinu jsou rigidním materiálem pro lisování, požadují vysoký tlak pro kompresy, 

podléhají jen malé plastické deformaci a vzniklé tablety se po dekompresi vyznačují 

následným elastickým rozpětím. Po smíchání s Avicelem, jakož to vysoce  

stlačitelnou a plastickou látkou, bylo patrné omezení strukturálních chyb tablet 

po vylisování a je proto výhodnější a ekonomičtější mísit tento materiál s pektinem 

ve vhodném poměru. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

3.1. Použité suroviny 
 
Sorbitol 

Výrobce: Merk 

Šarže: M327857 

 

Manitol 

Výrobce: Roquette 

Šarže: E241E 

 

Sacharóza 

Výrobce: cukrovary TTD a.s. 

Šarže: 070227 

  

Tabletóza 

Výrobce: Meggle 

Šarže: L0307  

 

Anhydrycká laktóza 

Výrobce: Meggle  

Šarže: 10180995  
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3.2. Použité přístroje a zařízení 
 
Lisovací zařízení 

Lisovací zařízení je složen z několika dílů - dvoudílného pláště, matrice a dvou 

lisovacích trnů - horního a dolního. 

Výrobce: Adamus HT Zaklad Mechaniczny Narzadzla Precyzyjne, Polsko 

 

Přístroj pro zkoušení pevnosti materiálu v tlaku a tahu T1 – FRO 50 

Tento přístroj je využíván pro zkoušení materiálu v tahu a tlaku a to při síle od 0 

do 50 KN,  při čemž vzdálenost čelistí i rychlost zatěžování silou je nastavitelná. 

Tento přístroj byl použit jako lisovací s tímto nastavením: 

 

rychlost cyklu 1mm/s 

rychlost předzatížení 1mm/s 

předzatížení 2 N 

 

Výrobce: Zwick GmbH and Co, Ulm, Německo 
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přístroj pro zkoušení pevnosti materiálu v tahu a tlaku 
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3.3. Příprava a hodnocení tablet creep testem 
 
Z každé zkoušené pomocné látky bylo odváženo vždy 500 mg s přesností na 1 mg. 

Každá navážka se poté kvantitativně převedla do připravené matrice se zasunutým 

dolním lisovacím trnem, zajištěným spodní fixovací částí. Vzorek se po nasypání 

do matrice mírně sklepal. Poté se zasunul horní lisovací trn a celá matrice se vložila 

na označené místo mezi čelisti lisu.  

Po nastavení žádané lisovací síly se přístroj spustil a čelisti se začaly posunovat 

k sobě. Při dosažení maximální síly se tato síla konstantě udržovala po dobu 180 

sekund. Během tohoto procesu se výška tablety stále snižovala.  

Dále se zaznamenala výška tablety při 180 sekundě. Tento údaj se poté použil 

pro výpočet creep testu. 

Pro toto měření bylo použito deset lisovacích sil. Při každé lisovací síle proběhlo 

měření šestkrát. Celkem bylo tedy provedeno šedesát jednotlivých měření za vzniku 

šedesáti tablet – tedy deseti skupin po šesti tabletách. 

 

Jednotlivé lisovací síly: 

0,25 kN; 0,5 kN; 1 kN; 2 kN; 3 kN; 4 kN; 5 kN; 7,5 kN; 10 kN; 15 kN  

 

Což odpovídá : 

1,88349 MPa; 3,76699 MPa; 7,53398 MPa; 15,06796 MPa; 22,60193 MPa; 

30,13591 MPa; 37,66989 MPa; 56,50484 MPa; 75,33978 MPa; 113,00967 MPa  

 

Rychlost lisování byla 1 mm/s. Předzatížení bylo 2 N a jeho rychlost byla také 1 

mm/s . Po vylisování každé tablety byly údaje díky napojenému softwaru 

zaznamenány do protokolu. Další vyhodnocování proběhlo v program Origin 

Professional 7.5 a Microsoft Excel. 
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3.4. Postup výpočtu parametrů creep testu 
 

 
Na obrázku je vztah dráhy trnu na čase. 

Od bodu 0t  je udržována konstantní lisovací síla, h0 je dráha trnu v čase 0t .  

 

 
Lisovací síla (N) byla přepočítána na tlak (MPa). Pro další vyhodnocení byl použit 

pouze záznam, ve kterém působil konstantní tlak, zbytek záznamu byl umazán. 
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Vzorec pro výpočet creep testu J(t): 
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J(t) creep compliance    

Ε napětí 

σ konstantní tlak 

h0 výška sloupce před lisováním 

h výška sloupce při lisování v čase t 

LT konstantní lisovací tlak, při kterém dochází ke stanovení 

 

V našem případě je tedy  h0 (mm) dráha trnu při dosažení maximálního tlaku, h (mm) 

je dráha trnu na konci 180s prodlevy, 0l  (mm) je výška tablety v čase 0t  a LT (MPa) 

je lisovací tlak, který je po 180s udržován konstantní. 

 

 
 

 



 
Hradec Králové, 2010 Strana 46 (celkem 73) 
Rigorózní práce na téma: 
Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu 

 

Závislost creep testu J(t) na čase je na obrázku znázorněna křivkou A. Tato křivka 

má přímkovou část (úsek 2), u níž byla po vymazání nepřímkového úseku 1 

vypočítána směrnice k.  

Z převrácené hodnoty směrnice k poté můžeme vypočítat plasticitu P1: 

 

P1 = 1/k (MPa) 

 

Po Extrapolaci přímkového úseku křivky A do úseku 1 dochází k  protnutí osy y v 

bodě Ji. 

Hodnota Ji je rovna elastické konstantě E3 (MPa-1). 

 

Křivku B získáme z rovnice: 

 

B = J(t) – (k.t) 

 
Křivka B je po dosažení své maximální hodnoty Ji rovnoběžná s osou x. Přímková 

část byla dále odmazána tak, aby nám zůstala exponencionála která byla v programu 

Origin Professional 7.5  proložena dvojexponencionální rovnicí: 
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kde 1k  a 2k  jsou elastické konstanty E1 a E2 (s) 

E1 je okamžitá elasticita 

E2 je retardovaná (zpožděná) elasticita 

 

Odečtením konstanty Ji od J(t) ve 180s byla získána hodnota plasticity P2 (MPa-1). 

Dále byl proveden výpočet faktoru plasticity FP: 

 

FP = P2/E3 
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3.5. Další proběhlá hodnocení získaných parametrů 
 
Dále proběhlo vyhodnocování grafů závislosti jednotlivých vybraných parametrů 

(E1, E2, P1 a FP) na lisovacím tlaku. Bylo nutné získat celkové hodnoty 

jednotlivých parametrů (E1C, E2C, P1C a FPC), proto byl vytvořen graf závislosti 

E1/LT, E2/LT, P1/LT, FP/LT na lisovacím tlaku. V poslední řadě proběhla integrace 

získaných křivek v programu Origin Professional 7.5. Pro porovnání celkových 

hodnot byly na závěr vytvořeny sloupcové grafy. 
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4. TABULKY A GRAFY 
 

4.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 
 
E1        okamžitá elasticita 

E1C      celková okamžitá elasticita 

E2         zpožděná elasticita 

E2C      celková zpožděná elasticita 

E3         parametr elasticity shodný s parametrem Je 

FP         faktor plasticity 

FPC      celkový faktor plasticity 

h0          výška tablety 

MCC    mikrokrystalická celulóza, Avicel PH 102 

Lac       laktóza (FlowLac 100) 

lactbzv  bezvodá laktóza 

P1         plasticita 

P1C      celková plasticita 

P2         parametr plasticity 

s            směrodatná odchylka 

X           aritmetický průměr 
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4.2. Tabulky 
 
Tab. č. 1 – Hodnoty lisovací síly, lisovacího tlaku teoretického a lisovacího tlaku 
skutečného u sorbitolu 
 
Lisovací 
síla (kN)

Lisovací tlak 
teoretický (MPa)

  x s
0,25 1,8835 1,987355 0,013622
0,5 3,767 3,929161 0,013543

1 7,534 7,825819 0,018158
2 15,068 15,70251 0,033346
3 22,6019 23,66235 0,060679
4 30,1359 31,84235 0,085826
5 37,6699 39,99602 0,075851

7,5 56,5048 61,04082 0,162384
10 75,3398 81,87199 0,319469
15 113,0097 125,7975 0,368789

Lisovací tlak 
skutečný (MPa)

 
 
 
 
Tab. č. 2 – Hodnoty lisovací síly, lisovacího tlaku teoretického a lisovacího tlaku 
skutečného u manitolu 
 

Lisovací 
síla (kN)

Lisovací tlak 
teoretický (MPa)

x s
0,25 1,8835 2,0656 0,0059
0,5 3,7670 3,9924 0,0104

1 7,5340 8,1300 0,0286
2 15,0680 16,5927 0,0715
3 22,6019 25,2964 0,0970
4 30,1359 34,0075 0,1434
5 37,6699 42,3319 0,4062

7,5 56,5048 63,0918 0,2558
10 75,3398 84,9027 0,1745
15 113,0097 125,5855 0,4445

Lisovací tlak 
skutečný (MPa)
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Tab. č. 3 – Hodnoty lisovací síly, lisovacího tlaku teoretického a lisovacího tlaku 
skutečného u sacharózy 
 

Lisovací 
síla (kN)

Lisovací tlak 
teoretický (MPa)

x s
0,25 1,8835 2,50676083 0,13450025
0,5 3,767 4,801201 0,05615709

1 7,534 9,21300067 0,15102216
2 15,068 18,04399 0,15060952
3 22,6019 26,66403167 0,14203111
4 30,1359 35,26924 0,17991522
5 37,6699 44,0400975 0,07591242

7,5 56,5048 65,383254 0,28820143
10 75,3398 86,227385 0,38011167
15 113,0097 127,1574833 0,28537964

Lisovací tlak 
skutečný (MPa)

 
 
 
Tab. č. 4 – Hodnoty lisovací síly, lisovacího tlaku teoretického a lisovacího tlaku 
skutečného u bezvodé laktózy 
 

Lisovací 
síla (kN)

Lisovací tlak 
teoretický (MPa)

x s
0,25 1,8835 2,32475267 0,01598547
0,5 3,767 4,55384508 0,0295196

1 7,534 9,03106767 0,05932129
2 15,068 17,88447167 0,12041772
3 22,6019 26,67606 0,11981804
4 30,1359 35,37138667 0,12397669
5 37,6699 43,952942 0,0768333

7,5 56,5048 64,676536 0,33323743
10 75,3398 85,91485 0,0207748
15 113,0097 125,7696167 0,44897349

Lisovací tlak 
skutečný (MPa)
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Tab. č. 5 – Hodnoty lisovací síly, lisovacího tlaku teoretického a lisovacího tlaku 
skutečného u Tabletózy 
 

Lisovací 
síla (kN)

Lisovací tlak 
teoretický (MPa)

x s
0,25 1,8835 2,1151 0,0075
0,5 3,7670 4,2479 0,0059

1 7,5340 8,6607 0,0334
2 15,0680 17,5473 0,0715
3 22,6019 26,4006 0,1284
4 30,1359 35,0492 0,2187
5 37,6699 43,6404 0,1369

7,5 56,5048 64,7975 0,2127
10 75,3398 85,8173 0,2838
15 113,0097 126,8634 0,3656

Lisovací tlak 
skutečný (MPa)
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Tab. č. 6 – Hodnoty výšek tablet, parametrů E3, P2 a k u sorbitolu 
 
Lisovací tlak ho (mm) E3 (MPa10-1) P2 (MPa10-1) k (MPa10-1)

x s x s x s x s
1,98735500 6,02750000 0,03651712 0,07122333 0,01112814 0,01996433 0,00540530 0,00009869 0,00000269
3,92916100 5,44583333 0,03761604 0,04196333 0,00278313 0,00979350 0,00055609 0,00005496 0,00000314
7,82581900 4,61316667 0,03421939 0,02925833 0,00094413 0,05951850 0,13133748 0,00003328 0,00000104

15,70251000 3,84050000 0,02098333 0,01544333 0,00020578 0,00265967 0,00003820 0,00001495 0,00000021
23,66235000 3,53400000 0,40622211 0,00984333 0,00093318 0,00116167 0,00014125 0,00000642 0,00000079
31,84235000 2,99783333 0,00808497 0,00679500 0,00004231 0,00037617 0,00001938 0,00000212 0,00000010
39,99602000 2,77650000 0,00418330 0,00448833 0,00005193 0,00015217 0,00001155 0,00000087 0,00000007
61,04082000 2,43466667 0,02756568 0,00184500 0,00019817 0,00003833 0,00000557 0,00000021 0,00000002
81,87199000 2,24150000 0,01359044 0,00085749 0,00025491 0,00013084 0,00024364 0,00000018 0,00000001

125,79750000 1,94500000 0,00619677 0,00028056 0,00002773 0,00003877 0,00002859 0,00000016 0,00000001
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Tab. č. 7 – Hodnoty výšek tablet, parametrů E3, P2 a k u manitolu 
 
Lisovací tlak ho (mm) E3 (MPa10-1) P2 (MPa10-1) k (MPa10-1)

x s x s x s x s
2,06556100 5,51066667 0,02532719 0,02872833 0,00082062 0,00552150 0,00019729 0,00003094 0,00000127
3,99242800 4,93866667 0,01452813 0,01843833 0,00044459 0,00330817 0,00007814 0,00001859 0,00000045
8,12996600 4,22450000 0,02744995 0,00855833 0,00036701 0,00144750 0,00013909 0,00000812 0,00000079

16,59271000 3,65966667 0,02932348 0,00327667 0,00016318 0,00055667 0,00014793 0,00000347 0,00000004
25,29637000 3,36833333 0,02670331 0,00166500 0,00016742 0,00042650 0,00010273 0,00000246 0,00000055
34,00753000 3,16950000 0,00671565 0,00113500 0,00005788 0,00025050 0,00000565 0,00000141 0,00000003
42,33187000 3,04933333 0,01835938 0,00102802 0,00010638 0,00019281 0,00000413 0,00000108 0,00000001
63,09185000 2,81066667 0,01795179 0,00070484 0,00006739 0,00012832 0,00000544 0,00000072 0,00000003
84,90266000 2,58366667 0,00778888 0,00037578 0,00003497 0,00010055 0,00000253 0,00000056 0,00000001

125,58550000 2,29816667 0,01139152 0,00029907 0,00002157 0,00006493 0,00000228 0,00000037 0,00000001
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Tab. č. 8 – Hodnoty výšek tablet, parametrů E3, P2 a k u sacharózy 
 
Lisovací tlak ho (mm) E3 (MPa10-1) P2 (MPa10-1) k (MPa10-1)

x s x s x s x s
2,50676083 3,62366667 0,14238914 0,01294333 0,00125159 0,00075000 0,00117702 0,00000152 0,00000031
4,80120100 3,49116667 0,04189710 0,00954667 0,00081025 0,00019567 0,00006443 0,00000111 0,00000037
9,21300067 3,24050000 0,03772400 0,00501833 0,00040730 0,00041183 0,00020225 0,00000235 0,00000115

18,04399000 2,98100000 0,02922328 0,00212333 0,00015565 0,00048733 0,00005939 0,00000275 0,00000034
26,66403167 2,81283333 0,02288595 0,00135167 0,00005115 0,00029583 0,00001893 0,00000167 0,00000011
35,26924000 2,68916667 0,00614546 0,00086101 0,00006722 0,00019416 0,00000848 0,00000109 0,00000005
44,04009750 2,58783333 0,01243248 0,00061537 0,00004114 0,00013946 0,00000633 0,00000078 0,00000004
65,38325400 2,38566667 0,00950088 0,00038552 0,00002814 0,00007698 0,00000355 0,00000043 0,00000002
86,22738500 2,22483333 0,00865833 0,00024606 0,00002609 0,00005327 0,00000236 0,00000028 0,00000004

127,15748333 1,87698333 0,23586446 0,00017046 0,00002013 0,00002904 0,00000379 0,00000017 0,00000001
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Tab. č. 9 – Hodnoty výšek tablet, parametrů E3, P2 a k u bezvodé laktózy 
 
Lisovací tlak ho (mm) E3 (MPa10-1) P2 (MPa10-1) k (Mpa10-1)

x s x s x s x s
2,32475267 3,97950000 0,01932615 0,00917500 0,00024098 0,00065117 0,00003199 0,00000367 0,00000017
4,55384508 3,74566667 0,01477385 0,00549833 0,00013977 0,00042717 0,00001973 0,00000240 0,00000011
9,03106767 3,51000000 0,00901110 0,00282167 0,00009538 0,00032533 0,00001183 0,00000183 0,00000006

17,88447167 3,22850000 0,01364918 0,00144333 0,00009223 0,00022000 0,00002421 0,00000123 0,00000013
26,67606000 3,06000000 0,01491308 0,00085204 0,00005552 0,00016063 0,00000691 0,00000090 0,00000004
35,37138667 2,93600000 0,01524467 0,00063834 0,00003071 0,00012383 0,00000978 0,00000170 0,00000245
43,95294200 2,83200000 0,01900526 0,00047891 0,00002179 0,00008842 0,00000123 0,00000050 0,00000001
64,67653600 2,61716667 0,00598052 0,00032135 0,00006248 0,00006065 0,00000229 0,00000034 0,00000001
85,91485000 2,43183333 0,01079660 0,00021049 0,00002822 0,00004251 0,00000102 0,00000024 0,00000001

125,76961667 2,14083333 0,01040032 0,00015135 0,00001490 0,00002815 0,00000282 0,00000016 0,00000001
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Tab. č. 10 – Hodnoty výšek tablet, parametrů E3, P2 a k u Tabletózy 
 
Lisovací tlak ho (mm) E3 (MPa10-1) P2 (MPa10-1) k (MPa10-1)

x s x s x s x s
2,11513533 4,34766667 0,01237201 0,01112000 0,00544748 0,00182883 0,00401249 0,00000113 0,00000021
4,24792800 3,97450000 0,02316679 0,00424167 0,00010944 0,00015117 0,00000624 0,00000085 0,00000004
8,66073500 3,62533333 0,03391558 0,00159500 0,00016429 0,00008350 0,00000579 0,00000047 0,00000003

17,54728333 3,27550000 0,01262933 0,00058410 0,00003620 0,00005356 0,00000216 0,00000028 0,00000004
26,40060500 3,06566667 0,01477385 0,00037628 0,00004671 0,00004056 0,00000279 0,00000023 0,00000002
35,04923500 2,91983333 0,00962116 0,00028552 0,00003696 0,00003331 0,00000105 0,00000019 0,00000000
43,64038000 2,81250000 0,00747663 0,00023132 0,00002378 0,00002585 0,00000137 0,00000015 0,00000000
64,79750667 2,59166667 0,00463321 0,00016021 0,00001893 0,00002146 0,00000097 0,00000012 0,00000001
85,81728600 2,41000000 0,00846168 0,00012211 0,00001106 0,00002339 0,00001245 0,00000010 0,00000000

126,86340000 2,12416667 0,00611283 0,00010155 0,00000765 0,00002479 0,00002436 0,00000008 0,00000000
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Tab. č. 11 – Hodnoty E1, E2, P1 a FP u sorbitolu 
 
Lisovací tlak E1 E2 P1 Fp

x s x s x s x s
1,98736 25,48135 0,57436 0,65094 0,04431 8690,81998 284,01027 0,29901 0,15315
3,92916 24,61360 0,79135 0,70960 0,12389 15640,30105 1069,88061 0,23373 0,01202
7,82582 22,97015 0,52088 0,95273 0,24749 25775,50558 911,54856 0,19868 4,36942

15,70251 25,02777 0,36279 1,81713 0,06770 57340,45777 947,47930 0,17227 0,00446
23,66235 23,57445 0,79792 1,82087 0,06594 135321,68366 19854,87684 0,11839 0,01284
31,84235 19,41583 0,36226 1,55237 0,03406 405796,34829 23965,37868 0,05537 0,00296
39,99602 16,27628 0,47611 1,29098 0,02400 988285,80079 86458,49916 0,03389 0,00235
61,04082 9,68259 0,83620 0,81058 0,07602 4148917,01574 492874,01647 0,02113 0,00459
81,87199 9,45840 0,94872 0,56352 0,02600 4710396,74297 368175,31849 0,33261 0,73462

125,79750 16,64201 1,05929 0,59487 0,02506 5417973,11789 201207,72366 0,14814 0,13427
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Tab. č. 12 – Hodnoty E1, E2, P1 a FP u manitolu 
 
Lisovací tlak E1 E2 P1 Fp

x s x s x s x s
2,06556 24,21047 0,88226 0,95775 0,06044 32362,90069 1353,96645 0,19237 0,00973
3,99243 22,56639 0,73285 0,79416 0,03994 53806,85847 1310,71991 0,17946 0,00396
8,12997 24,45043 1,57423 0,55843 0,08665 124212,39386 13095,66593 0,16979 0,02178

16,59271 23,60723 0,26148 1,24186 0,03540 288048,59635 3502,70831 0,17069 0,04750
25,29637 24,79413 0,93513 1,43323 0,07667 421307,78308 80122,93806 0,26334 0,09777
34,00753 25,00624 0,89783 1,43645 0,16654 711694,82466 14339,97366 0,22124 0,01323
42,33187 23,83112 1,75374 1,04076 0,20983 926671,77899 9295,84008 0,18921 0,01965
63,09185 25,08569 0,78967 0,94776 0,13926 1396964,05147 49882,35169 0,18383 0,02361
84,90266 28,02552 1,68074 1,72897 0,39482 1770601,58169 29702,79073 0,26941 0,02410

125,58553 26,34934 0,96541 1,21499 0,19193 2704672,73043 66615,98875 0,21797 0,01611
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 Tab. č. 13 – Hodnoty E1, E2, P1 a FP u sacharózy 
 
Lisovací tlak E1 E2 P1 Fp

x s x s x s x s
2,50676 12,42352 2,99341 0,96624 0,13549 683579,60071 149094,20169 0,06159 0,10018
4,80120 14,75343 5,18928 1,27018 0,20130 988783,86343 328834,54991 0,02021 0,00546
9,21300 28,30603 2,57113 1,99933 0,21321 544308,92660 310717,36449 0,08132 0,03817

18,04399 27,56773 1,86727 1,90932 0,18531 369363,96167 57035,29760 0,22976 0,02675
26,66403 24,37038 1,02082 1,45287 0,10041 601944,04050 42867,32258 0,21882 0,01057
35,26924 25,97482 1,22757 1,65116 0,31849 916174,36100 38038,92467 0,22634 0,01523
44,04010 26,37799 0,67413 1,80509 0,13086 1278043,09564 57392,05576 0,22751 0,01855
65,38325 25,46292 0,63044 1,35865 0,12083 2335598,38052 84999,98668 0,20086 0,02158
86,22739 26,02853 1,61265 1,57879 0,23760 3620557,76670 568906,32427 0,21826 0,02231

127,15748 23,95927 1,33101 1,20097 0,17825 5997354,61822 256815,64872 0,17059 0,01323
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Tab. č. 14 – Hodnoty E1, E2, P1 a FP u bezvodé laktózy 
 
Lisovací tlak E1 E2 P1 Fp

x s x s x s x s
2,32475 16,17583 0,67920 0,88172 0,10738 272878,96792 12171,08172 0,07100 0,00358
4,55385 17,05175 0,30990 0,92309 0,03226 417829,25797 19259,05642 0,07768 0,00259
9,03107 21,39173 1,08673 1,28194 0,09478 548270,71696 19930,68506 0,11549 0,00733

17,88447 21,70282 1,15535 1,27948 0,21996 823447,44994 88868,71461 0,15272 0,01639
26,67606 24,35537 0,79688 1,53037 0,16495 1112386,99801 47014,62780 0,18914 0,01385
35,37139 24,71633 1,46903 1,41762 0,19145 1221640,54584 535883,52654 0,19466 0,02221
43,95294 24,13569 0,58012 1,17358 0,09456 2009898,99505 35736,23783 0,18492 0,00804
64,67654 24,23498 1,45755 1,00747 0,17955 2973735,40532 76771,81589 0,19297 0,02639
85,91485 24,66961 1,58710 1,06944 0,28485 4217966,77094 92387,10402 0,20466 0,02437

125,76962 24,26867 1,63209 0,88376 0,19535 6219719,95764 311733,60661 0,18676 0,01818
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Tab. č. 15 – Hodnoty E1, E2, P1 a FP u Tabletózy  
 
Lisovací tlak E1 E2 P1 Fp

x s x s x s x s
2,11514 9,27892 0,86422 0,48073 0,21375 911511,07970 198494,68104 0,80867 1,94112
4,24793 10,67412 0,95874 0,45817 0,01749 1178233,08515 49486,33949 0,03564 0,00111
8,66074 12,83163 1,61972 0,54693 0,05382 2122534,28434 130278,86487 0,05293 0,00727

17,54728 17,58446 0,60069 0,80908 0,02917 3583725,81626 582516,27449 0,09195 0,00598
26,40061 18,46420 1,06105 0,84717 0,13291 4412282,89947 296552,77839 0,10913 0,01542
35,04924 19,53611 1,60900 0,97368 0,15268 5354420,42917 112518,18835 0,11824 0,01502
43,64038 20,46364 1,11939 1,08118 0,12387 6844287,83850 213079,68706 0,11238 0,00898
64,79751 21,68082 1,17683 1,09948 0,12845 8056639,51439 686702,68789 0,13528 0,01485
85,81729 21,52152 1,38238 1,05059 0,21371 9711089,33733 150513,47751 0,19619 0,12065

126,86340 21,52329 1,70308 1,07455 0,12871 11850154,62475 399450,18039 0,24364 0,23622
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4.3. Grafy 
 
Graf č. 1 – Závislost parametru E1 na lisovacím tlaku 

 
 

Graf č. 2 - Závislost parametru E2 na lisovacím tlak 
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Graf č. 3 - Závislost parametru P1 na lisovacím tlaku 

 
 

 

Graf č. 4 - Závislost parametru FP na lisovacím tlaku 
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Graf č. 5 - Závislost parametru E1/lisovací tlak na lisovacím tlaku 

 
 

 

Graf č. 6 - Závislost parametru E2/lisovací tlak na lisovacím tlaku 
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Graf č. 7 - Závislost parametru P1/lisovací tlak na lisovacím tlaku 

 
 

 

Graf č. 8 - Závislost parametru FP/lisovací tlak na lisovacím tlaku 
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Graf č. 9 – Vliv složení vzorků na parametr E1 

 
 

 

Graf č. 10 – Vliv složení vzorků na parametr E2 
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Graf č. 11 – Vliv složení vzorků na parametr P1 

 
 

Graf č. 12 – Vliv složení vzorků na parametr FP 

 



 
Hradec Králové, 2010 Strana 68 (celkem 73) 
Rigorózní práce na téma: 
Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu 

 

5. DISKUZE 
 

Využití creep testu při stanovení vybraných mechanických vlastností farmaceutických 

pomocných látek 

 

Creep test slouží k charakterizaci viskoelastických vlastností lisovaných pevných materiálů. 

Pro použití této metody je nezbytné stanovit hodnotu konstantního lisovacího tlaku a znát 

výšku lisované tablety. Podle tabulky č.1-5 byly zjištěny vyšší hodnoty skutečného lisovacího 

tlaku, než tlaku teoretického a je tedy patrné, že tyto tlaky nejsou totožné. Oproti jiným 

metodám pro stanovení viskoelastických vlastností materiálů určených pro lisování (například 

test stress/relaxation) má creep test nevýhodu v subjektivním a mnohdy i nepřesném odhadu 

výšky lisované tablety. Z křivky závislosti J (creep compliance) na čase byly vyhodnoceny 

elastické vlastnosti materiálů, přičemž k hlavním elastickým změnám došlo v rozmezí 

od nulté do sté sekundy. 

 

Pro hodnocení elastických vlastností materiálů byly určeny parametry E1, vyjadřující 

okamžitou elastickou odpověď a E2, vyjadřující zpožděnou elastickou odpověď. Z tohoto 

hodnocení vyplívá, že čím jsou hodnoty E1 respektive E2 nižší, tím je elasticita daného 

materiálu vyšší. Příslušné hodnoty  jsou uvedeny v tabulkách č.11-15  a grafech č. 1 a 2. 

Je zřejmé, že získané hodnoty značně kolísají, což je přičítáno zmiňovanému subjektivnímu 

hodnocení výšky tablety. Pro přesnější vyjádření těchto hodnot byly křivky E/lisovací tlak 

integrovány za vzniku tabulky č. 16 a grafu č. 9 a 10. Z těchto grafů je patrné, že za nejvíce 

elastický materiál s nejnižšími hodnotami E1, E2 lze považovat sorbitol a Tabletózu. Naproti 

tomu nejnižší elastický potenciál měl manitol. Ostatní látky byly se svými hodnotami 

uprostřed, přibližně ve stejném rozmezí. Bezvodá laktóza se svými vyššími hodnotami E měla 

nižší elasticitu než Tabletóza (monohydrát laktózy).  

 

Při hodnocení plastických vlastností tablety bylo využito parametru P1 a faktoru plasticity 

Fp.Vlastní parametr P1 vyjadřuje  převrácenou hodnotu směrnice (k) získané z prvotní křivky 

v úseku od 100 do 180 sekund. V tomto časovém úseku se měnila pouze plasticita, elasticita 

zůstávala neměnná. Platí tedy, že čím jsou hodnoty P1 vyšší, tím je nižší celková plasticita 

materiálu.  Získané reciproké hodnoty směrnice přímky (k) jsou uvedeny v tabulkách č. 6-10 

a vlastní hodnoty P1 v tabulkách č. 11-15 a na grafu č. 3 a 6.  Pro další vyjádření byl 
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vypočítán integrál křivky závislosti P1/lisovací tlak na lisovacím tlaku (tabulka č.16 a graf 

č. 11). Nejvyšší hodnoty P1 byly získány u Tabletózy a je proto považována za nejméně 

plastickou. Sorbitol a bezvodá laktóza se ve svých  kolísavých hodnotách přibližovali. 

Nejnižší hodnoty a tudíž nejvíce plastický byl manitol. Bezvodá laktóza byla při tomto 

vyhodnocování více plastická než Tabletóza.  

Posledním zmiňovaným hodnoceným parametrem plasticity je parametr FP (faktor plasticity), 

který znázorňuje poměr plasticity vztažené k elasticitě a vyjadřuje, kolik plasticity je v 

soustavě při dané elasticitě.  Faktor plasticity byl vypočítán z hodnot E3 a P2 a je uveden 

v tabulkách č. 6-15 a v grafech č. 4 a 8.  Po integraci křivky závislosti FP/lisovací tlak 

na lisovacím tlaku byly získány hodnoty v tabulce č. 16 a vytvořen graf č. 12. Nejvyšší 

hodnoty FP byly získány u manitolu, nejnižší a přibližně stejné hodnoty měly sacharóza a 

bezvodá laktóza. 
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6. ZÁVĚR 
 
Cílem práce bylo zhodnotit viskoelastické vlastnosti použitých monosacharidů a disacharidů 

pomocí creep testu a ověřit vhodnost této metody. Po vylisování každé tablety byl pořízen 

protokol o průběhu lisování pomocí softwaru napojeného na lisovací přístroj a získané 

záznamy byly dále zpracovány.  

Při srovnání viskoelastických vlastností monosacharidů a disacharidů, převažovaly plastické 

vlastnosti u monosacharidů a jsou tedy považovány za více plastické a snadněji lisovatelné 

látky než disacharidy. Nejvyšší plasticitu měl manitol. Disacharidy měly ve srovnání 

s monosacharidy vyšší elasticitu. Tabletóza byla během lisování určená jako nejvíce elastická  

látka. Při srovnání obou typů laktóz byla více plastickým materiálem bezvodá laktóza než její 

monohydrická forma Tabletóza. Vyšší elasticitu měla naopak Tabletóza. Nejvyšší hodnoty 

faktoru plasticity a tudíž převahu plastických vlastností nad elastickými měl manitol 

a sorbitol. Nižší hodnoty měly disacharidy, tedy Tabletóza, sacharóza a bezvodá laktóza.  

Tento Creep test jednoznačně charakterizuje elasticitu a plasticitu pomocí konkrétních 

číselných hodnot a je v praxi považován za využitelnou metodu  pro hodnocení 

farmaceutických pomocných materiálů (plniv) používaných k výrobě tablet. 
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7. SUMMARY 
 
The object of my work was the evaluation of viscoelastic properties of selected 

monosaccharides and disaccharides (saccharose, manitol, sorbitol, anhydrous lactose, 

tabletose) by a creep test and the verification of suitability of this method. Individual 

substances were compressed by compression forces 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 7,5; 10 and 15 kN. 

The compaction process was recorded by special software, which was connected to the 

compression device. Obtained data were processed and the relation between displacement and 

time was converted to the relation between parameter J (creep compliance) and time. This 

relation was finally characterized by four basic parameters: E1 (immediate elasticity), E2 

(retarded elasticity), P1 (plasticity) and FP (factor of plasticity). 

 

Monosaccharides were found to be more plastic and more pressable than disaccharides. The 

most plastic material was mannitol.  

Disacharides were more elastic than monosaccharides. Tabletose was the most elastic 

material.  

Anhydric form of lactose was more plastic than its monohydric form.  

 

It was verified that the creep test unambiguously characterizes the elasticity and the plasticity 

through concrete numerical values. It is considered a good method for the evaluation of 

pharmaceutical substances (fillers) that are used in tablet production. 



 
Hradec Králové, 2010 Strana 72 (celkem 73) 
Rigorózní práce na téma: 
Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu 

 

 

8. POUŽITÁ LITERATURA 
 
(1) KIBBE, A.H.: Handbook of Pharmaceutical Excipiens. 3.ed., Waschington, Apha 2000, s. 
515-518; s. 324-328; s. 539-543; s. 276-285. 
(2) TSARDAKA,K.D., REES J.E.: Apparent viskosity of particulate solids determined using 
creep analysis, Powder Technology, UK, 76, 1993 s. 221-224. 
(3) TSARDAKA K.D., REES J.E.: Plastic and retardér elastic deforlation of particulate solids 
using creep experiments. Pharm. Res., 5 (10), 1998, s. 236. 
(4) BONACUCINA G., DI MARTINO P., PIOMBETTI M., COLOMBO A., ROVERSI F., 
PALMIERI G.F.: Effect of plasticizers on properties of pregelatinised starch acetate (Amprac 
01) free films. Int. J. Pharm., 313, 2006, s.72-77.  
(5) BONFERONI M.C., ROSSI S., FERRARI F., BERTONI M., CARAMELLA C.: 
Influence of medium on dissolution-erosion behaviour of  Na carboxymethylsellulose and on 
viscoelastic properties of belle. Int. J. Pharm., 117, 1995, s. 41-48.  
(6) CARAMELLA C., FERRARI F., BONFERONI M.C., RONCHIO M., COLOMBO M.: 
Rheological properties and siffusion dissolution behaviour of hydrophilic polymers. Boll. 
Chem. Farm., 128, 1989, s. 298-302. 
(7) ABDEL-HADI A.I., ZHUPANSKA O.O., CRISTESCU N.D.: Mechanical properties of 
microcrystallinecellulose Part I, Experimental results. Mech. Mater., 34, 2002. s. 373-390. 
(8) ABDEL-HADI A.I., CRISTESCUN.D., CAZACU O., BUCKLIN R.: Development of a 
new Technique for Measuring Volume Change of  Dry Particulate Systems under Very Low 
Confining Pressures. IMEC: Recent Trends in Constitutive Modeling of Advanced Materials. 
USA, AMD-vol. 239, 2000, s. 65-77. 
(9) BONACUCINA G., CESPI M., MISICI-FALZI M., PALMIERI G.F.: Mechanical 
characterization of pharmaceutical solids: A comparison between rheological tests performed 
under static and dynamic porosity conditions. Eur. J. Pharm. and Biopharm., 67, 2007, s. 227-
283. 
(10) VACHON M.G., CHULIA D.: The use energy indicie in estimating powder comapaction 
functionality of mictures in pharmaceutical tableting. Int. J. Pharm., 177,  1999, s. 183-200. 
(11) MECLOAD H.M.: Quantitative Mechanism of Powder Compaction, Enlargement and 
Compaction of Parcticulate Solids. London, Butterworths, 1983, s. 241-276. 
(12) JONES T.M., HO A.Y.K., BARKER J.F.: The use of instrumentation in tablet research, 
development and production. Pharm. Technol., 9, 1985, s. 42-47. 
(13) VRAY P.E.: The physics of tablet compaction reviseted. Drug Dev. Ind. Pharm., 18, 
1992, s. 628-658. 
(14) KOLTER K., FLICK D.: Structure and dry binding aktivity of different polymers, 
including Kollidon VA 64. Drug Dev. Ind. Pharm., 26(11), 2000, s. 1159-1165. 
(15) RAHMOUNI M., LENAERTS V., MASSUELLE D., DOELKER E., LEROUX J.CH.: 
Influence of physical parameters and lubricants on the compaction properties of granulated 
and non-granulated Gross-linked high amylase starch. Chem. Pharm. Bull., 50 (9), 2002, s. 
1155-1162. 



 
Hradec Králové, 2010 Strana 73 (celkem 73) 
Rigorózní práce na téma: 
Hodnocení monosacharidů a disacharidů pomocí Creep testu 

 

(16) LENAERTS V., DUMOULIN Y., MATEESCU M.A.: Controlled release 15, 1991, s. 
39-46. 
(17) NOKHODCHI A., RUBINSTEIN M.H., LARHRIB H., GUYOT J.C.: The effect of 
moisture content on energy involved in the compaction of ibuprofen. Int. J. Pharm., 120, 
1995, s. 13-20. 
(18) ANTIKAINEM O., YLIRUUSI J.: Determining the compresion behaviour of 
pharmaceutical powders from the force-distance compression profile. Int. J. Pharm., 252, 
2003, s. 253-261. 
(19) AMSTRONG N.A., HAINES-NUTT R.F.: The compaction of magnesium carbonate. J. 
Pharm. Pharmacol., 22, 1970, s. 8-10. 
(20) MC KENNA A., MC CAFFERTY D.F.: Effection particle size on the compaction 
mechanism and tensile strenght of tablets. J. Pharm. Pharmacol., 34, 1982, s. 347-351. 
(22) ROBERTS R.J., ROWE R.C.: The effect of punch velocity on the compaction of a 
variety of materials: J. Pharm. Pharmacol., 37, 1985, s. 377-384. 
(23) DAVID S.T., AUGSBURGER L.L.: Plastic flow during compression of directly 
compressible fillers and its effect on tablet strenght. J. Pharm. Sci., 66, 1997, s. 155-159. 
(24) ROBERTS R.J., ROWE R.C.: The effect of the relationship between punch velocity and 
particle size on the compaction behavior of materials with varying deformation mechanism. J. 
Pharm. Pharmacol., 38, 1986, s. 567-571. 
(25) DUBERG M., NYSTRÖM C.: Studies on direkt compression of tablets. VI Evaluation of 
methods for the estimation of particle fragmentation during compaction. Acta. Pharm. Suec., 
19, 1982, s. 421-436.  
(26) HARDMAN J.S., LILLEY B.A.: Deformation of particles during briquetting. Nature, 
228, 1970, s. 353-355. 
(27) HYUNJO K., VENKATESH G., FASSIHI R.: Compactibility characterization of 
granual pesctin for tableting oparetion using a compaction simulator. Int. J. Pharm., 161, 
1998, s. 149-159. 
(28) COUPE A.J., DAVIS S.S., WILDING I.R.: Variation in gastrointestinal transit of 
pharmaceutical dosage forms in healthy subjects. Pharm. Res., 8, 1991, s. 360-364. 
(29) MASHFORD, FELL J.T., DATTWOOD, SHARMA H., WOODHEAD P.J.: Pectin as a 
carried for drug targeting to the colon. J. Control. Release, 30, 1994, s. 225-231. 
(30) FRIEND D.R.: Colonic drug delivery. Adv. Drug. Del. Rev., 7, 1991, s. 149-199.  
 
 


	1. ÚVOD
	2. TEORETICKÁ ČÁST
	2.1.1. Charakterizace sorbitolu
	2.1.2. Charakterizace manitolu
	2.1.3. Charakterizace sacharózy
	2.1.4. Charakterizace monohydrátu lakózy (dále Tabletóza) a bezvodé laktózy
	2.2. Hodnocení viskoelastických vlastností pomocných látek pomocí Creep testu
	2.2.5.  Mechanické vlastnosti mikrokrystalické celulosy (7)

	2.3. Charakterizace viskoelastických vlastností pomocných látek pomocí testu využívající záznamu síla/dráha
	2.3.2. Strukturální a vazebná aktivita různých polymerů (14)
	2.3.3. Vliv vybraných fyzikálních parametrů a vliv maziv na lisovatelnost granulovaného a negranulovaného vysoce síťovaného škrobu (15)
	2.3.5. Určení lisovacích vlastností některých farmaceutických látek pomocí profilu síla-dráha (18)


	3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	3.1. Použité suroviny
	3.2. Použité přístroje a zařízení
	3.3. Příprava a hodnocení tablet creep testem
	3.4. Postup výpočtu parametrů creep testu
	3.5. Další proběhlá hodnocení získaných parametrů

	4. TABULKY A GRAFY
	4.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům
	4.2. Tabulky
	4.3. Grafy

	5. DISKUZE
	6. ZÁVĚR
	7. SUMMARY
	8. POUŽITÁ LITERATURA

