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    1. Abstrakt 

V práci byly porovnávány dva produkty anhydrátu β-laktosy pro přímé 

lisování, a to SuperTab
®
 21AN a SuperTab

®
 22AN. Látky se porovnávaly 

z hlediska pevnosti, doby rozpadu tablet a energetického profilu lisování 

v závislosti na lisovací síle, přídavku mazadla stearanu hořečnatého (0,5 a 1%) 

a mikrokrystalické celulosy Avicelu PH-112 (25%). Použité lisovací síly byly 

10, 11 a 12 kN, v případě směsí s Avicelem PH-112 pouze 10 kN. Tablety byly 

lisovány na materialovém testovacím zařízení T1-FRO50 TH.S1K 

Zwick/Roell. 

SuperTab 22AN poskytoval pevnější tablety s delší dobou rozpadu než     

SuperTab 21AN a byl citlivější na přídavek stearanu hořečnatého. Přídavek 

Avicelu PH-112 pevnost tablet z obou laktos zvýšil a dobu rozpadu zkrátil. 

Celková energie lisování byla vyšší v případě Supertabu 22AN a byla dána 

především hodnotami energie na tření a energie akumulované tabletou po 

vylisování. Vyšší hodnoty plasticity vykazoval opět SuperTab 22AN. 

 

 

Abstract 

The thesis compared two products of anhydrous ß-lactose for the direct 

compression of tablets SuperTab
®
 21AN a SuperTab

®
 22AN. These substances 

were compared from the standpoint of the tensile strength,  disintegration time 

of tablets and the energy profile of compression depending on the compression 

power, on the addition of the lubricant magnesium stearate (0.5 and 1%) and 

the addition of microcrystalline cellulose Avicel PH-112 (25%). The used 

compression power were 10, 11 and 12 kN, in the case of the mixtures with 

Avicel PH-112 10kN. The tablets were compressed using  material test device 

T1 – FRO50 TH.S1K Zwick/Roell. 
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SuperTab 22AN provided stronger tablets with the  longer disintegration 

time than SuperTab 21AN and it was more sensitive to an addition of 

magnesium stearate.. An addition of Avicel PH-112 increased the strenght of 

tablets from the both lactose and it shortened the disintegration time. The total 

energy of the compression was higher in the case of Supertab 22AN and it was 

primarily due to the values of energy for friction and the energy accumulated 

by the tablet after compression. The higher values of plasticity were found in 

the case of SuperTab 22AN. 
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2. Zadání 

 

Zadáním práce bylo porovnat vlastnosti tablet a lisovatelnost dvou 

anhydrátů laktosy SuperTab
® 

21AN  a SuperTab
®
 22AN. Práce se skládala 

z několika dílčích úkolů, a to: 

1. Stanovit pevnost tablet z obou suchých pojiv v závislosti na lisovací síle, 

přídavku dvojí koncentrace mazadla stearanu hořečnatého (0,5 a 1%) a 25% 

přídavku mikrokrystalické celulosy Avicel PH-112 

2. Stanovit dobu rozpadu tablet z obou suchých pojiv v závislosti na lisovací 

síle a přídavku dvojí koncentrace mazadla stearanu hořečnatého (0,5 a 1%) a 

25% přídavku mikrokrystalické celulosy Avicel PH-112 

3. Provést energetické hodnocení lisovacího procesu obou laktos v závislosti 

na lisovací síle, přídavku mazadla stearanu hořečnatého a Avicel PH 112. 
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3. Úvod   

Laktosa je velmi používaná pomocná látka ve výrobě tablet. Používá se 

jako plnivo při vlhké granulaci a její upravené formy jako suchá pojiva 

v přímém lisování.  Existuje ve dvou krystalických polymorfních formách α a 

β, ale může být také amorfní. Krystalická α-laktosa se vyskytuje v podobě 

monohydrátu a anhydrátu , krystalická β-laktosa je pouze anhydrát.
1
 Hlavní 

metody úpravy laktosy pro přímé lisování jsou sprejové sušení, granulace a 

válcové sušení. Získanými produkty těchto procesů jsou sprejově sušená 

laktosa, granulovaná laktosa a bezvodá laktosa. Sprejovým sušením se zlepšuje 

sypnost díky sférickým částicím i lisovatelnost díky obsaženému amorfnímu 

podílu. Granulací se zlepšuje sypnost, dále  lisovatelnost díky zvýšenému 

podílu β-laktosy. Válcovým sušením roztoku laktosy lze získat  anhydrát 

laktosy bohatý opět na β-izomer, jehož obsah 75-85% je nejvyšší ze všech 

přímo lisovatelných laktos.
2
 Studium lisovatelnosti a vlastností tablet 

z anhydrátu laktosy se stalo náplní této práce, která porovnává dva produkty 

SuperTab
®

 21AN a SuperTab
®
22AN. Tyto produkty se liší velikostí částic, 

sypností, sypnou a setřesnou hustotou.
2
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   4. Teoretická část 

 

4.1. Léková forma tablety 3, 4  

Tablety (Tabulettae, Compressi) jsou definovány jako tuhé, mechanicky 

pevné léčivé přípravky. Jedná se o výlisky různého tvaru z tabletoviny, tj. 

z práškových nebo granulovaných léčiv a z látek pomocných. Jsou to vlastně 

disperzní systémy plynné fáze (vzduchu) a ve fázi tuhé, přičemž obsah 

vzduchu je velmi malý a představuje pórovitost tablety.
 

Označení tableta vychází z latinského slova tabuletta – destička, tabulka – 

a vztahuje se ke tvaru této lékové formy. Název compressi (komprimáty) 

odpovídá technologickému postupu výroby a vychází z latinského comprimere, 

česky slisovat.
3 

Tablety mají různý tvar, nejčastěji jsou ploché se skosenými hranami 

(fazetami) a jsou často opatřeny půlicí rýhou nebo čočkovité s konvexními 

základnami. V poslední době se objevují i tablety nových tvarů – trojúhelník, 

čtverec, kosočtverec. 

Tablety jsou velmi často používanou lékovou formou (přibližně 80% 

všech léčiv je ve formě tablet) a jsou oblíbeny jak lékaři, tak pacienty. Mezi 

výhody tablet počítáme přesné a snadné dávkování, dobrou biologickou 

dostupnost léčiva z tablety, možnost zpracování všech tuhých léčiv do tablet, 

dlouhodobou stálost díky minimálnímu obsahu vlhkosti, možnost využití tablet 

pro výrobu léků s řízeným uvolňováním, snadné skladování a manipulace 

vzhledem k jejich účelnému balení.
3
  

Relativní nevýhodou může být nástup účinku, který je ve srovnání s 

perorálními roztoky, suspenzemi nebo emulzemi pomalejší, neboť léčivo se 

stává biologicky dostupným až po rozpadu tablety v trávicím traktu, dále 

nemožnost dávkování tablet v případě poruch trávicího traktu a podání této 

lékové formy malým dětem a seniorům s polykacími obtížemi. 
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V hodnocení jakosti tablet se zaměřujeme zejména na hodnocení 

hmotnostní stejnoměrnosti a obsahové stejnoměrnosti léčivé látky, 

mechanickou odolnost (oděr a pevnost tablet), na rozpad tablet a disoluci léčivé 

látky z tablety.
4 

  

    4.2. Výroba tablet přes granulaci 3, 5  

Základním procesem ve výrobě tablet je tvarování lisováním. Využívá 

vlastnost sypkého materiálu – lisovatelnosti, tj. jeho schopnosti zhušťovat se 

působením tlaku do pevných výlisků určitého tvaru. Lisovatelnost lze vysvětlit 

plastickou deformací, kdy dochází ke zvýšené adhezi styčných ploch a 

vzájemnému vklínění částic, a to působením lisovací síly. 

Při výrobě tablet přes granulaci, která je doposud v Evropě 

nejrozšířenějším technologickým postupem, jsou používány jako meziprodukty 

zrněné prášky – granuláty (pulveres granulati). Granuláty jsou soubory 

hrubších, tuhých, suchých shluků práškových částic, dostatečně odolných při 

mechanickém namáhání. Důvodem přípravy granulátu je zlepšení tokových 

vlastností (menší tření, lepší sypnost) tabletované směsi, zlepšení lisovatelnosti 

a v neposlední řadě dosažení stejnoměrnosti léčivé látky v tabletách. Příprava 

granulátu probíhá dvěma způsoby – vlhkou a suchou granulací.   

Vlhká granulace je ve srovnání s granulací suchou univerzálnější a  má 

širší použití. Proces výroby granulátu hnětením začíná smísením léčivých látek 

a plniv.  Dalším krokem je vlhčení suché směsi roztoky pojiv a označuje se 

jako hnětení. Cílem této fáze je optimální provlhčení. Následuje vlastní 

granulace, kdy dochází k finálnímu formování zrn o požadovaném tvaru a 

velikosti. Velikost zrn granulátu volíme dle předpokládané velikosti tablet, 

jednotlivá zrna by měla dosahovat 1/10 velikosti tablet. Rozlišujeme dva 

způsoby vlastní granulace: a) protlačováním přes síto nebo děrovanou 

přepážku, b) vystíráním v tzv. oscilačním granulátoru. Posledním krokem je 

sušení při teplotě nejčastěji 35-40
o
C k dosažení optimální vlhkosti 4-8% a 

finální úprava proséváním za účelem oddělení prachových částic. Zvláštním 

způsobem vlhké granulace je fluidní granulace ve fluidních sušárnách – 
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prachové částice se přivádějí do vznosu (fluidního stavu) a je na ně nastříkáván 

roztok pojiva, dochází k formování zrn granulátu a současně k dosušování 

proudem teplého vzduchu.
3 

Suchá granulace je postup, při kterém se tvoří větší shluky (agregáty) 

v podobě briket (odtud název briketování jako alternativní označení suché 

granulace), které se následně rozdrtí na jednotlivá zrna granulátu. Je vhodná 

pro granulaci látek citlivých na vlhkost (např. kyselina acetylsalicylová). Tato 

metoda je provozně jednodušší a výhodnější, avšak nepřináší tak dobré 

výsledky jako vlhká granulace. 

U tabletoviny sledujeme následující faktory, které ovlivňují její 

lisovatelnost: a)pravidelný krystalický tvar zrn granulátu – nejlépe se lisují 

látky patřící do kubické soustavy, b) velikost částic (ovlivňuje pevnost a 

rozpadavost tablety) – optimum 0,25 – 0,33 mm, podíl prachových částic 5 – 

10%, c) pórovitost granulátu – část pórů se zachová i po slisování a podílí se na 

rozpadu tablet, d) teplota tání – závislá na teplotách tání jednotlivých látek, e) 

vlhkost granulátu – optimum 4 – 8%, určitý stupeň vlhkosti je pro lisování 

nezbytný.
3 

Samotné lisování tablet probíhá v ideálním případě ve 4 fázích: 
3 

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

v kontaktu s jejím povrchem.  

2. stádium zhutnění – zde začíná působit lisovací síla, dochází ke změně 

prostorového uspořádání částic a k vyplnění interpartikulárních prostor, 

zmenšuje se vzdálenost mezi částicemi a začínají působit kohezní a adhezní 

síly, u dobře lisovatelných systémů může už toto stádium vést ke vzniku 

soudržných výlisků. 

3. stádium elastické deformace – zmenšují se intrapartikulární prostory, 

výlisek se zhušťuje a vzniká v něm napětí úměrné lisovací síle, částice (atomy 

a molekuly) systému mohou získat potenciální energii až do určité hodnoty 

napětí = hranice elasticity, přerušení působení síly má za následek návrat částic 

do původní polohy. Stadium elastické deformace je vyjádřeno Hookovým 
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zákonem: σ = ε . E, kde σ je napětí, ε je relativní délka prodloužení a E je 

konstanta úměrnosti. 

4. stádium plastické deformace – nastává po překonání hranice elasticity 

a dochází k trvalým změnám, kdy částice mění svoje původní uspořádání, 

dodaná energie se spotřebovává na vytvoření změn v krystalové mřížce, na 

vytvoření nových mezipovrchů a projevuje se zvýšením teploty, v této fázi 

dochází k fixaci tvaru tablety.
 

Uvedené fáze procesu lisování jsou pouze teoretické a v praxi se jednotlivé 

částice léčivých a pomocných látek při působení lisovacích tlaků chovají různě. 

Výroba tablet lisováním probíhá v tabletovacích lisech, zde je tabletovina 

lisována na tablety. Vlastními nástroji lisování jsou matrice a lisovací trny. 

Rozlišujeme tabletovací lisy výstředníkové – tablety jsou lisovány pouze 

z jedné strany pohybem horního lisovacího trnu, a lisy rotační – tablety jsou 

lisovány z obou stran a tím je zajištěna stejná pevnost.  

Z uvedeného textu vyplývají výhody ale i nevýhody technologie vlhké 

granulace. Mezi výhody lze zařadit možnost překrytí nevhodných vlastností 

lisovaného materiálu a vyšší rychlost tabletování. Za nevýhodu můžeme 

označit její nevhodnost pro látky citlivé na vlhkost a teplotu (vliv na stabilitu 

léčiva) a vysoké náklady díky několika stupňové výrobě, nákladnému 

strojovému vybavení a časové a energetické náročnosti.
5 

 

   4.3. Výroba tablet přímým lisováním  5, 6, 7, 8 

Přímé lisování se označuje jako proces, při kterém jsou tablety lisovány 

přímo z práškové směsi účinné látky a látek pomocných, a to bez předchozí 

úpravy vlhkou nebo suchou granulací.
6
 Nejnápadnějším znakem metody 

přímého lisování je její jednoduchost a nízké náklady.
7
 V současné době se 

jedná o nejdynamičtěji se rozvíjející metodu výroby tablet. Rozvoj a zvýšený 

zájem o přímé lisování se datuje do začátku šedesátých let minulého století a je 

spojen se zavedením suchých pojiv - sprejově sušené laktosy (1963), 

respektive se zavedením mikrokrystalické celulosy (Avicel PH, 1964). Je 
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doloženo, že ve Spojených státech amerických bylo už v devadesátých letech 

vyrobeno více než 50% tablet metodou přímého lisování, zatímco v Evropě a 

na Dálném východě bylo toto procento daleko nižší.
8
 Avšak zájem o metodu 

přímého lisování v posledních letech i zde prudce narůstá. 

Ve srovnání s vlhkou granulací skýtá přímé lisování řadu výhod. Vyžaduje 

méně výrobních operací, což znamená méně strojového vybavení a výrobních 

prostor, nižší laboratorní náklady, zkrácení doby výroby, nižší energetickou 

náročnost a z toho plynoucí ekonomickou výhodnost (Tabulka č. 1). 

     Tabulka č. 1: Srovnání jednotlivých kroků při výrobě tablet u vlhké granulace, 

suché granulace a přímého lisování. 
5
 

               vlhká granulace                 suchá granulace            přímé lisování 

   1.         navažování                         navažování                     navažování 

   2.         mísení                                 mísení                             mísení 

   3.         vlhčení, hnětení                  briketování 

   4.         granulace                            drcení briket 

   5.         sušení 

   6.         prosévání                            prosévání 

   7.         přimísení mazadla               přimísení mazadla          přimísení mazadla 

   8.         lisování                               lisování                           lisování 

 

Vyloučením kroků vlhké granulace vzrůstá stabilita léčiva, která může být 

u vlhké granulace snížena vlivem vlhkosti a působením tepla. Díky tomu se 

stává přímé lisování metodou volby při přípravě tablet s obsahem léčivých 

látek citlivých na teplotu a vlhkost. V souvislosti s vyloučením přítomnosti 

vody klesá u tablet připravených přímým lisováním riziko mikrobiální 

kontaminace na minimum. Další výhodou přímého lisování je skutečnost, že 

tablety se rozpadají na primární částice, nikoli na granule (zrna). To zvyšuje 

povrch pro disoluci a urychluje uvolnění léčivé látky z tablety. 
7 

Proces přímého lisování má i některá omezení. U tablet, které mají vysoký 

obsah účinné látky, která se vyznačuje špatnou lisovatelností, špatnými 
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tokovými vlastnostmi a vysokou hustotou, můžeme do určité míry tyto 

negativní vlastnosti eliminovat přidáním suchých pojiv, což je limitováno 

jejich rozpustností a zároveň velikostí a hmotností tablety. Nicméně, pokud má 

účinná látka jen trochu dobrou lisovatelnost a dobré tokové vlastnosti, může se 

díky přidání suchých pojiv úspěšně lisovat přímo. Většina přímo lisovatelných 

plniv však pojme pouze 30-40% špatně lisovatelné účinné látky. Problém může 

představovat segregace složek tabletovací směsi, která je tím 

pravděpodobnější, čím je větší rozdíl ve velikosti částic jednotlivých látek 

směsi. Obtížné může být též dosažení obsahové stejnoměrnosti. 

Z ekonomického pohledu je nevýhodou relativně vyšší cena suchých pojiv ve 

srovnání s pomocnými látkami používanými při vlhké granulaci.
8 

Přímé lisování je nejjednodušší metodou výroby tablet, vyžaduje však, aby 

hlavní složky tabletovací směsi měly odpovídající hustotu, dobré tokové 

vlastnosti a dobrou lisovatelnost (vysokou plastickou deformovatelnost). 

Odhaduje se, že méně než 20% farmaceutických materiálů může být lisováno 

přímo, ostatní postrádající tokové  vlastnosti, lisovatelnost a musí být upraveny 

pomocnými látkami pro přímé lisování, tzv suchými pojivy.
5
 Musí  být zajištěn 

dostatečně rychlý tok tabletoviny do prostoru matrice, její dobrá lisovatelnost 

v závislosti na lisovací síle, která přetrvává, čímž vznikne dostatečně pevný 

výlisek. Dále je důležité snadné vyjmutí tablety z lisu, toho docílíme přidáním 

mazadla (např. stearanu hořečnatého), a tím snížíme tření mezi tabletou a 

stěnou matrice.
6 

 

    4.3.1. Suchá pojiva 
 5, 6, 9, 10 

Suchá pojiva jsou speciální pomocné látky pro metodu přímého lisování, 

plní funkci plniva (doplňují objem léčivé látky na technologicky potřebnou 

hmotnost tablety) a zároveň pojiva (spojují jednotlivé částice léčivých a 

pomocných látek). Obě funkce suchých pojiv vystihuje lépe jejich anglický 

název „filler-binders“. Ve většině případů se jedná o běžně se vyskytující 

látky, které jsou fyzikálně upravovány tak, aby u nich bylo dosaženo lepší 

sypnosti a lisovatelnosti. Základními metodami přípravy suchých pojiv je 

sprejové sušení, fluidní granulace, válcové sušení a řízená krystalizace.
9
 Jsou to 
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právě fyzikální vlastnosti těchto látek, které jsou nesmírně důležité pro jejich 

optimální funkci. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují výběr suchého pojiva 

pro formulaci tablety. Mezi tyto faktory řadíme základní vlastnosti prášků 

(velikost a tvar částic, objemová hustota), vlastnosti důležité v lisování 

(sypnost a lisovatelnost), faktory ovlivňující stabilitu (vlhkost) a v neposlední 

řadě i jejich dostupnost a cenu (Tabulka č. 2).
10 

    Tabulka č. 2: Požadavky na optimální suché pojivo pro přímé lisování 
5 

vlastnost                                           ovlivňuje 

- lisovatelnost                                pevnost a rozpad tablety (spolupodílí se vliv               

-                                                    mazadla, kluzné látky a rozvolňovadla)              

- velikost částic                             sypnost, lisovatelnost, mísení 

- sypnost                                       homogenitu 

- obsah vlhkosti                            chemickou degradaci 

- objemová hustota                       lisovatelnost, sypnost, mísení 

- inertnost                                     neakceleruje chemickou a fyzikální degradaci 

- kompatibilita                              s léčivem a ostatními látkami 

- fyziologická snášenlivost           toxicitu, osmotický efekt 

- cena a dostupnost                       komerční použití 

- schválení státní autoritou            použití, lékopisný status 

 

Suchá pojiva dělíme z několika hledisek. Klasifikace z  hlediska použití 

dělí suchá pojiva pro dispergované tablety, pro perorální tablety, pro žvýkací 

tablety, pro tablety s řízeným uvolňováním atd. Z hlediska fyzikálně-

mechanického, tj. dle jejich chování při lisování, rozdělujeme suchá pojiva do 

tří tříd: 1. křehké materiály s vysokou tendencí k fragmentaci již při nízkých 

lisovacích tlacích, přičemž se fragmenty náhodně rozdělí uvnitř výlisku, 2. 

materiály s malou tendencí k fragmentaci, kdy fragmenty zůstávají víceméně u 

sebe, 3. plastické materiály, které se spíše deformují a jsou označovány také 

jako materiály s velmi nízkou fragmentací.
11

 Třetím a nejužívanějším dělením 

je dělení dle chemického složení (Tabulka č. 3). Jeho nevýhodou je, že 

chemicky podobné látky mohou mít velmi rozdílné tabletovací vlastnosti. 
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    Tabulka č 3: Klasifikace suchých pojiv dle chemického složení 
6 

skupina                             zástupce                           patentovaný název 

celulosa                    mikrokrystalická celulóza                   Avicel
®
, Emcocel

®
, Vivacel

® 

                                 práškovaná celulóza                            Solka-Floc
®
, Elcema

®
 

škrob a deriváty     předbobtnalý                                       Starch 1500
® 

                                 upravený rýžový                                 Primotab
® 

                                 granulovaný kukuřičný                       Primotab
®
 

anorganické soli     fosforečnan vápenatý bezv.                Dicafos-A
®

 

                                 fosforečnan vápenatý dihydrát          Calstar
®
, Emcompres

®
, Di-Tab

®
 

                                 fosforečnan vápenatý trihydrát         Tricafos
®
, Tricompres

®
, Tri-Tab

®
 

                                 síran vápenatý                                    Compactrol
®

 

polyoly                    sorbitol                                                Neosorb
®
, Sorbitol Instant

®
 

                                 manitol                                               Pearlitol
® 

                                 xylitol                                                 Xylitab
®
 

                                 lactitol                                                Finlac
®
 

laktosa a deriváty  aglomerovaná laktosa                        Tablettose
®
, Pharmatose

®
 DCL15 

                                 bezvodá α-laktosa                              SuperTab
®
, Pharmatose

®
 DCL30 

                                 bezvodá ß-laktosa                              Anhydrous
®
 DT  

                                 sprejově sušená laktosa                     Fast-Flo
®
, Pharmatose

®
 DCL11 

ostatní cukry          extráty                                                Emdex
®
, Celutab

®
 

                                 stlačitelný cukr                                  Sugartab
®
, Destab

®
 

směsná pojiva         laktosa - celulosa                              Cellactose
®

 

                                 laktosa - škrob                                   Starlac
®
 

                                 laktosa – povidon                              Ludipress
®
 

                                 bezvodá laktosa – laktitol                 Pharmatose DCL40
®

 

                                 síran vápenatý - MCC                      Cel-O-Cal
®
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    4.3.2. Laktosa v přímém lisování  1, 2, 5, 7, 11, 12, 13 

Laktosa je jedno z nejpoužívanějších suchých pojiv v přímém lisování. 

Laktosa je disacharid označovaný také jako mléčný cukr (Saccharum lactis), 

jehož molekula se skládá z galaktosy a glukosy, spojených ß-1-4 glykosidickou 

vazbou (Obrázek č. 1). Jedná se o vedlejší produkt mlékárenského průmyslu, je 

izolována z kravského mléka. 

Obrázek č. 1: Disacharidová struktura ß-laktosy (vlevo galaktosová jednotka,        

vpravo glukosová) 
5 

 

 

           

 

 

Systematický název: 4-O-ß-D-galaktopyranosyl-D-glukosa, sumární vzorec: 

C12H22O11.  

Laktosa má dva stereoizomery: α a ß. Liší se polohou hydroxylové 

skupiny na hemiacetalovém uhlíku (α v poloze axiální a ß ekvatoriální). Ve 

vodném roztoku existují oba izomery v rovnováze, která je závislá na teplotě. 

Při teplotě pod 93,5
o
C je roztok nasycen α-laktosou a proto při této teplotě α-

laktosa monohydrát krystalizuje. Naopak při vyšší teplotě než 93,5
o
C převládá 

v roztoku ß-laktosa a krystalizuje ve formě ß-laktosa monohydrátu.
5
 

Mezistupněm mezi oběma izomery je tautomerní forma glukosy s otevřeným 

kruhem a aldehydem, který může reagovat s aminovou skupinou léčiva a 

zapříčiní degradaci léčivé látky a hnědnutí tablet. Proto je formulace tablet 

obsahujících aminovou skupinu s laktosou kontraindikována.
7 

Při přímém lisování se používá laktosa upravená pro přímé lisování se 

zlepšenou sypností a lisovatelností. Krystalický monohydrát α-laktosy 

s velikostí částic větší než 150 μm má dobrou sypnost ale z důvodu nízké 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Beta-D-Lactose.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Lactose_Haworth.svg
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plochy povrchu pro spojení částic špatnou lisovatelnost. Na druhé straně jemně 

mletý monohydrát α-laktosy sice disponuje velkým povrchem pro tvorbu 

vazeb, má však špatnou sypnost. Laktosa je pro využití v přímém lisování 

zpracovávána třemi různými způsoby: sprejovým sušením,  fluidní granulací a 

válcovým sušením.
11 

a) Laktosa připravená sprejovým sušením 

Jedná se o monohydrát α-laktosy, který má díky sférickému tvaru částic 

výbornou sypnost. Historie sprejově sušené laktosy sahá do roku 1958, kdy se 

stala první přímo lisovatelným plnivem. Dnes se vyrábí pod označením 

Lactose-316 Fast Flo
®
, Lactopres

®
Spray-dried,

 
 SuperTab

®
 11SD (Obrázek č. 

2) a SuperTab
® 

14SD.
2 

     Obrázek č. 2: SuperTab
® 

11SD 
2 

      

 

Částice se skládají ze dvou různých komponentů: z 80 - 85% z jemných 

krystalů monohydrátu α-laktosy a 15 – 20% amorfní laktosy, která obsahuje 

obvykle 9 – 12% ß-laktosy. Sprejově sušená laktosa obsahuje asi 5% vlhkosti, 

menší část je vlhkost volná, větší část představuje vodu z krystalizace α-laktosy 

monohydrátu. Sprejovým sušením suspenze laktosy vznikají částice sférického 

tvaru, díky kterým má výsledný materiál výbornou sypnost. Vazebné vlastnosti 
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sprejově sušené laktosy jsou označovány jako dobré. Lisovatelnost sprejově 

sušené laktosy závisí na velikosti primárních částic α-laktosy a množství 

amorfní laktosy. α-laktosa monohydrát je křehký materiál se špatnými 

vazebnými vlastnostmi a amorfní složka je musí zlepšovat, přičemž různé 

studie ukazují, že postačí přibližně 15% obsahu amorfní laktosy ke zlepšení 

lisovatelnosti jemných částic α-laktosy monohydrátu.
1
 Dále se   struktura 

sprejově sušené laktosy vyznačuje výbornou mísitelností a vylisované tablety 

obsahovou stejnoměrností. Sprejově sušená laktosa je doporučována jako 

hlavní suché pojivo pro přímé lisování, zvláště pak v případech kdy je 

vyžadována výborná sypnost, v nízkodávkových formulacích nebo když je 

vyžadována nízká hmotnost tablet. 

     b) Granulovaná laktosa 

Granulovaná (aglomerovaná) laktosa je připravovaná granulací 

monohydrátu α-laktosy vodou nebo roztokem laktosy ve fluidním granulátoru 

(SuperTab
® 

30GR - obrázek č. 3). Její částice mají nepravidelný tvar, obsahuje 

α i ß-laktózu ale žádnou amorfní laktosu. Druhým způsobem přípravy je 

aglomerace bez použití pojiva (Tablettose
®

). 
12

 
 

      
Obrázek č. 3: SuperTab

® 
30GR

 2 
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Špatné vazebné vlastnosti α-laktosy monohydrátu jsou zlepšeny 

převedením na granulovanou formu Vyšší obsah ß-laktosy (dle požadavku 

Evropského lékopisu je maximální obsah ß-laktosy 21%) zajišťuje lepší 

lisovatelnost a pevnost tablet  je dána množstvím roztoku laktosy použitého při 

granulaci. SuperTab
® 

30GR obsahuje přibližně 12% ß-laktosy, která je 

lokalizovaná na povrchu částic  a která podléhá snáze fragmentaci. Tím vzniká 

větší prostor pro vazby mezi částicemi.
1
 Vyšší pevnost tablet je dána také 

nízkou sypnou hustotou granulované laktosy. Granulovaná laktosa má velmi 

dobrou sypnost a nejlepší lisovatelnost ze všech laktos používaných v přímém 

lisování. Je doporučována jako hlavní suché pojivo v přímo lisovatelných 

formulacích, dále má uplatnění v nízkodávkových tabletách, zlepšuje rozpad 

tablet a používá se jako plnivo do tobolek.
13 

c) Laktosa připravovaná válcovým sušením  (viz kapitola 4.3.2.1.) 

 

4.3.2.1. Anhydrát laktosy, SuperTab
® 

AN 1, 2, 14 

Další formou laktosy, která byla vyvinuta speciálně pro přímé lisování je 

anhydrát ß-laktosy, nazývaný též anhydrát laktosy. Je popsán ve všech 

hlavních světových lékopisech.  Anhydrát ß-laktosy sestává ze shluků velmi 

jemných krystalů a  připravuje se válcovým sušením, při kterém je vodný 

roztok laktosy aplikován na sušící válec o teplotě vyšší než 93,5
o
C, kde se 

vytváří tenká vrstva anhydrátu bohatá na ß-izomer. Tento film je následně 

rozemlet na drobné šupinky a sítován za účelem získání finálního produktu. 

Válcově sušený anhydrát laktosy má největší podíl ß-laktosy ze všech přímo 

lisovatelných laktos, a to 75-85%, zbytek tvoří anhydrát α-laktosy.
1
 Obsah 

vlkosti je 0,5%. Anhydrát laktosy se vyrábí pod obchodním označením Lactose 

Anhydrous
®
 DT, Lactopres

®
 Anhydrous, SuperTab

®
 AN (Obrázek č. 4 a 

Obrázek č. 5). 

Přítomnost přibližně 20% anhydrátu α-laktosy je příčinou prodloužené 

doby rozpadu, a to v případě, když jsou tablety lisovány střední až velkou 

lisovací silou. Tento fenomén je způsoben kombinací malých pórů a precipitací 
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rozpuštěného anhydrátu α-laktosy. Doba rozpadu může být zkrácena přidáním 

rozvolňovadla (např. crospovidonu), což zvyšuje průnik vody do tablet.
1 

     Obrázek č. 4: SuperTab
®
 21AN 

2 

 

Nepravidelný tvar částic válcově sušené laktosy je příčinou její horší 

sypnosti, nicméně tato může být zlepšena při procesu mletí a sítování výběrem 

velikosti částic (viz rozdíl v sypnosti mezi SuperTab
®
 21AN a 22AN ve 

prospěch 22AN – Tabulka č. 4). Snáze podléhá fragmentaci a takto vzniklý 

větší specifický povrch anhydrátu zajišťuje větší prostor pro vazby mezi 

částicemi a tím i lepší lisovatelnost a pevnost tablet. Křehká povaha anhydrátu 

laktosy má ještě další výhody vedoucí ke zlepšení formulace přímého lisování. 

Má velmi nízkou citlivost na mazadla – tato vlastnost se projevuje snížením 

pevnosti tablet po přidání stearanu hořečnatého 1% ve srovnání s laktosou bez 

mazadla.  Anhydrát laktosy nemá hygroskopické vlastnosti. Bezprostředně po 

vysunutí absorbují vylisované tablety malé množství vlhkosti (srovnatelné 

s monohydrátem α-laktosy), což má za následek pokles destrukční síly a pokles 

specifického povrchu tablety během prvních deseti minut po vylisování. 

Skladování po dobu osmi týdnů při 20
o
C a 85% relativní vlhkosti způsobí malé 

zvýšení pevnosti tablet.
1
 Jiná studie uvádí, že během  skladování při relativní 

vlhkosti pod 50% absorbuje anhydrát laktosy pouze velmi malé množství 

vlhkosti a  jeho lisovací vlastnosti nejsou významně změněny. Při relativní 
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vlhkosti 80% je obsah vlhkosti anhydrátu laktosy 1,66% a znamená pokles 

pevnosti tablet a je potřeba většího lisovacího tlaku k dosažení potřebné 

pevnosti.
14

 Velmi malý obsah vlhkosti a její velmi malá absorpce je také 

výhodou u tablet s léčivy citlivými na vlhkost.  

Anhydrát ß-laktosy je doporučován jako hlavní suché pojivo, u léčivých 

látek citlivých na vlhko, při vícestupňových lisovacích procesech, u žvýkacích 

tablet a vysokodávkových formulací. 

     Obrázek č. 5: SuperTab
®
 22AN 

2 

 

 

Tabulka 4: Srovnání parametrů u dvou typů SuperTab
®
 AN 

2 

                              síto       propad       sypná hustota      setřesná hustota      Hausnerův 

                                                                                                                                          poměr                  

                                     [μm]         [%]                [g/ml]                     [g/ml] 

SuperTab
® 

21AN          45            ≤ 20               0,71                        0,88                        1,24 

                                      150          40-65            

                                      250            ≥ 80  

SuperTab
®
 22AN          45            ≤ 7                 0,66                        0,78                       1,18   

                                      150          25-50          

                                      250            ≥ 65 
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     4.3.3. Mikrokrystalická celulosa (MCC) 5, 8, 9, 15 

Mikrokrystalická celulosa je čištěná, částečně depolymerizovaná celulosa, 

která se vyrábí kyselou hydrolýzou za zvýšené teploty a tlaku z celulosy, 

nejrozšířenějšího biopolymeru, za vzniku krystalických fragmentů. Po čištění 

filtrací a sprejovém sušení, mletí a prosévání se získávají porézní 

mikrokrystaly různé velikosti. Jedná se o bílý nebo téměř bílý jemný nebo 

zrnitý prášek, složený z aglomerátů krystalických částic tvaru pevných jehliček 

dlouhých 10 – 20 μm, o průměru 1 – 10 μm (Obrázek č. 6).  Hlavními 

přednostmi mikrokrystalické celulosy jsou její rozpustnost, cena, tradice, 

lisovatelnost, dostupnost na trhu, kompatibilita, jednoduchá manipulace, 

skladování a fyziologická inertnost. Molekula MCC obsahuje méně než 350 

glukosových jednotek a její molekulová hmotnost je asi 36000. Stupeň 

polymerizace se využívá  k identifikaci MCC.
5
 V současné době je MCC 

jednou z nejdůležitějších pomocných látek v technologii výroby tablet s  téměř 

optimálními vlastnostmi pojiva pro přímé lisování, je využívaná pro svou 

schopnost zhušťování a vytváření pevných výlisků. Kromě využití v přímém 

lisování se mikrokrystalická celulosa používá jako plnivo v tabletách 

připravovaných vlhkou granulací a jako plnivo do tobolek. Na farmaceutickém 

trhu je MCC dostupná pod obchodními značkami Avicel
®
, Emcocel

®
, 

Mikrocel
®
. 

     Obrázek č. 6: Mikrokrystalická celulosa
 
(Avicel

®
 PH-103) 

15 
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Mikrokrystalická celulosa vytváří vodíkové vazby, které ovlivňují její 

schopnost zhuštění a tvorbu pevných výlisků.  MCC podléhá při lisování 

plastické deformaci. MCC pro přímé lisování se vyrábí ve velkém počtu tříd 

velikosti částic. Větší částice MCC o velikosti větší než 50 μm (Avicel
® 

PH-

102 a PH-302), které získáváme mletím mají lepší sypnost  ale menší 

lisovatelnost, menší  částice s vyšší hustotou o velikosti 50 μm  a méně (PH-

301 a PH-105) vykazují menší sypnost a lepší lisovatelnost.
9
 MCC má 

extrémně nízký součinitel tření, proto má sama o sobě mazací schopnost a 

snižuje tak tření při lisovacím procesu. Pokud je přidáno do tabletoviny více 

než 20% léčivé látky nebo jiných pomocných látek, je nutné přidat mazadlo.
5
 

Po přidání mazadla stearanu hořečnatého a s jeho zvyšujícím se podílem však 

pevnost tablet obsahujících MCC klesá. Pokud jsou tablety s vysokým 

obsahem MCC vystaveny vlhkosti, měknou absorbcí vody a oslabením 

vodíkových vazeb mezi částicemi. Proces měknutí je reverzibilní, pokud 

přestane působit vliv vlhkého prostředí. Avšak cyklické změny teploty a 

vlhkosti mají vliv na pevnost tablet v závislosti na její formulaci.
8 

Pro své vlastnosti – schopnost zhušťování a vytváření pevných výlisků – je 

mikrokrystalická celulosa jednou z nejlepších látek, tzv. suchých pojiv, 

používaných v přímém lisování tablet.
9 

 

     

    4.3.3.1. Avicel
®  5, 15

 

Mikrokrystalická celulosa (MCC), jejíž vlastnosti vhodné pro přímé 

lisování byly popsány v předchozí kapitole, se vyrábí pod obchodním 

označením Avicel
®
, výrobcem je FMC BioPolymer, Philadelphia, USA a do 

výroby byla zavedena v roce 1964. V přímém lisování se jako suché pojivo 

používají produkty řady Avicel
®
 PH (Tabulka č. 5), které poskytují tabletovině 

následující výhodné vlastnosti: lepší sypnost, lepší lisovatelnost a kompatibilitu 

s účinnými látkami citlivými na vlhkost. Jejich uvedení na trh znamenalo pro 
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farmaceutický průmysl přechod na technologii přímého lisování tablet, která 

představuje novou úroveň v efektivitě výroby tablet. 

     Tabulka č. 5: Základní parametry jednotlivých druhů mikrokrystalické    

celulosy Avicel
® 5

 

Avicel
®
        průměrná velikost částic    sypná hustota       setřesná hustota        vlhkost (%)                                                                           

                                    [μm]                           [g/ml]                      [g/ml]                       [%]     

PH-101                          50                             0,29                           0,45                           5 

PH-102                          90                             0,30                           0,45                           5 

PH-103                          50                             0,28                           0,45                           3 

      PH-105                         20                              0,25                           0,46                          5                    

PH-112                         90                              0,30                            0,48                         1,5                     

PH-113                         50                              0,30                            0,44                          2                     

PH-200                        180                             0,32                            0,42                          5                    

PH-301                         50                              0,42                            0,59                          5 

PH-302                         90                              0,44                            0,60                          5  

 

Charakteristika jednotlivých druhů Avicel
®
 PH 

15 

Avicel
®
 PH-101 – původní,  základní produkt, vhodný pro málo 

specializované    aplikace, zvláště vhodný pro vlhkou granulaci a suchou 

granulaci 

Avicel
®
 PH-102 – podobný PH-101, větší částice za účelem zlepšení 

sypnosti pro přímé lisování, vhodný i pro suchou fázi vlhké granulace a suchou 

granulaci 

Avicel
®
 PH-103 – speciální produkt s nízkou vlhkostí v kombinaci se 

středně velikými částicemi, zvláště vhodný pro léčiva citlivá na vlhkost 

Avicel
®
 PH-105 – velmi malé, jemné částice a z toho vyplývající zvětšení 

plochy povrchu, speciálně pro přímé lisování hrubých, granulovaných či 
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krystalických špatně lisovatelných materiálů, často ve směsi s PH-101 a PH-

102 pro zvýšení sypnosti a lisovatelnosti 

Avicel
®
 PH-112 – je kombinací nízkého obsahu vlhkosti a větších částic 

pro zlepšení sypnosti  a tím zajištění obsahové stejnoměrnosti, vhodný pro 

léčiva citlivá na vlhkost (použit pro účely této diplomové práce, Obrázek č. 7) 

Obrázek č. 7: Avicel
®
 PH-112 (měřítko neuvedeno) 

15 

 

 

Avicel
®
 PH-113 – další MCC s nízkým obsahem vlhkosti,  zlepšuje 

stabilitu finálního produktu, obzvláště u léčiv citlivých na vlhkost 

Avicel
®
 PH-200 – MCC s největší velikostí částic se vyznačuje nejlepší 

sypností v přímém lisování a suché granulaci a též vynikající lisovatelností, 

vhodná u tablet, kde je třeba redukovat jejich hmotnost a zajistit obsahovou 

stejnoměrnost 

Avicel
®
 PH-301 – MCC s velkou sypnou hustotou, redukuje rozložení 

prachových částic, používán k obměně hmotnosti tablet, tyto vlastnosti 

usnadňují mísení jemných léčiv a je vhodný pro výrobu menších tablet 

Avicel
®
 PH-302 – velká sypnou hustota a velká velikost částic k dosažení 

dobré sypnosti a obsahové stejnoměrnosti, používán k výrobě tablet s vysokou 

dávkou léčiva, kde je třeba redukovat velikost tablet
 13 
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    4.4. Energetické hodnocení lisovacího procesu  16, 17, 18 

Energetické hodnocení lisovacího procesu se provádí na základě závislosti 

„síla -dráha“, tedy závislosti mezi dráhou  horního lisovacího trnu a lisovacím 

tlakem a je vyjádřením práce lisování (Obrázek č. 8).
16 

Je nejužívanější 

metodou hodnocení tabletovacího procesu.
17

 Patří k metodám, které 

kvantifikují míru plastické a elastické deformace a spolu s dalšími metodami a 

parametry lisovacího děje, jako jsou závislost „síla – čas“, „síla – čas – dráha“, 

„rovnice porozita – tlak“ (Heckelova, Cooper-Eatonova, Kawakitova metoda) 

hodnotí  mechanismus stlačení prášků ve farmacii.
18 

 

 
   Obrázek č. 8: Závislost „síla–dráha“vyjadřující rozložení energií při lisování 

16 
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Teoretický průběh závislosti je daný křivkou spojující počátek a body B,C. Při 

vstupu horního razidla do matrice vzrůstá plynule tlak a po dosažení maxima 

v bodě B (po vytvoření výlisku) rychle klesá k výchozí  hodnotě. Skutečný 

experimentálně zjištěný průběh je odlišný a vyjadřuje jej křivka ABD. Odlišnost 

obou ploch 0BC a ABD je způsobena tím, že část práce vynaložené při lisování se 

spotřebuje na tření a část se vrací lisovacímu trnu. E1 je energií spotřebovanou na 

tření při lisování, E2 je energií akumulovanou tabletou, jinak také nazývanou 

energií plastické deformace. Energie E3 je energií uvolněnou během dekomprese 

neboli energií elastické deformace, vzniká dilatací výlisku a závisí na vlastnostech 

lisovaného materiálu. Křivku vyjadřující práci  lisování a  plochy E1,E2 a E3 lze 

využít ke klasifikaci materiálů používaných v lisování tablet posouzením jejich 

lisovatelnosti a k určení optimálního lisovacího tlaku. Tvar křivky by se měl co 

možná nejvíce blížit pravoúhlému trojúhelníku (tj. teoretickému tvaru křivky), 

plocha E1 by měla být co nejmenší a poměr E2 / E3 co největší.
16 

Z hodnot energií lze vypočítat další parametry: celkovou energii Emax, což je 

součet všech energií a plasticitu Pl dle následujících vzorců: 
16

                    (1) (2) 

Emax = E1 + E2 + E3                                                                                                                           (1)  

Pl = 100 . E2 / E2 + E3                                                                                                                        (2) 

Materiály s vysokou hodnotou plasticity použijí velkou část energie vložené 

během lisování do nevratné deformace.  
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   5. Experimentální část 

 

5.1. Použité suroviny 

 

SuperTab
®

 21AN – výrobce: DMW Fronterra Excipients, Germany 

číslo šarže: 10472913 

velikost částic: ≤ 45μm 17%,  ≤ 150μm 55%,  ≤ 250 μm 87% 

sypná hustota: 0,71 g/ml 

setřesná hustota: 0,88 g/ml 

obsah vhkosti: 0,1 % 

 

     SuperTab
®
 22AN – výrobce: DMW Fronterra Excipients, Germany 

číslo šarže: 10468430 

velikost částic: ≤ 45μm 5%,  ≤ 150μm 40%,  ≤ 250 μm 76% 

sypná hustota: 0,66 g/ml 

setřesná hustota: 0,78 g/ml 

obsah vhkosti: 0,2 % 

 

     Avicel
®
 PH-112 – výrobce FMC Corporation, USA 

číslo šarže: 98027C 

průměrná velikost částic: 90 μm 

sypná hustota: 30 g/ml 

setřesná hustota: 48 g/ml 

obsah vhkosti: 1,5 % 
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Stearan hořečnatý – výrobce Acros Organics, USA 

číslo šarže: A 011241701 

specifický povrch: 1,6083 m
2
/g 

 

 

 

5.2. Použité přístroje a zařízení 

 

Analytické váhy AND HR-120 

výrobce: A&D Company, Limited, Japan 

váživost: max 120 g 

citlivost: 0,1 mg 

 

Digitální váhy KERN 440-33N 

výrobce: GOTTL KERN & SOHN, GmbH, Germany 

váživost: max 200 g 

citlivost: 0,01 mg 

 

Mísící krychle ERWEKA KB 15S 

výrobce: ERWEKA GmbH, Hausenstamm, Germany 

Krychle z nerezové oceli umístěná na pohonné jednotce ERWEKA AR 

401  s nastavitelnou rychlostí otáček a objemem 3,51 l. 
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Materiálové testovací zařízení T1-FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell 

výrobce: Zwick GmbH & Co., Ulm, Germany 

Zařízení vyvíjející sílu v tahu i tlaku do 50 kN při kontinuálně měnitelné 

rychlosti zatěžování. Pro lisování tablet byla použita speciální matrice s horním 

a dolním lisovacím trnem. 

 

Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a rozměrů tablet TABLET 

TESTER M8 

výrobce: K. Schleuniger & Co., Solothurn, Switzerland 

Motorem poháněný přístroj, určený pro měření rozměrů tablet a síly 

potřebné k destrukci radiálně situované tablety s konstantní rychlostí 

zatěžování. 

 

Přístroj na stanovení doby rozpadu tablet ERWEKA ZT 301 

výrobce: ERWEKA GmbH, Hausenstamm, Germany 

      Zařízení na stanovení doby rozpadu tablet dle požadavků ČL 2009 

 

 

5.3. Postup práce 

5.3.1. Příprava tabletovin 

Celkem bylo připraveno deset následujících  tabletovin ve složení: 

SuperTab
®

 21AN + 0,5% stearanu hořečnatého  

     SuperTab
®

 21AN + 1% stearanu hořečnatého 

     SuperTab
®

 22AN + 0,5% stearanu hořečnatého 

     SuperTab
®

 22AN + 1% stearanu hořečnatého 
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     SuperTab
®

 21AN + Avicel
®
 PH-112  v poměru 3:1 

SuperTab
®

 22AN + Avicel
®
 PH-112  v poměru 3:1 

     SuperTab
® 

21AN+Avicel
® 

PH-112 v poměru 3:1 + 0,5% stearanu hořečnatého 

     SuperTab
®

 21AN + Avicel
®
 PH-112  v poměru 3:1 + 1% stearanu hořečnatého  

     SuperTab
®

22AN+ Avicel
®

 PH-112 v poměru 3:1 + 0,5% stearanu hořečnatého 

     SuperTab
®

 22AN + Avicel
®
 PH-112  v poměru 3:1 + 1% stearanu hořečnatého 

 

Tabletovací směsi byly připraveny mísením v mísící krychli KB 15S. 

Laktosy se mísily se stearanem hořečnatým vždy 5 minut, laktosy 

s mikrokrystalickou celulosou (Avicel
®
) v poměru 3:1 také 5 minut. Směsi 

laktos s mikrokrystalickou celulosou se mísily se stearanem hořečnatým 5 

minut. Rychlost otáčení mísící krychle byla 17 otáček za minutu. Hmotnost 

směsí bez Avicelu
®
 PH-112  byla 30 g a směsí s Avicelem

®
 PH-112 byla 20 g.  

 

 

    5.3.2. Lisování tablet a energetické hodnocení tablet 

 

      Jednotlivá navážka tabletoviny o hmotnosti 0,5000 g ± 0,0010 g byla 

kvantitativně vsypána do matrice se zasunutým dolním trnem, který byl 

upevněn jistícím čepem, lehce sklepána a shora byl volně zasunut  horní 

lisovací trn. Připravená matrice byla vložena mezi čelisti materiálového 

testovacího zařízení T1-FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell. Z každé tabletoviny od 

každé lisovací síly bylo vylisováno 16 tablet: u směsí laktos se stearanem 

hořečnatým lisovací silou 10 kN, 11 kN a 12 kN, u směsí laktos 

s mikrokrystalickou celulosou a směsí laktos s mikrokrystalickou celulosou a 

stearanem hořečnatým lisovací silou 10 kN. Rychlost posunu horního 

lisovacího trnu (rychlost lisování) byla 40 mm.min
-1

, předzatížení bylo 2 N a 

rychlost předzatížení 2 mm.s
-1

. Po oddálení čelistí lisovacího zařízení se 

matrice vyjmula a po vytažení jistícího čepu opatrným vysunutím dolního 

lisovacího trnu se tableta vysunula z matrice. Matrice i oba lisovací trny byly 

po každém lisovacím procesu pečlivě očištěny. Tablety měly klasický 

cylindrický tvar bez fazet o průměru 13 mm.  
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      U 10 tablet z každé tabletoviny  a  každé lisovací síly zaznamenával 

počítačový program testXpert V 9.01 lisovací proces prostřednictvím záznamu 

„síla – dráha“ a číselně vyhodnotil jednotlivé typy energií, tj. energetickou 

bilanci lisování. Příklad protokolu je uveden na Obrázku č. 9. 

 

     Obrázek č. 9: Příklad protokolu záznamu „síla – dráha“ 
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Energie vyhodnocené prostřednictvím záznamu „síla – dráha“: 

- energie spotřebovaná na tření E1 

- energie akumulovaná tabletou po vylisování E2 

- energie uvolněná během dekomprese E3 

- celková energie Emax = E1 + E2 + E3 

- energie lisování Elis = E2 + E3 

- plasticita Pl = 100 . E2 / E2 + E3 

 

 

     5.3.3. Měření destrukční síly a výpočet pevnosti tablet v tahu 19 

 

Destrukční síla se měřila na Schleunigerově přístroji, který měří výšku a 

průměr tablet s přesností na 0,01 a destrukční sílu v N,  vždy pro 10 tablet od 

každé série, nejdříve po 24 hodinách. Nejprve byla tableta vložena axiálně (na 

výšku) a byla změřena její výška  Poté byla vložena radiálně, byl změřen její 

průměr a tableta byla rozdrcena čelistmi přístroje a zaznamenána síla potřebná 

k jejímu rozdrcení. Pevnost tablet pak byla vypočítána ze vzorce:
 19 

             (3) 

P = 2 . F / π . d . h                                                                                     (3) 

     P–pevnost tablet v tahu v MPa, F–destrukční síla v N, d-průměr tablet v mm 

     h – výška tablet v mm 

 

 

    5.3.4 Měření doby rozpadu tablet 20 

 

Doba rozpadu byla měřena u 6 zbývajících tablet z každé série, opět 

nejdříve po 24 hodinách po jejich vylisování. Měření bylo prováděno na 

přístroji pro stanovení doby rozpadu tablet ERWEKA ZT 301 metodou 

popsanou v Českém lékopise 2009, Doplněk 2010.
20

 Test se prováděl bez disků 

v prostředí čištěné vody temperované na 37
o
C ± 1

o
C, do níž byl ponořen 
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košíček s 6 trubicemi. Měření se provádělo vždy po 3 tabletách z důvodu 

přesnějšího hodnocení a tablety se považovaly za rozpadlé, když v trubici 

nebyl žádný zbytek tablety. Po každých šesti  tabletách byla voda vyměněna a 

opětovně vytemperována. 

 

 

5.3.5. Statistické zpracování výsledků 

Naměřené výsledky pevnosti a rozpadu tablet byly statisticky zpracovány 

pomocí počítačových programů EXCEL a Qcexpert. Hodnoty energií a 

plasticity zpracoval počítačový program testXpert V 9.01 při lisování. 

Naměřené a statisticky zpracované hodnoty  byly vloženy do tabulek a 

zpracovány do grafů. Pro případ malých rozdílů v hodnotách byl použit 

nepárový t-test s hladinou významnosti 0,05. 
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   6. Tabulky a grafy  

      

     6.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

h            výška tablet 

F            destrukční síla 

P            pevnost tablet v tahu 

ØP          aritmetický průměr pevnosti tablet v tahu 

IS           interval spolehlivosti pro průměr pevnosti  v tahu (spolehlivost 95%) 

s             výběrová směrodatná odchylka pro průměr pevnosti  v  tahu 

DR         doba rozpadu  

ØDR      aritmetický průměr doby rozpadu tablet 

ISr              interval spolehlivosti pro průměr doby rozpadu tablet 

sr                 výběrová směrodatná odchylka pro průměr doby rozpadu tablet 

LS           lisovací síla 

SAN       SuperTab
® 

AN 

A 112      Avicel
®
 PH-112  

st.            stearan hořečnatý 

E1              energie spotřebovaná na tření 

Ø E1          aritmetický průměr energie spotřebované na tření 

     s E1     výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie spotřebované na 

                    tření 

E2              energie akumulovaná tabletou po vylisování 

ØE2           aritmetický průměr energie akumulované tabletou po vylisování 
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s E2    výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie akumulované 

               tabletou po vylisování 

     E3               energie uvolněná během dekomprese  

     ØE3            aritmetický průměr energie uvolněné během dekomprese 

     s E3      výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie uvolněné během 

                    dekomprese 

    Emax           celková energie 

    ØEmax        aritmetický průměr celkové energie 

s Emax       výběrová směrodatná odchylka pro průměr celkové energie  

    Elis              energie lisování 

    ØElis           aritmetický průměr energie lisování 

    s Elis           výběrová směrodatná odchylka pro průměr energie lisování 

    Pl             plasticita 

    ØPl          aritmetický průměr plasticity 

   s Pl           výběrová směrodatná odchylka pro průměr plasticity 
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    6.2. Tabulky 

 

6.2.1. Pevnost tablet v tahu 

 

    Tabulka č. 6: P - SuperTab
®
 21AN + 0,5% stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

  

h [mm] F [N] P [MPa]   

3,07 46 0,7338 

  ØP = 0,7494 

      s = 0,0278 

    IS = 0,0199 
  

  

  

  

3,06 48 0,7682 

3,03 48 0,7758 

3,01 46 0,7484 

3,04 48 0,7732 

3,04 46 0,7410 

3,01 47 0,7647 

3,04 48 0,7732 

3,06 43 0,6882 

3,03 45 0,7273 

 

 

Tabulka č. 7: P - SuperTab
®
 21AN + 0,5% stearanu hořečnatého, LS 11 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 

 3,01 53 0,8623 

ØP = 0,8669 

    s = 0,0460 

  IS = 0,0329 

3,00 57 0,9304 

3,02 56 0,9081 

3,01 57 0,9274 

3,01 53 0,8623 

3,00 51 0,8325 

3,02 55 0,8919 

3,01 51 0,8297 

3,02 51 0,8270 

3,01 49 0,7972 

 

 



38 
 

 

Tabulka č. 8: P - SuperTab
®
 21AN + 0,5% stearanu hořečnatého, LS 12 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,00 59 0,9631 

ØP = 0,9326 

    s = 0,0271 

  IS = 0,0194 

3,00 56 0,9141 

2,99 55 0,9008 

3,00 55 0,8978 

3,00 59 0,9631 

3,00 56 0,9141 

2,98 59 0,9696 

2,99 58 0,9499 

2,99 57 0,9336 

2,98 56 0,9203 

 

 

 

 

Tabulka č. 9: P - SuperTab
®
 21AN + 1% stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,03 46 0,7435 

ØP = 0,7182 

    s = 0,0321 

  IS = 0,0229 

3,00 45 0,7346 

3,03 44 0,7111 

3,01 47 0,7647 

3,02 42 0,6811 

3,01 45 0,7321 

3,02 43 0,6973 

3,04 41 0,6605 

3,03 44 0,7111 

3,02 46 0,7459 
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Tabulka č. 10: P - SuperTab
®
 21AN + 1% stearanu hořečnatého, LS 11 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,02 51 0,8270 

ØP = 0,8392 

    s = 0,0274 

  IS = 0,0196 

3,00 54 0,8815 

3,00 49 0,7999 

3,01 53 0,8623 

3,02 53 0,8594 

3,01 51 0,8297 

3,00 51 0,8325 

3,02 52 0,8432 

3,01 49 0,7972 

3,02 53 0,8594 

 

 

 

 

Tabulka č. 11: P - SuperTab
®
 21AN + 1% stearanu hořečnatého, LS 12 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,02 54 0,8756 

ØP = 0,9493 

    s = 0,0466 

  IS = 0,0333 

2,98 57 0,9367 

2,97 60 0,9893 

2,97 56 0,9234 

3,00 61 0,9957 

3,00 59 0,9631 

2,99 62 1,0154 

2,98 55 0,9038 

2,99 60 0,9827 

2,97 55 0,9069 
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Tabulka č. 12: P - SuperTab
®
 22AN + 0,5% stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,14 55 0,8578 

ØP = 0,9004 

    s = 0,0358 

  IS = 0,0256 

3,13 55 0,8605 

3,09 57 0,9033 

3,14 62 0,9669 

3,15 59 0,9172 

3,21 56 0,8543 

3,14 59 0,9202 

3,13 57 0,8918 

3,09 57 0,9033 

3,11 59 0,9290 

 

 

 

 

Tabulka č. 13: P - SuperTab
®
 22AN + 0,5% stearanu hořečnatého, LS 11 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,08 63 1,0017 

ØP = 1,0289 

    s = 0,0225 

  IS = 0,0161 

3,08 64 1,0176 

3,06 65 1,0402 

3,11 66 1,0393 

3,10 67 1,0584 

3,08 66 1,0494 

3,07 65 1,0368 

3,09 66 1,0460 

3,11 63 0,9920 

3,11 64 1,0078 
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Tabulka č. 14: P - SuperTab
®
 22AN + 0,5% stearanu hořečnatého, LS 12 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,06 71 1,1362 

ØP = 1,1368 

    s = 0,0449 

  IS = 0,0321 

3,06 72 1,1523 

3,06 76 1,2163 

3,06 70 1,1202 

3,07 73 1,1645 

3,08 75 1,1925 

3,07 70 1,1166 

3,06 68 1,0882 

3,10 70 1,1058 

3,05 67 1,0758 

 

 

 

 

Tabulka č. 15: P - SuperTab
®
 22AN + 1% stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,10 51 0,8056 

ØP = 0,8199 

    s = 0,0164 

  IS = 0,0117 

3,11 52 0,8188 

3,10 52 0,8214 

3,08 51 0,8109 

3,11 54 0,8503 

3,07 51 0,8135 

3,09 52 0,8241 

3,12 52 0,8162 

3,08 53 0,8427 

3,08 50 0,7950 
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Tabulka č. 16: P - SuperTab
®
 22AN + 1% stearanu hořečnatého, LS 11 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,06 57 0,9122 

ØP = 0,9408 

    s = 0,0233 

  IS = 0,0167 

3,08 60 0,9540 

3,06 57 0,9122 

3,05 60 0,9634 

3,08 57 0,9063 

3,07 60 0,9571 

3,08 61 0,9699 

3,08 59 0,9381 

3,08 59 0,9381 

3,07 60 0,9571 

 

 

 

 

Tabulka č. 17: P - SuperTab
®
 22AN + 1% stearanu hořečnatého, LS 12 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,06 64 1,0242 

ØP = 1,0503 

    s = 0,0321 

  IS = 0,0230 

3,05 65 1,0436 

3,02 66 1,0702 

3,06 65 1,0402 

3,03 64 1,0344 

3,03 65 1,0505 

3,05 63 1,0115 

3,04 70 1,1276 

3,04 66 1,0632 

3,02 64 1,0378 
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Tabulka č.17: P - SuperTab
®
 21AN+Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1, LS 10 kN 

 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,26 88 1,3219 

ØP = 1,2906 

    s = 0,0209 

  IS = 0,0149 

3,24 83 1,2623 

3,27 84 1,2696 

3,19 87 1,3029 

3,21 85 1,3049 

3,22 84 1,2815 

3,28 84 1,2775 

3,21 85 1,2691 

3,23 86 1,3120 

3,03 86 1,3039 

 

 

 

 

Tabulka č.19: P - SuperTab
®
 22AN+Avicel

®
 PH-112 v poměru 3:1, LS 10 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,33 93 1,3677 

ØP = 1,3877 

    s = 0,0445 

  IS = 0,0319 

3,29 89 1,3247 

3,27 93 1,3927 

3,27 88 1,3179 

3,29 95 1,4140 

3,27 95 1,4227 

3,25 92 1,3862 

3,28 95 1,4184 

3,25 97 1,4616 

3,25 91 1,3712 
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     Tabulka č. 20: P - SuperTab
®
 21AN + Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1 

                         + 0,5%  stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,14 68 1,0605 

ØP = 1,0936 

    s = 0,0344 

  IS = 0,0245 

3,21 76 1,1594 

3,23 74 1,1219 

3,17 69 1,0659 

3,21 69 1,0526 

3,16 72 1,1158 

3,16 70 1,0848 

3,21 73 1,1137 

3,23 72 1,0984 

3,18 69 1,0626 

 

 

 

 

     Tabulka č. 21: P - SuperTab
®
 21AN + Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1 

                         + 1%  stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,20 66 1,0100 

ØP = 1,0394 

    s = 0,0286 

  IS = 0,0205 

3,18 66 1,0164 

3,19 66 1,0132 

3,17 66 1,0196 

3,19 68 1,0439 

3,17 70 1,0814 

3,19 66 1,0132 

3,17 70 1,0814 

3,19 69 1,0592 

3,20 69 1,0559 
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Tabulka č. 22: P - SuperTab
®
 22AN + Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1 

                         + 0,5%  stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,25 79 1,1904 

ØP = 1,1639 

    s = 0,0203 

  IS = 0,0145 

3,23 76 1,1523 

3,25 75 1,1301 

3,22 76 1,1558 

3,23 78 1,1826 

3,25 78 1,1753 

3,22 75 1,1406 

3,22 77 1,1710 

3,18 75 1,1550 

3,22 78 1,1862 

 

 

 

 

Tabulka č. 23: P - SuperTab
®
 22AN + Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1 

                         + 1%  stearanu hořečnatého, LS 10 kN 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] 
 3,24 69 1,0429 

ØP = 1,0257 

    s = 0,0287 

  IS = 0,0204 

3,21 66 1,0069 

3,22 70 1,0646 

3,25 68 1,0246 

3,20 66 1,0100 

3,24 68 1,0278 

3,23 65 1,9855 

3,25 66 1,9945 

3,20 67 1,0253 

3,19 70 1,0746 
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6.2.2. Doba rozpadu tablet 

 

Tabulka č. 24: DR - SuperTab
®
 21AN + 0,5% stearanu hořečnatého 

                           

 

 

 
DR [min] 

                          lisovací síla [kN] 

10 11 12 

3,97 4,93 4,17 

4,05 5,03 4,18 

4,88 5,07 4,55 

4,10 4,88 3,97 

4,25 5,02 4,33 

4,17 5,08 4,58 

 Ø DR [min] 4,24 5,00 4,30 

           sr 0,33 0,08 0,24 

          ISr 0,34 0,09 0,25 

 

 

 

     Tabulka č. 25:  - DR - SuperTab
®
 21AN + 1% stearanu hořečnatého 

                           

 

 

 
DR [min] 

                          lisovací síla [kN] 

10 11 12 

5,25 5,58 5,90 

5,33 5,75 6,05 

5,37 5,88 6,17 

4,60 5,42 6,33 

4,75 5,20 6,20 

5,13 5,08 6,08 

 Ø DR [min] 5,07 5,49 6,12 

           sr 0,32 0,31 0,15 

          ISr 0,34 0,32 0,16 
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Tabulka č. 26: DR - SuperTab
®
 22AN + 0,5% stearanu hořečnatého  

                           

 

 
DR [min] 

                          lisovací síla [kN] 

10 11 12 

5,70 6,35 6,30 

6,20 6,42 6,52 

6,38 6,50 6,65 

5,80 5,92 6,33 

6,08 6,12 6,20 

6,20 6,25 6,25 

 Ø DR [min] 6,06 6,26 6,38 

           sr 0,26 0,21 0,17 

          ISr 0,27 0,22 0,18 

 

 

 

      

     Tabulka č. 27: DR - SuperTab
®
 22AN + 1% stearanu hořečnatého,  

                           

 

 
DR [min] 

                        lisovací síla [kN] 

10 11 12 

6,83 7,67 7,03 

7,08 7,87 7,55 

7,67 8,03 7,23 

6,55 7,16 7,13 

7,42 7,25 7,38 

7,70 7,30 7,50 

 Ø DR [min] 7,21 7,55 7,30 

           sr 0,47 0,36 0,21 

          ISr 0,49 0,38 0,22 
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Tabulka č. 28: DR - SuperTab
®
 21AN + Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1,  

                          + stearan hořečnatý, LS 10 kN 

 

 

 

 

DR [min] 

koncentrace stearanu hořečnatého 

0% 0,5% 1% 

0,23 0,18 0,33 

0,23 0,18 0,33 

0,25 0,20 0,35 

0,18 0,18 0,30 

0,20 0,20 0,32 

0,22 0,22 0,32 

 Ø DR [min] 0,22 0,19 0,33 

           sr 0,02 0,02 0,02 

          ISr 0,02 0,02 0,01 

 

 

 

 

Tabulka č. 29: DR - SuperTab
®
 22AN + Avicel

®
 PH-112  v poměru 3:1,  

                           + stearan hořečnatý, LS 10 kN 

 

 

 

 

DR [min] 

     koncentrace stearanu hořečnatého 

0% 0,5% 1% 

0,23 0,37 0,40 

0,27 0,35 0,42 

0,28 0,37 0,38 

0,23 0,33 0,42 

0,23 0,33 0,43 

0,25 0,35 0,40 

 Ø DR [min] 0,25 0,35 0,41 

           sr 0,02 0,02 0,02 

          ISr 0,02 0,02 0,02 
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    6.2.3. Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

 

     Tabulka č. 30: Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Tabletovina LS 
[kN] 

Ø 

Emax 
s Emax 

Ø 

E 1 
s E 1 

Ø 

E 2 
s E 2 

Ø 

E 3 
s E 3 

Ø 

E lis 

s 

E lis 

Ø 

Pl 
s Pl 

  
[J] 

 
[J] 

 
[J] 

 
[J] 

 
[J] 

 
[%] 

 

SAN 21 + 0,5% st 10 9,78 0,29 4,501 0,259 3,421 0,051 1,857 0,014 5,28 0,04 64,82 0,45 

SAN 21 + 0,5% st 11 11,12 0,14 5,092 0,137 3,818 0,071 2,210 0,016 6,03 0,08 63,33 0,30 

SAN 21 + 0,5% st 12 12,25 0,27 5,456 0,232 4,204 0,067 2,591 0,019 6,80 0,08 61,86 0,31 

SAN 21 + 1,0% st 10 8,96 0,20 3,717 0,182 3,365 0,042 1,882 0,010 5,25 0,04 64,13 0,33 

SAN 21 + 1,0% st 11 10,04 0,25 4,070 0,223 3,741 0,044 2,226 0,010 5,97 0,04 62,69 0,30 

SAN 21 + 1,0% st 12 11,31 0,17 4,622 0,149 4,093 0,028 2,593 0,015 6,69 0,03 61,22 0,23 

SAN 22 + 0,5% st 10 11,29 0,15 4,950 0,113 4,477 0,046 1,867 0,012 6,34 0,05 70,57 0,23 

SAN 22 + 0,5% st 11 12,77 0,23 5,663 0,200 4,910 0,045 2,203 0,012 7,11 0,05 69,03 0,23 

SAN 22 + 0,5% st 12 14,26 0,22 6,367 0,217 5,307 0,030 2,583 0,013 7,89 0,04 67,26 0,15 

SAN 22 + 1,0% st 10 11,08 0,19 4,961 0,186 4,253 0,030 1,869 0,013 6,12 0,04 69,47 0,12 

SAN 22 + 1,0% st 11 12,50 0,16 5,615 0,151 4,663 0,025 2,222 0,012 6,88 0,03 67,72 0,17 

SAN 22 + 1,0% st 12 14,28 0,16 6,511 0,105 5,171 0,072 2,602 0,013 7,77 0,08 66,53 0,25 

SAN 21 + A 112 

3:1 
10 14,43 0,17 7,152 0,173 5,409 0,042 1,867 0,013 7,28 0,04 74,34 0,22 

SAN 22 + A 112 

3:1 
10 16,24 0,16 8,358 0,154 6,034 0,048 1,847 0,015 7,88 0,05 76,56 0,23 

SAN 21+A 112 3:1 

+0,5%st 
10 13,76 0,11 6,622 0,099 5,266 0,032 1,872 0,016 7,14 0,03 73,78 0,21 

SAN 21+A 112 3:1 

+1,0%st 
10 13,73 0,19 6,571 0,166 5,275 0,047 1,882 0,016 7,16 0,05 73,71 0,19 

SAN 22+A 112 3:1 

+0,5%st 
10 14,55 0,06 6,988 0,079 5,694 0,038 1,871 0,013 7,56 0,05 75,27 0,12 

SAN 22+A 112 3:1 

+1,0%st 
10 14,54 0,12 7,030 0,021 5,639 0,063 1,874 0,013 7,51 0,07 75,06 0,15 
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     6.3. Grafy 
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Graf č. 3  
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Graf č. 5  
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Graf č. 7 
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Graf č. 9 
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Graf č. 11 

 

 

 

 

Graf č. 12 
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Graf č. 13 

 

 

 

 

Graf č. 14 
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   7. Diskuse  

 

V této práci byly porovnávány dva produkty anhydrátu β-laktosy pro 

přímé lisování, a to SuperTab
®
 21AN a SuperTab

®
 22AN. Látky se 

porovnávaly z hlediska pevnosti, doby rozpadu tablet a energetického profilu 

lisování v závislosti na lisovací síle, přídavku mazadla stearanu hořečnatého a 

mikrokrystalické celulosy Avicelu PH-112. Použité lisovací síly byly 10, 11 a 

12 kN, v případě směsí s Avicelem PH-112 pouze 10 kN. Lisovací síly byly 

voleny tak, aby se pevnost tablet pohybovala cca v optimálním rozmezí 

pevnosti, což je 0,56-1,11 MPa.
21

 Pro lisování směsí s Avicelem PH-112 se 

použila pouze nejnižší lisovací síla, neboť se předpokládal vysoký nárůst 

pevnosti tablet. Koncentrace mazadla stearanu hořečnatého byly 0,5 a 1%, 

přídavek Avicelu PH-112 byl 25%. Tabletovací směsi obsahující laktosu a 

celulosu v poměru 3:1 jsou velmi časté a tento poměr zastoupení látek je 

optimální z hlediska zlepšení lisovatelnosti i doby rozpadu tablet.
1 

 Z toho 

důvodu byl i v tomto případě tento poměr zvolen. Protože anhydráty β-laktosy 

obsahují minimální množství vody (maximálně do 1%), jsou vhodné do 

tabletovin s léčivy citlivými na vlhkost. S ohledem na tuto skutečnost byl 

vybrán i typ Avicelu, a to PH-112, který je vhodný také pro toto použití. 

Výsledky práce jsou shrnuty ve 24 tabulkách a 14 grafech. 

 

 

7.1. Hodnocení pevnosti tablet v tahu  

Na grafu č. 1 je uvedena závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle 

pro oba SuperTaby AN. Z obrázku je patrná lepší lisovatelnost SuperTabu 

22AN, neboť hodnoty pevností jsou vyšší. SuperTab 22AN dle uváděné 

distribuce velikosti částic obsahuje větší částice, z čehož plyne jeho lepší 

sypnost,
2
 ale také lisovatelnost, což je dáno vyšší plasticitou.  To dokazují i její 

hodnoty v grafech č. 13 a 14. Nejprve látka podléhá fragmentaci a menší 

částice následně plastické deformaci. Vyšší podíl plasticity dokazuje i citlivost 
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SuperTabu 22AN na přídavek mazadla, neboť pevnost tablet vlivem jeho 

zvýšené koncentrace klesá, zatímco u SuperTabu 21AN není mezi hodnotami 

statisticky významný rozdíl. Pevnost roste s lisovací silou. Přídavek Avicelu 

PH-112 pevnost tablet navyšuje. Následný přídavek stearanu hořečnatého 

k těmto směsem pevnost tablet snižuje (viz graf č. 2), což odpovídá 

teoretickému předpokladu, neboť mikrokrystalická celulosa je plasticky 

deformovatelná a tudíž citlivá na přídavek mazadla.
22

 Tento pokles pevnosti je 

vyšší v případě směsí se SuperTabem 22 AN, neboť i ten je citlivý na mazadlo, 

takže se vliv mazadla sčítá. 

 

 

7.2. Hodnocení doby rozpadu tablet  

Doba rozpadu tablet v závislosti na lisovací síle je uvedena na grafu č. 3. 

Doba rozpadu roste s lisovací silou a je delší v případě SuperTabu 22AN. 

Prodlužuje se i zvýšením koncentrace stearanu hořečnatého, což je dáno jeho 

hydrofobitou. Doba rozpadu tablet z anhydrátu β-laktosy je poměrně dlouhá, 

což je zapříčiněno malými póry v tabletách a přítomností cca 20% anhydrátu α-

laktosy, který precipituje během penetrace vody do výlisku.
1
 Přídavkem 

mikrokrystalické celulosy dochází k markantnímu snížení doby rozpadu tablet 

z obou SuperTabů AN (viz graf č. 4) v důsledku jejího rozvolňovacího účinku. 

Přídavek stearanu hořečnatého do těchto tablet prodlužuje dobu rozpadu již 

velmi málo. 

 

 

    7.3. Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Energetická bilance lisování zahrnovala sledování celkové energie  Emax, 

energie na tření E1, energie akumulované tabletou E2, energii dekomprese E3 a 

dále také plasticitu.  
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Celková energie Emax v závislosti na lisovací síle je uvedena na grafu č. 5. 

Hodnoty této energie rostou s lisovací silou, jsou vyšší v případě SuperTabu 

22AN a zvýšená koncentrace mazadla je snižuje pouze u SuperTabu 21AN. 

Hodnoty této energie jsou zvýšeny přídavkem Avicelu PH-112, následně lehce 

sníženy vlivem přídavku stearanu hořečnatého k těmto směsem (graf č. 6). 

 Hodnoty energie na tření E1 v závislosti na lisovací síle jsou uvedeny na 

grafu č. 7. Hodnoty opět rostou s lisovací silou, jsou vyšší pro SuperTab 22AN 

a sníženy vyšší koncentrací stearanu pouze v případě SuperTabu 21AN. Tato 

skutečnost nejspíš souvisí s větší velikostí částic SuperTabu 22AN, kdy již  

0,5% koncentrace stearanu hořečnatého vytvoří dokonalý film na částicích 

laktosy a je tak pro snížení tření dostačující. Přídavek Avicelu PH-112 hodnoty 

E1 zvyšuje u obou laktos, přídavek stearanu hořečantého k těmto směsem 

hodnoty této energie snižuje (graf č. 8).  

Hodnoty energie akumulované tabletou po vylisování E2 rostou opět 

s lisovací silou, jsou vyšší pro SuperTab 22AN, u něhož jsou také sníženy 

vyšší koncentrací stearanu hořečnatého (graf č. 9). Tato energie je opět 

navýšena přídavkem Avicelu PH-112 a lehce snížena u těchto směsí stearanem 

hořečnatým (graf č. 10).  

Energie dekomprese E3 roste s lisovací silou a mezi hodnotami nejsou 

výraznější rozdíly v rámci porovnání obou laktos ani vlivem přídavku stearanu 

hořečnatého (graf č. 11). Přídavek Avicelu PH-112 tyto hodnoty u obou laktos 

také výrazně neovlivňuje (graf č. 12).  

Z uvedeného je patrné, že rozdíly v hodnotách celkové energie Emax jsou 

dány především hodnotami energie na tření a energie akumulované tabletou po 

vylisování.  

Graf č. 13 znázorňuje závislost plasticity na lisovací síle. Hodnoty 

plasticity Pl klesají s lisovací silou v důsledku snižování počtu pórů ve výlisku, 

jsou vyšší pro SuperTab 22 AN a lehce sníženy vyšší koncentrací stearanu 

hořečnatého v případě obou laktos. Přídavek Avicelu PH-112 plasticitu 

zvyšuje, neboť mikrokrystalická celulosa je plasticky deformovatelná (graf č. 

14). 
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      8. Závěr 

 

Výsledky práce lze shrnout do následujících závěrů: 

1. SuperTab 22AN poskytuje pevnější tablety než SuperTab 21AN a je 

citlivější na přídavek mazadla stearanu hořečnatého, jehož vyšší 

koncentrace u této látky pevnost tablet snižuje. Přídavek Avicelu PH-112 

pevnost tablet u obou laktos zvyšuje. 

2. Tablety ze SuperTabu 22AN vykazují delší dobu rozpadu než tablety ze 

SuperTabu 21AN. Zvýšená koncentrace stearanu hořečnatého dobu 

rozpadu prodlužuje, přídavek Avicelu PH-112 dobu rozpadu tablet 

zkracuje v případě obou laktos. 

3. Hodnoty celkové energie lisování Emax jsou vyšší pro SuperTab 22AN, což 

je dáno především rozdíly v hodnotách energie na tření a energie 

akumulované tabletou po vylisování. Hodnoty Emax jsou vlivem zvýšení 

koncentrace stearanu hořečnatého nižší u SuperTabu 21AN, což je dáno u 

této látky snížením hodnoty energie na tření E1. Přídavek Avicelu PH-112 

hodnoty celkové energie lisování zvyšuje a to opět díky vyšším hodnotám 

energie na tření a energie akumulované tabletou po vylisování. SuperTab 

22AN vykazuje větší plasticitu než SuperTab 22AN. 
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