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1 Abstrakt, Abstract 

V práci byla studována pevnost, doba rozpadu tablet a energetický profil lisování 

aglomerované laktosy Tablettosy
® 

80 a granulované laktosy SuperTab
® 

30GR. Testované 

parametry se sledovaly v závislosti na lisovací síle, přídavku dvojí koncentrace mazadla 

stearanu hořečnatého (0,5 a 1%) a 25% přídavku mikrokrystalické celulosy Microcelu
® 

MC-200. Tablety byly lisovány na materiálovém testovacím stroji T1 – FRO 50 TH.A1K 

Zwick/Roell. Pouţité lisovací síly byly 11, 13 a 15 kN, v případě směsí s Microcelem
®

  

MC-200 11 kN.  

Pevnost tablet rostla s lisovací silou u obou laktos a byla vyšší v případě 

SuperTabu
®
 30GR. Stearan hořečnatý sniţoval pevnost tablet z Tablettosy

®
 80 v případě 

všech lisovacích sil.  Přídavek Microcelu
®

 MC-200 zvyšoval pevnost tablet z obou laktos, 

více v případě Tablettosy
®
 80. Doba rozpadu tablet rostla s lisovací silou. Vyšší 

koncentrace stearanu hořečnatého dobu rozpadu tablet prodlouţila. Porovnání doby 

rozpadu tablet z obou laktos záviselo na koncentraci stearanu hořečnatého. Přídavek 

Microcelu
®
 MC-200 dobu rozpadu tablet z obou laktos výrazně zkrátil. Hodnoty 

maximální energie rostly s lisovací silou a byly vyšší v případě SuperTabu
®
 30GR,  

coţ bylo dáno především hodnotami energie na tření a energie akumulované tabletou  

po vylisování. SuperTab
® 

30GR vykazoval vyšší hodnoty plasticity. 

 

ABSTRACT 

The thesis studied tensile strength, disintegration time of tablets and energy profile 

of compression of agglomerated lactose Tablettose
®
 80 and of granulated lactose 

SuperTab
®

 30GR. Tested parameters were studied depending on compression force, 

addition of two concentrations of the lubricant magnesium stearate (0.5 and 1%) and 25%  

microcrystalline cellulose Microcel
®
 MC-200. The tablets were compressed  

using the material testing machine T1 - FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell. Used compression 

forces were 11, 13 and 15 kN, in the case of mixtures with Microcel
®
 MC-200 11 kN. 
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Tensile strength of tablets increased with compression force at both lactoses  

and it was higher in the case of mixtures with SuperTab
®
 30GR. Magnesium stearate 

decreased the tensile strength of tablets from Tablettose
®
 80 for all compression forces. 

Addition Microcel
®
 MC-200 increased the tensile strength of tablets from both lactoses, 

more in the case of Tablettose
®
 80. Disintegration time of tablets increased  

with compression force. Higher concentrations of magnesium stearate in tablets increased 

disintegration time. Comparison of disintegration time of tablets from both lactoses 

depended on concentration of magnesium stearate. Addition of Microcel
®
 MC-200 

significantly shortened disintegration time of tablets in both lactoses. The maximal energy 

increased with compression force, it was higher for SuperTab
®
 30GR. It was primarily  

due to the energy of friction and energy accumulated by the tablet after compaction. 

SuperTab
®
 30GR showed higher values of plasticity. 
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2 Zadání 

Zadáním práce bylo porovnání vlastností tablet a lisovatelnosti aglomerované 

laktosy Tablettosy
® 

80 a granulované laktosy SuperTab
® 

30GR. Práce se skládala 

z několika dílčích úkolů, a to: 

1. Stanovení pevnosti 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. 

 

2. Stanovení doby rozpadu 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. 

 

3. Stanovení lisovatelnosti obou laktos pomocí energetického hodnocení lisovacího 

procesu v závislosti na lisovací síle, přídavku mazadla stearanu hořečnatého  

a mikrokrystalické celulosy. 
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3 Úvod 

Laktosa je jednou z nejčastěji pouţívaných pomocných látek ve výrobě tablet. Plní 

zde funkci plniva, a to jak při výrobě tablet přes granulaci, tak i v procesu přímého 

lisování, kde mají plniva zároveň funkci pojiv. Pro proces přímého lisování jsou však 

vyuţívány upravené, přímo lisovatelné laktosy se zlepšenou sypností a lisovatelností. 

Laktosa existuje ve dvou krystalických polymorfních formách, α a β, můţe být také 

amorfní. Krystalická α-laktosa se vyskytuje v podobě monohydrátu a anhydrátu. 

Krystalická β-laktosa existuje pouze jako anhydrát. Krystalický monohydrát α-laktosy  

o velikosti částic nad 150 µm má dobrou sypnost, ale špatnou lisovatelnost. Zmenšením 

velikosti částic se lisovatelnost zlepšuje, ale zhoršuje se naopak sypnost.
1 
Z tohoto důvodu 

je třeba tuto laktosu upravit pro pouţití v přímém lisování tablet, a to buď metodou 

sprejového sušení anebo aglomerací a granulací. Aglomerovaná forma laktosy je známá 

pod označením Tablettosa
®
, vyskytuje se ve třech velikostních stupních, které jsou 

označené Tablettosa
®
 70, 80 a 100. Novější granulovaná laktosa je SuperTab

®
 30GR. 

Porovnání lisovatelnosti a vlastností tablet z Tablettosy
®
 80 a SuperTabu

®
 30GR se stalo 

náplní této práce. 

  



Teoretická část 

8 
 

4 Teoretická část 

4.1 Přímé lisování tablet 
1,2,3,4

 

Přímé lisování je preferovaná metoda výroby tablet. Tento proces se velmi rychle 

rozšířil díky ekonomické výhodnosti, vysoké produktivitě a eliminací kroků při výrobě 

tablet.
3,4

 Přímé lisování je tabletovací proces bez předchozí granulace. Tabletovina 

obsahuje účinnou látku spojenou ve směsi s jednou nebo více pomocnými látkami  

jako jsou suchá pojiva, mazadla, kluzné látky nebo látky, které modifikují uvolňování 

léčiva.
2 

Je to vhodná metoda pro přípravu tablet citlivých na teplotu a vlhkost,  

protoţe odpadá technologický krok vlhčení a následné sušení. V roce 1992 byl proveden 

výzkum, kdy bylo dotazováno 58 farmaceutických společností na metody přípravy tablet. 

Bylo zjištěno, ţe 41,4% pouţívá přímé lisování jako metodu první volby, 41,1% pouţívá 

přímé lisování a metodu vlhké granulace. Pouze 15,5% nepouţívá proces přímého 

lisování.
1 

Technologie přímého lisování se začala rozvíjet začátkem 60. let, kdy byly 

představeny dvě zcela nové pomocné látky, speciálně vyvinuté pro přímé lisování,  

a to sprejově sušená laktosa a mikrokrystalická celulosa (Avicel
®
). Díky těmto látkám  

se změnil pohled na výrobu tablet a otevřela se nová cesta pro výrobu tablet.
4
 Zvýšil  

se tak zájem o metodu přímého lisování a zároveň od té doby byla uvedena na trh celá řada 

pomocných látek pro přímé lisování, která plní funkci pojiva i plniva.
1
 

Termín přímé lisování byl dříve pouţíván pro lisování tablet z jedné krystalické 

sloučeniny bez přidání dalších látek (např.: chlorid sodný, chlorid/bromid draselný). Dnes 

termín označuje proces, ve kterém vznikají tablety přímo z prachových směsí (účinná látka 

a vhodné pomocné látky), tedy zde neprobíhá předúprava směsi vlhkou nebo suchou 

granulací.
4
 

Rozdíly v průběhu procesu výroby tablet metodou přímého lisování, vlhké 

granulace a suché granulace jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1: Srovnání počtu hlavních kroků při výrobě tablet přímým lisováním, suchou  

a vlhkou granulací 
4
 

krok přímé lisování suchá granulace vlhká granulace 

1. 

mísení účinné látky  

a pomocných látek 

(mazadlo na posledních 

pár minut mísení) 

mísení účinné látky  

a pomocných látek 

mísení účinné látky  

a pomocných látek 

2. lisování 

briketování (vytvoření 

větších agregátů, vysoké 

tlaky) 

příprava roztoku pojiva 

3.  
zmenšení velikosti briket  

a sítování 

hnětení roztoku z kroku 2 

s prachovými částmi 

z kroku 1 

4.  

míchání granulí 

s pomocnými látkami 

(rozvolňovadlo, mazadlo) 

ověření vlhkosti hmoty, 

vlastní granulace 

(protlačování, vystíraní) 

5.  lisování sušení vlhkých granulí 

6.   

prosévání granulí  

a míchání s pomocnou 

látkou (rozvolňovadlo, 

mazadlo) 

7.   lisování 

 

Rozdíl mezi přímým lisováním a vlhkou nebo suchou granulací není absolutní, 

neboť přídavek přísad, které se nepodílejí na granulaci (kluzné látky) tvoří krok přímého 

lisování, kde samotný granulát můţe být povaţován za jednu sloţku přímého lisování. 

Mísení a lisování jsou společné kroky v procesu přímého lisování, vlhké a suché 

granulace.
2
 

Přímé lisování je jednodušší proces, ale vyţaduje, aby hlavní sloţka lisované směsi 

měla poţadovanou hustotu, sypnost a lisovatelnost. Pokud je sypná hustota nízká tak,  

ţe objem odpovídající konečné dávce převyšuje objem plnící matrice, pak není přímé 

lisování moţné. K zajištění plynulosti procesu výroby je nutná dobrá sypnost. Nízká 

lisovatelnost je také limitujícím faktorem.
2
 

Pomocné látky pro přímé lisování by měly být dobře sypné a lisovatelné.  

Při formulaci tablet je důleţité vybrat vhodně pomocné látky. Nedostatky těchto materiálů 

není moţné během procesu lisování zakrýt, jak to bylo moţné u vlhké granulace. Suchá 

pojiva v přímém lisování jsou látky, které se přidávají za účelem poskytnout směsi dobrou 

lisovatelnost a zároveň potřebnou velikost tablety, tyto látky plní i funkci plniva. Kluzné 
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látky a mazadla jsou látky sniţující tření v násypce tabletovacího lisu, zlepšují skluz 

tabletoviny do matrice a brání ulpívání tablety na stěnách matrice a razidel. Pokud  

jsou přidávány do směsi, přidávají se jako poslední na dobu 2 – 5 minut mísení.  

Je to z důvodu omezení vedlejších účinků, jako je sniţování pevnosti tablet a hydrofobní 

efekt především alkalických stearanů. 
1,2

 

Vysoké dávky účinné látky s nevhodnou hustotou, sypností, lisovatelností  

nebo rozpustností je obtíţné lisovat. Nutné je dodrţet vhodnou velikost a hmotnost tablety, 

kdy limitem je 1,2 - 1,5 g pro tablety určené ke spolknutí. Ţvýkací tablety mohou být větší, 

takţe případné méně příznivé vlastnosti pomocné látky se zmírní. Předpokládá se,  

ţe se pouţívají takové pomocné látky, které zabrání problémům s hustotou, sypností 

a lisovatelností nezávisle na účinné látce.
2
 

Pokud jsou vlastnosti účinné látky vhodné pro přímé lisování, je tento postup 

postupem první volby. V procesu probíhá nejprve mísení účinné látky se suchými pojivy 

případně dalšími pomocnými látkami a následné přímé lisování tablet. Při tomto kroku  

se můţe projevit segregace částic směsi. Proto je nutné tento krok velmi dobře ošetřit,  

aby byla směs homogenní. Je vhodné pečlivě znát parametry účinné látky a pomocných 

látek ve směsi, a to především z hlediska hustoty, velikosti částic a pouţít látky podobných 

hustot a velikostí částic. Tyto vlastnosti je zde potřeba mnohem více znát a kontrolovat  

neţ u vlhké granulace.
1 

Ve směsi pro přímé lisování je nutné věnovat větší pozornost 

obsahové stejnoměrnosti účinné látky.
2
 

Tabulka č. 2 srovnává proces přímého lisování a vlhké granulace z hlediska 

vybraných srovnávacích vlastností a jejich výhodnosti. 
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Tab. č. 2: Srovnání přímého lisování a vlhké granulace 
2
 

srovnávací vlastnost vlhká granulace přímé lisování 

lisovatelnost 
pevnější tablety pro látky  

se špatnou lisovatelností 

potencionální problém 

v případě účinné látky  

ve vysokých dávkách  

se špatnou lisovatelností 

sypnost 
dobrá - zvýšená procesem 

granulace 

většinou poţadavek kluzné 

látky 

velikost částic větší se širší distribucí  menší s uţší distribucí  

obsahová stejnoměrnost 
zajištěna procesem 

granulace 
nebezpečí segregace 

doba rozpadu 

pomalejší, poţadavek na 

přídavek vyšší koncentrace 

rozvolňovadel, funkčnost 

sníţena vlhkou granulací 

rychlejší, moţnost pouţít 

menší koncentrace 

rozvolňovadel, jejich 

funkčnost není sníţena 

náklady 
vyšší – vybavení, čas, 

validace, energie 

vyšší náklady spojené 

s pouţitím látek pro přímé 

lisování 

stabilita 
nevhodné pro citlivé látky 

na vlhkost a teplotu 
stabilní 

prach méně prachu větší mnoţství prachu 

barva tablet sytá nebo pastelová barva pastelová barva 

 

Významným rysem přímého lisování je jednoduchost, a tím pádem ekonomičnost. 

Není třeba velkého počtu zařízení, prostoru pro tato zařízení, surovin, kroků výroby tablet 

jako při vlhké granulaci. Náklady spojené s technologickým procesem jsou niţší, díky 

moţnosti sníţení pracovníků, sníţení času na celý proces a sníţení spotřeby energie. 

Významnou výhodou je, ţe se jedná o suchou proceduru, bez nároků na vlhkost a teplo 

a je tedy moţné zabránit vystavování látek vodě a zvýšeným teplotám, coţ můţe  

u nestabilních látek vést k jejich poškození a rozkladu.
1,4

 

Další výhodou je rozpad tablet na jednotlivé primární částice, coţ je lepší  

neţ rozpad granulátu na shluky. Výsledný zvětšený povrch pro disoluci umoţňuje rychlejší 

uvolňování léčivé látky.
1
 

Není nutné pouţívat tak vysoké tlaky pro přímé lisování jako v metodě vlhké 

granulace nebo při suché granulaci –„briketování“.
4
 

V přímém lisování je také snadnější dodrţovat správnou výrobní praxi,
2
  

díky niţšímu počtu kroků při výrobě a to také vede ke sníţení pravděpodobnosti 
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mikrobiální kontaminace směsi (nepřidává se vlhčivo). Dochází také ke sníţení počtu 

dokumentů k přístrojům a standardním operačním postupům.
4
 

Proces přímého lisování má také mnoţství omezení. Jedno z hlavních omezení 

přímého lisování je závislost na sypných vlastnostech a lisovatelnosti látek. Proto je tato 

metoda nevhodná pro účinné látky vysokodávkové, neboť přidáním vhodné pomocné 

látky, která zajistí dobrou lisovatelnost a sypnost, by vznikly nepřijatelně velké tablety. 

Pokud je však účinná látka sama o sobě dobře lisovatelná větší zastoupení v tabletě můţe 

být poutáno na pomocnou látku.
1
 

Dalším problémem můţe také být fakt, ţe se při vlhké granulaci dají zamaskovat 

rozdílnosti ve vlastnostech pomocných látek přípravou granulátu. Zatímco ve směsi  

pro přímé lisování zůstávají vlastnosti jednotlivých částic obsaţených látek nezměněny.
2
 

Je zde také moţnost segregace jednotlivých látek během mísení (indukce statického 

náboje, lze minimalizovat potaţením částic).
4 
Pravděpodobnost oddělení částic je tím větší, 

čím je větší rozdíl ve velikosti částic jednotlivých látek ve směsi. Je vhodné pouţít takové 

pomocné látky, které mají stejnou nebo podobnou velikost částic jako látka aktivní. Tato 

nevýhoda je spojená s obtíţností zajištění obsahové stejnoměrnosti. Správné 

homogenizování je závislé např.: na počtu otáček, rychlosti míchání, délce procesu a stupni 

zaplnění mísícího zařízení. Na optimalizaci procesů homogenizace směsi určené pro přímé 

lisování se zaměřily některé experimenty. Z výsledků experimentů vyplynulo, ţe některé 

pomocné látky mají sklon k segregaci. Byla zjištěna nehomogenita mezi tabletou  

a tabletami, ale také v samotné tabletovině.
1
 

Další uváděnu nevýhodou je vyšší cena pomocných látek pro přímé lisování  

ve srovnání s látkami pouţívanými při vlhké granulaci. Avšak náklady na pořízení surovin 

jsou vyváţeny ušetřením počtu kroků v procesu přímého lisování oproti vlhké granulaci 

(vlhčení, sušení) a náklady spojenými se spotřebou energií při těchto procesech.
1
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4.2 Suchá pojiva – vlastnosti a příklady 
1,2,4,5

 

Mezi suchá pojiva řadíme látky, které mají funkci pojiva a zároveň v procesu 

přímého lisování plní funkci plniva. V literatuře je uţíván pro suchá pojiva také pojem 

přímo lisovatelné plnivo. Tyto pojmy jsou rovnocenné. V mnoha případech musely být 

látky vhodně upraveny, aby měly lepší sypnost a lisovatelnost, tedy vlastnosti co nejlepší 

pro přímé lisování. Většina suchých pojiv zahrnuje agregáty s různým zastoupením 

amorfní sloţky. Mnoho faktorů ovlivňuje výběr optimálního suchého pojiva. Tyto faktory 

mohou být velmi různé a zahrnují od základních vlastností prachů (velikost částic, tvar 

částic, sypná hustota, rozpustnost) přes charakteristiky, které ovlivňují přímé lisování 

(sypnost, lisovatelnost) aţ po faktory ovlivňující stabilitu, cenu a dostupnost. U kaţdého 

pojiva musíme zváţit jednotlivé vlastnosti pro náš zamýšlený účel, jelikoţ je potřeba mít 

na zřeteli, ţe suché pojivo zaujímá velkou část tablety (objemově nebo hmotnostně).
1,2, 5

 

V následujících bodech jsou přehledně shrnuty nejdůleţitější faktory pro optimální 

výběr suchého pojiva pro přímé lisování. 

Faktory pro výběr suchých pojiv: 
2,4 

 Lisovatelnost 

 sama o sobě 

 diluční kapacita – jaké mnoţství účinné látky pojme suché pojivo a zároveň 

zůstává zachována lisovatelnost
4
 

 účinek mazadla, rozvolňovadel, kluzných látek 

 

 Sypnost 

 sama o sobě 

 v konečném produktu 

 s kluznou látkou 

 

 Velikost částic a distribuce 

 vliv na sypnost, lisovatelnost 

 mísení 

 problémy s prachem  
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 Obsah vlhkosti a typ 

 vázaná/volná vlhkost 

 přístupnost pro chemickou degradaci 

 vliv na lisovatelnost 

 hygroskopičnost 

 

 Sypná hustota 

 vliv na sypnost a lisovatelnost 

 vliv na manipulaci a mísení 

 

 Kompatibilita 

 vlhkost 

 pH 

 redukující cukry 

 

 Rozpustnost 

 stupeň disoluce 

 vliv pH 

 

 Stabilita tablet 

 barva 

 pevnost 

 

 Fyziologická přijatelnost 

 toxicita 

 osmotický efekt 

 chuť 

 

 Náklady a dostupnost 

 náklady na pouţití 

 komerční dostupnost 

 bezpečnost   
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Metody zlepšování vlastností suchých pojiv k přímému lisování 
1,4,5

 

Mnoho suchých pojiv se nehodí pro své vlastnosti k přímému lisování díky špatné 

sypnosti (škroby), nízké vazebnosti (α-laktosa monohydrát), citlivosti na mazadlo (škroby). 

Zlepšení vazebných vlastností můţe být zlepšeno fyzikální modifikací jako je dehydratace, 

částečné předbobtnání, granulace. Stále však mnoho pojiv má špatné sypné vlastnosti.  

Je proto vhodné zvolit jiné metody, které kombinují fyzikální modifikaci s aglomerací. 

Těmito metodami jsou krystalizační techniky, chemické metody, fluidní granulace, 

sprejové sušení a válcové sušení. Většinou jsou dále tyto techniky kombinovány 

se sítováním a mletím. Aglomerace částic metodou granulace zvyšuje fragmentaci.  

Při sprejovém sušení vznikají nedokonalé krystaly, které jsou ve struktuře spojovány 

amorfní sloţkou. Nedokonalé krystaly se vyznačují vysokou fragmentací a zároveň 

amorfní sloţka zůstává tvárnou a podléhá plastickým deformacím. Další moţností  

pro zlepšení přímého lisování je „co-processing“, tedy vzájemné zpracování dvou a více 

látek do látky jedné, z nichţ jedna se obvykle lisuje fragmentací a druhá plastickými 

deformacemi. Plastická sloţka zlepšuje lisovatelnost, díky většímu vazebnému povrchu. 

Tato sloţka, ale sniţuje pevnost tablet, díky uvolnění nahromaděné elastické energie  

se zvyšuje porozita. Toto je však vyváţeno fragmentujícím plnivem. Příklad produktu 

Microcellac
®
, který obsahuje 75% laktosy, 25% mikrokrystalické celulosy.

 1,4,5
 

 

Typy suchých pojiv pro přímé lisování (dle chemické struktury): 

Cukerné alkoholy 
1,2,4,5

 

V dnešní době stoupá zájem o cukerné alkoholy jako o farmaceutické substance 

zejména pro jejich sladkou chuť, méně kalorií a vhodnost pro diabetiky bez ovlivnění 

glykemie.
 5

 

Sorbitol 
1,2

 

Má několik polymorfních forem a amorfní formu, které mají různý vliv  

na lisovatelnost a stabilitu.
2
 Chemicky je to isomer mannitolu.

1
 Nejstabilnější je krystalická  

γ-forma. Méně stabilní α a β-formy přecházejí v přítomnosti vlhkosti na stabilní γ-formu. 

Hojně je vyuţíván na výrobu ţvýkacích tablet, bonbónů bez cukru a pastilek. Tvoří pevné, 

hygroskopické výlisky, které zanechávají chladivý a svěţí pocit v ústech. Mezi firemní 

produkty patří Neosorb
®

 a Sorbitab
®

.
2
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Mannitol 
1,2,4

 

Mannitol je ve vodě rozpustný, není hygroskopický.
4
 Neposkytuje tak pevné 

výlisky jako sorbitol.
2
 Tvoří také mnoho polymorfů a jeho pouţití je obdobné  

jako sorbitolu – výroba ţvýkacích tablet (zanechává chladivý pocit v ústech).
1 

Bez modifikace se nedá pouţívat pro přímé lisování tablet. Příkladem firemního produktu 

je Mannogem
®
.
2
 

Cukry  
1,2,4

 

Sacharosa 
1,2,4

 

Sacharosa je široce rozšířena a pouţívána jako plnivo do ţvýkacích tablet a pojivo  

při vlhké granulaci.
4 

Čistá krystalická sacharosa není vhodná pro přímé lisování tablet. 

Skládá se z velkých krystalů, které vykazují dobrou sypnost, ale špatnou lisovatelnost.
1 

Pro tento účel jsou pouţívány modifikace, např. Di-Pac
®
. Ten je vyráběn společnou 

krystalizací sacharosy s 3% modifikovaných dextrinů. Má dobrou sypnost. Tento 

aglomerovaný produkt se skládá z malých krystalů sacharosy, které jsou drţeny 

pohromadě dextrinem. Tablety obsahující vyšší podíl Di-Pacu mají tendenci tvrdnout  

za vyšší relativní vlhkosti. Mazadlo je potřeba pouze při relativní vlhkosti nad 50%. Obsah 

vlhkosti ovlivňuje lisovatelnost. Pro potřeby farmaceutického průmyslu je vhodná vlhkost 

kolem 0,4%. Vyšší obsahová vlhkost se uplatňuje při výrobě ţvýkacích tablet  

nebo pastilek. S rostoucím stupněm vlhkosti nároky na mazadlo klesají. Má také výbornou 

barevnou stálost. Nu-Tab
®
 je produktem válcového sušení. Skládá se ze sacharosy,  

4% invertního cukru, 0,1 - 0,2% kukuřičného škrobu a stearanu hořečnatého. Dobrou 

sypnost zajišťují poměrně velké částice, které mohou být obtíţně mísitelné. Nevýhodou  

je slabá barevná stálost.
2
 

Dextrosa 
1,2,4

 

Dextrosa neboli D-glukosa je dostupná jako bezvodá nebo ve formě monohydrátu.
1 

V přímém lisování se uplatňuje Emdex
®
, sprejově sušená dextrosa,  

která obsahuje 3 - 5% maltosy a malé mnoţství glukosových oligomerů.
2 

Emdex
®
 je bílý 

prášek s dobrou sypností, rozpustný ve vodě, není hygroskopický. Tento produkt  

je dostupný jako vodný nebo bezvodý.
4
 Oba typy jsou dobře lisovatelné s tím, ţe bezvodý 

produkt je o něco lépe lisovatelný. Nejvíce je pouţíván monohydrát. Krystalicky vázaná 

voda neovlivňuje stabilitu při běţných skladovacích podmínkách. Mohou se vyskytnout 
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problémy s obsahovou stejnoměrností, protoţe obsahuje velké částice. Tento problém lze 

vyřešit přidáním pomocné látky s menší velikostí částic. Pro svoji sladkou chuť  

je pouţíván při výrobě ţvýkacích tablet. Tablety jsou velmi pevné pár hodin po vylisování. 

Během skladování při velmi vysokých vlhkostech mohou tablety aţ zkapalnět a sniţuje  

se jejich pevnost.
2
 

Laktosa 

O laktose je pojednáno dále v samostatné kapitole č. 4.2.2. 

Polysacharidy 
1,2,4,5

 

Škroby 
1,2,4

 

Škroby jsou tvořeny dvěma polysacharidovými řetězci. Amylosa je lineární 

polymer a tvoří asi 27% a amylopektin je větvený polysacharid, který je v zastoupení 

kolem 73%. Škroby je nutné modifikovat, protoţe přírodní škrob nevykazuje ani jednu 

vlastnost pro přímé lisování, protoţe je špatně sypný, vysoce citlivý na mazadlo a také 

špatně lisovatelný. Nejznámějším a nejdéle pouţívaným škrobem je firemní produkt 

Starch
®
1500.

1 
Vzniká částečnou hydrolýzou prasklých zrn kukuřičného škrobu. Produkt  

se skládá z 5% volné amylosy, 15% amylopektinu a 80% nemodifikovaného škrobu.
4 

Volný amylopektin se rozpouští ve studené vodě a přispívá ke zlepšení vazebných 

vlastností, volná amylosa a nemodifikovaný škrob přispívají k dezintegračním vlastnostem. 

V porovnání s ostatními pomocnými látkami má špatnou sypnost (velký specifický povrch 

a silná soudruţnost mezi částicemi) a vysokou citlivost na přídavek mazadla.
1 

Pouţívá  

se především pro rozvolňovací vlastnosti. Tablety mají nízkou pevnost (lisuje  

se elastickými deformacemi). Další vlastností je vysoký obsah vlhkosti 12 - 13%, dochází 

tak k urychlení rozpadu léčiv citlivých na vlhkost. Sám o sobě má vlastnosti mazadla,  

ale v kombinaci s dalšími látkami je přídavek mazadla nezbytný. Je však vysoce citlivý  

na přídavek alkalického mazadla, v tomto případě se upřednostňuje pouţití kyseliny 

stearové a rostlinných hydrogenovaných olejů.
2
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Celulosa 
1,2,5

 

Stavební jednotkou celulosy jsou lineární řetězce tvořené z jednotek  

β-(1,4)-D-glukopyranosy.
1
 Stupeň polymerizace se můţe lišit a můţe být aţ 9000. 

Makromolekulární řetězce jsou uspořádány do vrstev, které jsou navzájem drţeny 

vodíkovými vazbami. V přírodě je celulosa hojně rozšířena, je sloţkou rostlinné buněčné 

stěny. Získává se z bavlny nebo ze dřeva (pro farmaceutické účely) ve formě buničiny  

tj. vybělené dřevné celulosy. Pouţívá se zejména jako obvazový materiál. Přírodní celulosa 

je semi-krystalická a má vláknitou strukturu. Některé úseky mohou být více krystalické  

a některé mají více amorfní strukturu. Opakující se dimer v celulose se nazývá cellobiosa. 

Celulosa je pro organismus obtíţně stravitelná.
2
 

Ve výrobě tablet se uţívá modifikovaná celulosa, mikrokrystalická (Avicel
®

)  

nebo práškovaná (Arbocel
®

). Prášková celulosa má horší pojivové vlastnosti  

neţ mikrokrystalická celulosa. Vyrábí se rekrystalizací a depolymerací celulosy 

za přítomnosti kyseliny fosforečné. Má nízký podíl krystalické sloţky. Tablety z práškové 

celulosy mají kratší dobu rozpadu, pevnost v tahu je však srovnatelná s mikrokrystalickou 

celulosou.
1,5

 

Mikrokrystalická celulosa je povaţována za nejlepší suché pojivo, které má 

výbornou lisovatelnost.
1 

O mikrokrystalické celulose je pojednáno dále v samostatné 

kapitole č. 4.2.1. 

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa vzniká vzájemným zpracováním dvou 

látek. Jedná se o suché směsné pojivo, které obsahuje jako jednu sloţku plnivo a druhou 

sloţku kluznou látku (98% mikrokrystalické celulosy a 2% koloidního oxidu křemičitého). 

Zakomponovaný oxid křemičitý je většinou na povrchu mikrokrystalické celulosy  

a zlepšuje sypné vlastnosti. Látka je dostupná pod firemním názvem Prosolv
® 

SMCC.
5
 

Dalším druhem celulosy, která je dostupná na trhu je UICEL. Vyrábí  

se za přítomnosti roztoku hydroxidu sodného, který působí na celulosu a dále dochází  

k precipitaci s etanolem. Lisovatelnost je o něco horší neţ u mikrokrystalické celulosy,  

ale tablety vykazují dostatečnou pevnost. Výhodou této celulosy je také mnohem kratší 

doba rozpadu tablet.
5
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Anorganické látky 
1,2,4

 

Hydrogenfosforečnan vápenatý patří mezi nejvíce pouţívanou anorganickou sůl 

v přímém lisování. Vyskytuje se ve formě dihydrátu nebo bezvodý.  Je nehygroskopický, 

špatně rozpustný. Je tvořen agregáty mikrokrystalů, které vykazují velmi dobrou sypnost.
1 

Výhodou pro jeho pouţívání při výrobě vitaminových a minerálních doplňků je vysoký 

obsah vápníku a fosforu. Tato látka vykazuje slabě alkalickou hodnotu pH 7,0-7,4,  

coţ je omezující podmínka pro pouţívání této substance pro látky, které jsou citlivé  

na malý přídavek alkalické sloţky (kyselina askorbová).
4 

Další výhodou je, ţe přídavek 

mazadla neovlivňuje vazebnou kapacitu. U dihydrátu můţe hrozit, ţe se během lisovacího 

procesu vázaná voda (při teplotách kolem 40-60 °C) uvolní a mohlo by docházet 

k hydrolýze. Do tablet je vhodné pro lepší rozpad přidat rozvolňovadlo. Firemní názvy 

jsou např.: DiTab
®
, Emcompress

®
.
2
 

Fosforečnan trivápenatý je hůře lisovatelný, hůře rozpustný a obsahuje větší 

zastoupení kalciových iontů. Na trhu je pod firemním názvem TriTab
®
.
2
 

Z dalších anorganických látek se pouţívá např. uhličitan vápenatý.
2
 

 

4.2.1 Mikrokrystalická celulosa 
1,2,4,5

 

Mikrokrystalická celulosa je částečně depolymerizovaná čištěná celulosa. Vyrábí  

se hydrolýzou z α-celulosy pomocí slabých minerálních kyselin za příslušného tlaku  

a teploty.
1
 Následně se čistí filtrací a sprejově suší.

4
 Mnoho komerčně vyráběných 

mikrokrystalických celulos se sprejově suší, protoţe díky tomuto procesu můţeme 

kontrolovat stupeň aglomerace (velikost částic) a obsah vlhkosti.
1 

Depolymerizací  

se především odstraňuje amorfní podíl a získáme tak řetězce do 350 jednotek glukosy. 

Vznikají porézní částice s jemnou mikrokrystalickou strukturou.  Je to bílý krystalický 

prášek bez chuti a zápachu, který není kompatibilní silně se oxidujícími látkami.
2
 

Při přímém lisování tablet je vyuţívána jako plnivo a zároveň pojivo. Plní také 

funkci rozvolňovadla a mazadla. Vyuţívá se také jako plnivo při vlhké granulaci. 

Je nejlépe lisovatelná ze všech plniv. Mikrokrystalická celulosa se stala druhou látkou 

(po sprejově sušené laktose), která odstartovala přímé lisování a vývoj dalších suchých 

pojiv pro přímé lisování.
1 

Během lisování vznikají velmi pevné tablety, díky velké ploše 
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pro vaznost.
2 

Byla prokázána závislost pevnosti tablet na stupni depolymerace,  

při zvyšujícím se stupni depolymerace se zvyšuje pevnost tablet.
5 

Tato závislost je zároveň 

ovlivňována kvalitou surové celulosy a procesem depolymerizace. Při nízkých lisovacích 

tlacích se lisuje elastickými deformacemi, coţ je způsobeno dutou vláknitou strukturou.  

Při vyšších lisovacích tlacích dochází k trvalé plastické deformaci, díky přítomnosti velké 

smykové plochy a vodíkových vazeb.
2 

Další vlastností je schopnost vázat malé mnoţství 

jiných látek během lisování. Rozpad tablet je vysvětlován průnikem vody do matrice 

především póry a následným kapilárním vzlínáním. Dochází tak k postupnému zvětšování 

pórů a narušení vodíkových vazeb. Tento proces je velmi rychlý. Při vyšších lisovacích 

tlacích se penetrace vody do menších pórů zpomaluje.
1 

Má velmi nízký koeficient tření  

a není nutné přidávat mazadlo.
2 

Pevnost vylisovaných tablet je sniţována se zvyšujícím  

se procentuálním zastoupení stearanu hořečnatého, zatímco čas rozpadu zůstává 

neovlivněn.
4 

Při více jak 20% zastoupení dalších látek je mazadlo nutné. Tablety 

obsahující vyšší podíl mikrokrystalické celulosy mohou začít měknout (oslabují  

se vodíkové vazby) při skladování ve vlhčím prostředí (nad 75% relativní vlhkosti).  

Tato změna je reverzibilní. Na trhu je velké mnoţství mikrokrystalických celulos lišících  

se velikostí částic, stupněm krystalinity, hustotou, obsahem vlhkosti, sypnými vlastnostmi 

např. Avicel
®
, Microcel

®
.
2 

 

4.2.1.1 Microcel
®  6

 

Jedná se o firemní produkt mikrokrystalické celulosy. Je tvořen agregáty 

pórovitých a plastických částic, které jsou dobře lisovatelné. Získává se částečnou 

hydrolýzou vysoce čištěné celulosy. Microcel
®
 je ve vodě nerozpustný díky vodíkovým 

vazbám mezi molekulami řetězců dochází k rychlému rozpadu vylisovaných tablet. 

V alkalických rozpouštědlech je částečně rozpustný, v rozpouštědlech s kyselým 

charakterem je nerozpustný. Agregáty krystalů se jeví okem jako jemné prachové částice, 

jsou bez chuti a zápachu. Na trhu je mnoho typů Microcelu
®
 lišící se velikostí částic.

6
 

Ve vlhké granulaci se obvykle přidává 2 – 10% Microcelu
®
 ke konečné směsi  

před lisováním, díky tomuto přídavku se zvyšuje pevnost, sniţuje se oděr a víčkování 

tablet.
6
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Pozitivní vlastnosti Microcelu
®
 (přídavek 10 – 50%) v přímém lisování jsou:

 6
 

 vysoce pevné tablety při nízkém lisovacím tlaku 

 krátká doba rozpadu tablet 

 nízký oděr tablet 

 výborné plnění matrice 

 zlepšuje se lisovatelnost průměrně sypných léčiv v přídavku 2-10% 

Typy Microcelu
® 

vhodné pro přímé lisování:
 6
 

Microcel
®
 MC-101 jako jediný z typů Microcelu

® 
je pouţíván především u vlhké 

granulace, avšak i u přímého lisování. Průměrná velikost částic je 50 µm. Obsah vlhkosti 

 je max. 7%. 

Microcel
®
 MC-102 je nejvíce vyuţíván pro přímé lisování. Průměrná velikost 

částic je 100 µm. Obsah vlhkosti je max. 7%. 

Microcel
®
 MC-12, MC-200 a MC-250 pro svoji větší velikost částic zlepšují 

sypné vlastnosti. Průměrná velikost částic u MC-12 je 160 µm, u MC-200 je 180 µm,  

u MC-250 je 230 µm. Obsah vlhkosti je max. 7%. 

Microcel
®
 MC-500 má největší průměrnou velikost částic (270 µm), pouţívá  

se v případě s léčiva s velmi nízkou sypností. Obsah vlhkosti je max. 7%. 

Microcel
®
 MC-302 má vysokou sypnou hustotu a pouţívá se pro zlepšení sypnosti 

aktivní látky s nízkou hustotou. Průměrná velikost částic tohoto typu mikrokrystalické 

celulosy je 100 µm, obsah vlhkosti max. 7%. 

Microcel
®
 MC-103 a MC-122 mají nejniţší obsah vlhkosti (max. 3%) ze všech 

uváděných Microcelů
®
. Jsou vhodné pro aktivní látky, které jsou citlivé na vlhkost. Liší  

se velikostí částic, MC-122 (100 µm) má dvakrát větší velikost částic neţ MC-103  

(50 µm). 
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4.2.2 Laktosa 
1,2,4,7,8

 

Laktosa je široce pouţívána ve farmaceutickém průmyslu jako plnivo v tabletách, 

kapslích, inhalátorech, lyofilizovaných produktech či jako součást dětské výţivy. 

Je bez zápachu, bílé aţ šedobílé barvy, sladké chuti. Mezi další vlastnosti, které přispěly 

k jejímu uplatnění patří přijatelná cena, snadná dostupnost, nízká hygroskopičnost, dobrá 

stabilita a rozpustnost.
1,7

 

Laktosa je disacharid skládající se z jedné molekuly glukosy spojené s jednou 

molekulou galaktosy.
2
 Je přítomna v mléce všech savců.

4 
Obsah laktosy v kravském mléce 

je mezi 4,6% (odpovídá 38% sušiny).
8 

Laktosa se nejčastěji získává 

ze syrovátky kravského mléka. Surový produkt určen pro farmaceutické účely je dále 

čištěn rekrystalizací.
1 

Metoda získávání laktosy z mléka byla patentována v roce 1937.
7 

Charakteristickým znakem je různá podoba v rozdílných podmínkách v závislosti  

na teplotě a fyzikálně-chemických vlastnostech, a proto se můţeme setkat s dvěma 

izomery. Těmito dvěma krystalickými polymorfy jsou α a β, lišící se konfigurací 

hydroxylové skupiny na asymetrickém uhlíku.
2 

Chemické vlastnosti obou forem  

jsou stejné, liší se mezi sebou specifickou otáčivostí roviny polarizovaného světla, 

rozpustností ve vodě a tvarem krystalů.
7 

Laktosa patří také mezi redukující cukry díky 

poloacetalovému hydroxylu. Toto reaktivní místo můţe způsobit degradaci, tím dochází  

ke ţloutnutí či hnědnutí tablet během skladování. Dochází k reakci laktosy a primárně 

vázané aminové skupiny. Náchylnější je ke změně barvy amorfní laktosa neţ krystalické 

formy. Reakci urychlují alkalické pomocné látky.
2 

Laktosa je inkompatibilní 

s aminokyselinami, aminofylinem a amfetaminy.
7
 

Krystaly α-laktosy mohou být získány jako monohydrát zahušťováním vodného 

roztoku laktosy za vzniku přesyceného roztoku, kdy dochází ke krystalizaci při teplotách 

pod 93,5 °C.
2
 Bod tání monohydrátu je 201,6 °C a α-anhydrátu 223 °C.

7 
Z monohydrátu 

můţe být získána dehydratací stabilní, nehygroskopická α-anhydrátová forma při teplotách 

nad 130 °C, nebo méně stabilní, hygroskopický anhydrát při teplotách niţších. Tento 

anhydrát je rozpustnější neţ α-hydrát.
2 

S α-laktosou ve formě anhydrátu se obyčejně 

nesetkáme – má tendenci krystalizovat jako monohydrát.
1 

Hrubá (> 150 µm) krystalická  

α-laktosa monohydrát má dobré sypné vlastnosti, ale je hůře lisovatelná. Zmenšením 

velikosti částic se zlepšuje lisovatelnost, ale sniţuje se sypnost. Tato forma laktosy 
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se nehodí pro přímé lisování, dále se zpracovává pro přímé lisování sprejovým sušením 

nebo granulací. Bezvodá forma je zhruba třikrát lépe lisovatelná neţ monohydrát. 

Pro velikost částic platí stejné zákonitosti jako pro monohydrát.
2
 

V molekule β-laktosy není vázána voda, a proto je tento anomer nazýván  

β-anhydrát. β-anhydrát krystalizuje z roztoku laktosy při teplotách nad 93,5 °C a bod tání 

je 252,2 °C.
2,7

 Krystaly tohoto anomeru jsou sladší a mají značně vyšší rozpustnost  

neţ krystaly α-laktosy.
7 

Krystalická β forma (anhydrát) má lepší lisovatelnost neţ α-laktosa 

monohydrát. Sprejově sušená β-laktosa má podobné vlastnosti jako α-laktosa anhydrát. 

Prakticky se krystalická laktosa nevyskytuje isomerně čistá. Jsou zde vţdy zastoupena 

malá procentuální mnoţství opačného anomeru (β-laktosa obsahuje 30% α formy,  

jsou však dostupné i formy, které obsahují větší podíl β formy).
2
 

Bezvodé formy laktosy obsahují 1% hmotnostně vázané vody a jsou schopny vázat 

vzdušnou vlhkost a přecházet na formu hydrátu.
7
 Tím se vysvětluje, ţe tablety mohou 

zvětšit svoji velikost aţ o 15%.
2 

Laktosa monohydrát je však stabilní při pokojové vlhkosti, 

obsahuje cca 5% vázané vody.
7
 U výlisků tablet z β-anhydrátové formy k poutání vzdušné 

vlhkosti nedochází a chová se jako α-monohydrát.
1
 

Při rychlém sušení laktosového roztoku jeho viskozita stoupá tak rychle,  

ţe krystalizační proces nemůţe proběhnout. Takto se vytvoří nekrystalická amorfní 

hmota.
7
 Čistě amorfní laktosa není komerčně dostupná a obvykle je obsaţena ve formách 

modifikovaných laktos. Různě modifikované laktosy mohou obsahovat různý podíl vody 

v závislosti na amorfním obsahu laktosy.
1 

Amorfní sklovitá hmota laktosy je velmi 

hygroskopická, přijímá vlhkost ze vzduchu.
2 

Amorfní laktosa je dobře lisovatelná, setkáme 

se s ní ve sprejově sušené laktose. Přechod β-laktosy na α-laktosu při krystalizaci 

nazýváme mutarotace.
7
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4.2.2.1 Typy laktos v přímém lisování 

 

α-laktosa monohydrát 
1,4,7,9 

Hrubá frakce (prosetá sítem 100) α-laktosy monohydrátu je pouţívána pro přímé 

lisování díky své sypnosti.
9
 Obsahuje asi 5% vázané vody.

7
 Ve srovnání s dalšími plnivy 

má špatné vazebné vlastnosti, vysokou hustotu.
4 

Pro zlepšení vazebnosti, a tím 

lisovatelnosti, je vhodné přidat další suché pojivo. Při lisování dochází především  

k fragmentaci, při velikosti částic kolem 20 µm dochází k elastickým deformacím. Během 

lisovacího procesu větších částic se zvětšuje i jejich hustota. Dochází k rozdrobnění 

velkých částic, menší částice z nich vzniklé se mohou přeskupit a vyplnit volné dutiny.  

Má vysokou křehkost ve srovnání se sprejově sušenou a bezvodou β laktosou. Pevnost 

tablet roste se sniţující se velikostí částic. Bylo zjištěno, ţe menší částice musí projít 

rozsáhlejším procesem přeskupení. Rozpad tablet bez přítomnosti hydrofobního mazadla  

je velmi rychlý. Přítomnost hydrofobního mazadla zpomaluje pronikání vody do tablety  

a prodluţuje čas rozpadu tablet. Tato látka je často kombinována s mikrokrystalickou 

celulosou. Tato kombinace přispívá k rozpadu tablety, zatímco drtící síla roste úměrně 

s procentuálním přídavkem mikrokrystalické celulosy.
1
 

 

Anhydrát α-laktosy 
1,4

 

Vazebná kapacita laktosy α-monohydrátu se dramaticky zvětšuje dehydratací. 

Během dehydratace se jednotlivé krystaly hydrátu mění na shluky dehydratovaných 

agregátů.
4 

Tyto agregáty jsou jemnější, slabší a méně elastické v porovnání  

s monohydrátem. Dochází zde ke křehké fragmentaci při niţších tlacích a mnohem 

snadněji neţ v případě monohydrátu. V porovnání s hydratovanou formou má anhydrát 

stejnou pórovitost, ale odlišnosti jsou ve velikosti pórů. Anhydrát má více menších pórů 

neţ hydrátová forma, tím se vysvětluje vysoká vazebná kapacita. Mezi významnou 

nevýhodu patří relativně pomalý rozpad tablet. Voda špatně proniká do tablety malými 

póry a zároveň dochází k přeměně na hydratovanou formu.
1
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Anhydrát β-laktosy 
1,4,8,10

 

β-laktosa anhydrát se připravuje válcovým sušením roztoku laktosy nad 93,5 °C. 

Připravený produkt se skládá ze shluků jemných krystalů.
4
 Komerčně připravované 

produkty obsahují kolem 80% β formy anhydrátu a zbytek připadá na α-anhydrát laktosy. 

Takto připravená laktosa pro přímé lisování tablet obsahuje nejvyšší zastoupení β formy. 

β-laktosa snadněji podléhá fragmentaci neţ α-laktosa monohydrát, tím dochází k zvětšení 

počtu částic, zvětšuje se povrch a ve výsledné tabletě vznikají pevnější vazby.
1
 Částice 

však mají málo pravidelný tvar, tím se zhoršují sypné vlastnosti.
8 

Avšak pečlivým mletím  

a prosíváním, lze zúţit distribuční profil částic a tím zlepšit sypnost. Velikost pórů  

ve výsledné tabletě je silně závislá na lisovacím tlaku, při vyšších lisovacích tlacích 

dochází ke zmenšování velikosti pórů. Díky nízkému obsahu vlhkosti je vhodná  

jako pomocná látka pro jiné látky citlivé na vlhkost. Přítomnost asi 20% podílu α formy 

zajišťuje prodluţování rozpadu tablet především při středních a vyšších lisovacích tlacích. 

Mezi komerčně dostupné řadíme např. SuperTab
® 

22AN.
10

 

 

Sprejově sušená laktosa 
1,4,5,10

 

Sprejově sušená laktosa je nejstarším a stále hojně pouţívaným prvním suchým 

pojivem v přímém lisování. Proces sprejového sušení byl patentován v roce 1962.  

Od té doby je uţívána jako standard pro srovnávání nových pomocných látek k přímému 

lisování. Díky procesu sprejového sušení jsou získány sférické agregáty slepené 

dohromady amorfní sloţkou laktosy a mají lepší sypnost neţ krystaly  

α-monohydrátu a jsou lépe lisovatelné.
1
 Takto připravená laktosa obsahuje krystaly  

α-monohydrátu asi 80 - 85% a amorfní laktosu 15 - 20%.
5
 Částice α-monohydrátu  

jsou jemnější a tudíţ lépe lisovatelné. Amorfní vrstva obaluje částice α-laktosy a zlepšuje  

tím vaznost částic při lisování. Amorfní podíl vzniká rychlou dehydratací rozpuštěné 

laktosy, tento podíl se lisuje plastickou deformací.
4 

Sprejově sušená laktosa je vhodným 

plnivem pro vysoké lisovací tlaky, na druhou stranu její diluční potenciál je závislý  

na pouţitém lisovacím tlaku. Obsahuje cca 5% vlhkosti, avšak tato vlhkost je z převáţné 

většiny vázána ve formě krystalické. Je nehygroskopická.
1
 Mezi komerčně pouţívané patří: 

Fast FlowLactosa
®
, SuperTab

® 
11SD

®
 a FlowLac

®
.
1,10
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Aglomerovaná laktosa 
1,5,10,11

 

Vaznost částic α-monohydrátu můţe být také zlepšena granulací. Granulovaná 

neboli aglomerovaná laktosa se získává granulací α-laktosy monohydrátu vodou  

nebo roztokem laktosy ve fluidním granulátoru. Touto cestou vznikají aglomeráty  

α a β laktosy.
1
 Částice mají více nepravidelný tvar neţ částice získané sprejovým sušením, 

to se projeví horšími sypnými vlastnostmi.
10 

Forma β-laktosy se vyskytuje především  

na povrchu částic.
5 

Sypné vlastnosti jsou dále zhoršovány širokým distribučním rozptylem 

velikostí částic. Dalším rozdílem od sprejového sušení je, ţe neobsahují amorfní podíl 

laktosy. Aglomerované částice připravované fluidní granulací mají nízkou hustotu 

a vysokou porozitu, a díky tomu můţeme vylisovat pevnější tablety. Obsah β-laktosy 

je dán mnoţstvím pouţitého roztoku při granulaci. Podíl β-laktosy zlepšuje lisovatelnost  

a zvyšuje pevnost tablet.
1
 Musíme být opatrní ve zvyšování podílu β-formy (tím se sniţuje 

obsah vody), aby odpovídala lékopisnému poţadavku. Laktosa s 21% β formy  

uţ neodpovídá Evropskému lékopisu.
10 

Mezi komerčně vyuţívané takto upravené laktosy 

patří: Tablettosa
®
, SuperTab

® 
30GR.

10,11
 

 

4.2.2.1.1 Tablettosa
® 1,5,11,12

 

Tablettosa
® 

70/80/100 je obchodní název pro aglomerovanou α-laktosu monohydrát 

vyvinutou pro přímé lisování tablet. Jednotlivé laktosy se liší velikostí částic.  

Tablettosa
®
 70 má nejuţší distribuční profil velikosti částic, zatímco Tablettosa

®
 100 má 

největší velikost částic (přesné velikosti částic jsou uvedeny v tabulkách níţe).
11

 

Metoda aglomerace laktosy α-monohydrátu byla vyvinuta firmou Meggle Pharma. 

Označení „aglomerovaná laktosa“ se uvádí ve spojení s firemním produktem Tablettosa
®
. 

Firma Meggle Pharma je drţitelem patentu na metodu aglomerace a tato metoda není nikde 

v literatuře blíţe popsána.
 
Je zde pouze uvedeno, ţe aglomerovaná laktosa (Tablettosa

®
)  

je připravovaná bez přídavku pojiva.
 1,5

 

V literatuře je popsán také základní rozdíl mezi aglomerací a granulací. 

Aglomerace a granulace jsou metody, které upravují vlastnosti malých, soudrţných 

prachových částic se špatnou sypností do částic, které jsou vhodné pro přímé lisování. 

Granulací získáváme částice, které mají tvar blízký kulovitému, s relativně vysokou 
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sypnou hustotou a pevností. Aglomerací získáme částice nepravidelného porézního tvaru 

s nízkou sypnou hustotou a pevností.
1
 

U firemního produktu Tablettosa
®
 dochází ke zlepšení sypných vlastností  

a lisovatelnosti jemně namleté laktosy ve srovnání s α-laktosou monohydrátem.
11 

Tablettosa
®

 obsahuje nízký podíl β formy laktosy, uvádí se asi 3%.
5 

Jedná se o stabilní 

nehygroskopický produkt. Rychlý rozpad je umoţněn díky velkému povrchu a velikosti 

pórů. Produkt je bílého vzhledu nenáchylnému ke změně barvy, mírně sladké chuti. Dobrá 

sypnost zaručuje bezproblémové plnění matrice, a tím i plynulost výroby. Je vhodná  

jako plnivo pro přímé lisování tablet, plnivo pro kapsle, effervescentní tablety.
11

 

V následující části jsou v tabulkách (č. 3 – č. 5) uvedeny velikosti částic 

jednotlivých typů Tablettos
®
 a dále jsou uvedeny hodnoty sypné a setřesné hustoty.  

Na obrázku č. 1 jsou částice Tablettosy
®
 80 zobrazené pod mikroskopem. 

Tab. č. 3: Tablettosa
®
 70 - distribuce velikosti částic:

11
 

velikost částic procentuální zastoupení 

< 63 µm <= 6% 

< 200 µm 30-70 % 

< 500 µm >= 98% 

 

Sypná hustota: 0,55 g/ml 

Setřesná hustota: 0,67 g/ml 

Tab. č. 4: Tablettosa
®
 80 - distribuce velikosti částic:

11
 

velikost částic procentuální zastoupení 

< 63 µm <= 20% 

< 180 µm 40-75 % 

< 400 µm >= 85% 

< 630 µm >= 97% 

 

Sypná hustota: 0,61 g/ml 

Setřesná hustota: 0,74 g/ml  
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Obr. č. 1: Tablettosa
®
 80 

12
 

 

 

 

Tab. č. 5: Tablettosa
®
 100 - distribuce velikosti částic:

11
 

velikost částic procentuální zastoupení 

< 63 µm <= 25% 

< 250 µm 60-90 % 

< 500 µm >= 96% 

 

Sypná hustota: 0,57 g/ml 

Setřesná hustota: 0,69 g/ml 
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4.2.2.1.2 SuperTab
® 

30GR 
10

 

SuperTab
® 

30GR je firemní název pro granulovanou laktosu. Tato laktosa byla 

vyvinuta pro zajištění výborných sypných vlastností a vyšší lisovatelnosti. Tuto laktosu  

je moţné lisovat při širokém rozpětí vlhkostí. Je nehygroskopická a je vhodná  

do formulací, kde jsou přísné poţadavky na sledování celkového obsahu vody. 

Granulovaná forma laktosy s přídavkem rozvolňovadla umoţňuje rychlý rozpad tablet 

na jednotlivé aglomeráty. Granulovaná forma vzniká ve fluidním granulátoru, díky této 

cestě úpravy laktosy docílíme velmi dobrých sypných vlastností. Takto upravená laktosa 

α-monohydrát (shluky - aglomeráty částic), poskytuje pevné tablety při nízkých lisovacích 

tlacích. Tento proces byl optimalizován tak, aby laktosa odpovídala lékopisným 

poţadavkům.
10

 

Fluidní granulací dochází k obohacování α-laktosy monohydrátu o β formu.  

Podle mnoţství přídavku pojiva, kterým je roztok laktosy, dochází k rozdílnému 

procentuálnímu zastoupení β podílu. SuperTab
®
 30GR obsahuje kolem 13% β formy 

laktosy. Obsah β-laktosy je tedy dán mnoţstvím pouţitého roztoku laktosy při granulaci. 

Podíl β-laktosy zlepšuje lisovatelnost a zvyšuje pevnost tablet, zároveň však dochází  

ke sniţování obsahu vody. Při zvyšování podílu β laktosy musíme být tedy opatrní,  

aby vyhověla obsahem vody poţadavkům lékopisu. Laktosa s 21% β formy uţ neodpovídá 

Evropskému lékopisu. β-laktosa obaluje povrch částic α-laktosy a snadněji podléhá 

fragmentaci při lisování, a tím zvětšuje povrch pro vznik vazeb ve výlisku. Tento jev 

vysvětluje dobrou pevnost tablet při nízkých lisovacích tlacích.
 10

 

SuperTab
®

 30GR je bílý, sypký prášek, nasládlé chuti bez zápachu. Je vhodný  

pro běţné přímo lisovatelné formulace, které jsou nízkodávkové.
 10

 

Parametry SuperTabu
®
 30GR jsou uvedeny v tabulce č. 6. Na obrázku č. 2  

jsou částice této laktosy zobrazené pod mikroskopem. 
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Tab. č. 6: SuperTab
®
 30GR - distribuce velikosti částic: 

10
 

velikost částic procentuální zastoupení 

< 75 µm <= 30% 

< 150 µm 40-70 % 

< 355 µm >= 90% 

< 500 µm >= 100% 

 

 

Setřesná hustota: 0,66 g/ml 

Sypná hustota: 0,53 g/ml 

 

 

 

Obr. č. 2: SuperTab
®

 30GR
10
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4.3 Energetické hodnocení lisovacího procesu 3,13,14 

Často uţívanou metodou pro hodnocení lisovacího procesu je metoda záznamu 

„síla - dráha“. Jedná se o hodnocení záznamu síly a dráhy horního lisovacího trnu.
3,13  

Na vylisování tablety musí být vynaloţeno určité mnoţství energie, aby byly jednotlivé 

částice zformovány do kompaktního výlisku. Tyto energie je vhodnější pouţívat  

pro hodnocení lisovacího procesu neţ pouze lisovací sílu.
14

 Z těchto energetických 

záznamů získáme informace o energii na tření mezi částicemi, o energii potřebné  

pro tvorbu tablety, případně energii uvolněné tabletou. Některé parametry mohou být 

přímo odečteny z křivky záznamu „síla – dráha“. Modely, které popisují závislost  

„síly - dráhy“ se přímo odlišují od modelů, které analyzují tlak a objem.
13 

Data o energiích je moţné získat z různých typů zařízení např.: z hydraulického 

lisu, výstředníkového lisu, rotorového lisu a lisovacích simulátorů. Lisovací simulátory 

splňují ideální poţadavky na testovací zařízení, dovolují hodnoty dynamicky 

zaznamenávat jak při tabletování, tak i testování malých mnoţství látek. Při testování  

je hojně pouţíván excentrický lis s jedním trnem. 
14

 

Pro přesné měření „síla – dráha“ je potřeba dobře vybrat odolné materiály  

a případně nahradit části lisovacího zařízení těmito materiály, které se účastní deformace  

tj. lisovací trny. 
14

 

Záznam „síla – dráha“ (obr. č. 3), který energeticky vyhodnocuje lisování, 

vyjadřuje závislost lisovací síly horního lisovacího trnu, a dráhy, kterou urazí horní 

lisovací trn během lisovacího procesu. V tomto záznamu jsou vidět křivky,  

které znázorňují oblast komprese (křivka A-B) a dekompresi (křivka B-D) prachových 

částic, které jsou formovány do výsledné tablety. 
13
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Obr. č. 3: Vztah mezi „sílou a dráhou“ se zakreslenými energiemi
13

 

 

 

Mezi těmito dvěma křivkami (komprese a dekomprese) je plocha E2,  

která vyjadřuje energii akumulovanou tabletou po vylisování. Této energii se také často 

říká energie plastická.
13 

Je spotřebována na plastické deformace, případně fragmentaci 

částic během lisovacího procesu.
14

 

Plocha E3 je energie, která je uvolněna z tablety po přerušení působení lisovací síly, 

tedy energie elastická, která se vrací hornímu lisovacímu trnu.
13

 Plochy pro energie E2 a E3 

nás zároveň informují o lisovacích a vazebných vlastnostech testované látky.
14

 

Poslední energií, která doplňuje pomyslný trojúhelník (počátek soustavy  

souřadnic-B-C) je E1 – energie spotřebovaná na tření mezi částicemi tabletoviny a tření 

částic o matrici.
13

 

Součet všech tří energií E1+E2+E3 je nazýván Emax, tedy energie maximální.  

Je to energie, která vyjadřuje celkovou energii vynaloţenou tabletovacím lisem.
13

 

Ze záznamu „síla - dráha“ byl odvozen závěr, ţe pevnost tablet v tahu je přímo závislá  
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na celkové vloţené energii do lisovacího procesu, především na energii spotřebované  

na plastické deformace (E2).
14 

Na základě dvou energií (E2, E3) ze záznamu „síla – dráha“ se vyjadřuje plasticita, 

která se vypočítá dle vzorce (1)
14

: 

Pl =      
  

      
         (1) 

Plasticita vyjadřuje kolik procent z celkové plochy E2+E3 zaujímá E2, tedy energie 

akumulovaná v tabletě po skončení lisovacího procesu. Součet energií E2+E3 je také 

označován jako energie lisování, tedy Elis.
13

 Vysoké hodnoty plasticity nás informují  

o tom, ţe velká část vynaloţené energie je spotřebována na nevratné deformace  

při lisovacím procesu.
14 
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5 Experimentální část 

5.1 Použité suroviny 

SuperTab
®
 30GR (DMV – Fonterra Excipients, SRN) 

granulovaná α-laktosa monohydrát 

č. šarţe: 10469566 

Průměrná velikost částic: 150 µm 

Obsah vlhkosti: 4,5 % 

Sypná hustota: 0,53 g/ml 

Setřesná hustota: 0,66 g/ml 

 

Tablettosa
®
 80 (Meggle Pharma, SRN) 

aglomerovaná α-laktosa monohydrát 

č. šarţe: 0221 

Průměrná velikost částic: 180 µm 

Obsah vlhkosti: 5,07 % 

Sypná hustota: 0,61 g/ml 

Setřesná hustota: 0,74 g/ml 

 

Microcel
®
 MC-200 (Blanver, Brazílie) 

mikrokrystalická celulosa 

č. šarţe: 12000/06 

Průměrná velikost částic: 180 µm 

Obsah vlhkosti: 4,6 % 

Sypná hustota: 0,33 – 0,40 g/ml 

Setřesná hustota: 0,48 – 0,58 g/ml 
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Stearan hořečnatý (Acros organics, USA) 

č. šarţe: A 011241701 

Specifický povrch: 1,6083 m
2
/g  
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5.2 Použité přístroje a zařízení 

Analytické váhy AND HR – 120 

Výrobce: A&D Company, Limited, Japan 

Váţivost: max. 120 g 

Citlivost: 0,1 mg 

 

Digitální váhy KERN 440 – 33N 

Výrobce: GOTTL KERN & SOHN GmbH 

Váţivost: max. 200 g 

Citlivost: 0,01 g 

 

Mísící krychle KB 15S 

Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Krychle z nerez oceli, umístěná na pohonné jednotce Erweka AR 401, s nastavitelnou 

rychlostí otáček a objemem 3,5 litrů. 

 

Materiálový testovací stroj T1 – FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell 

Výrobce: Zwick GmbH & Co., SRN 

Zařízení, které vyvíjí sílu v tlaku i tahu do 50 kN při kontinuálně měnitelné rychlosti 

zatěţování. Pro lisování tablet na tomto přístroji bylo pouţito zvláštního přípravku 

sloţeného z matrice (s dvojitým pláštěm a zajišťovací součástí), horního a dolního 

lisovacího trnu. 

 

Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a rozměrů tablet Tablet Tester M8 

Výrobce: K. Schleuniger & Co., Solothurn, Švýcarsko 

Motorem poháněný přístroj, určený pro měření rozměrů tablet a síly potřebné k destrukci 

radiálně umístěné tablety s konstantní rychlostí zatěţování.  
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Přístroj pro stanovení doby rozpadu tablet a tobolek Erweka ZT 301 

Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Zařízení na stanovení doby rozpadu tablet dle poţadavků ČL 2009. 
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5.3 Postup práce 

Nejprve byly připraveny tabletoviny uvedené v tabulce č. 7. Pomocí materiálového 

testovacího stroje byly vylisovány tablety a současně byly energeticky hodnoceny.  

U těchto tablet byla testována pevnost tablet v tahu a doba rozpadu. Naměřené  

a vypočítané hodnoty byly zaznamenány do tabulek, statisticky a graficky zpracovány. 

Hodnoty z měření pevnosti a doby rozpadu tablet byly zpracovány pomocí 

počítačových programů Excel a QC Expert. V případě nejednoznačného rozdílu 

v hodnotách byl pouţit nepárový t-test na hladině významnost 0,05. 

5.3.1 Příprava tabletovin 

Celkem bylo připraveno 10 tabletovin. Jednalo se o laktosy s 0,5 nebo 1% 

stearanem hořečnatým a dále o laktosy s přídavkem 25% mikrokrystalické celulosy 

s různými koncentracemi mazadla. Směsi byly připraveny mísením v mísící krychli. 

Sloţení jednotlivých směsí je uvedeno v tabulce č. 7. Laktosy s přídavkem stearanu 

hořečnatého byly míseny 5 minut (směsi č. 1 – 4). Laktosy s  Microcelem
®
 MC-200 byly 

míseny 5 minut (směsi č. 5, 6). Pokud se k těmto směsím přidával stearan hořečnatý,  

tak byl přidáván na posledních 5 minut (směsi č. 7 – 10). Mnoţství připravovaných směsí 

laktos se stearanem hořečnatým bylo 30 g, směsí s Microcelem
®
 MC-200 bylo připraveno  

20 g. Rychlost mísení byla 17 otáček za minutu.  

Tab. č. 7:  Sloţení jednotlivých tabletovin (uvedené mnoţství je v gramech) 

označení 

směsi 
SuperTab

® 
30GR Tablettosa

®
 80 Microcel

®
 MC-200 stearan hořečnatý 

1 29,85 - - 0,15 

2 29,70 - - 0,30 

3 - 29,85 - 0,15 

4 - 29,70 - 0,30 

5 15,00 - 5,00 - 

6 - 15,00 5,00 - 

7 14,92 - 4,98 0,10 

8 - 14,92 4,98 0,10 

9 14,85 - 4,95 0,20 

10 - 14,85 4,95 0,20 
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5.3.2 Lisování tablet a energetické hodnocení lisovacího procesu 

Tabletovina byla po naváţení kvantitativně vloţena do matrice se zasunutým 

dolním lisovacím trnem, který byl upevněn jistícím čepem. Následně byla tabletovina 

v matrici lehce sklepána a shora byl volně zasunut horní lisovací trn. Takto připravená 

matrice s tabletovinou byla vloţena mezi čelisti materiálového testovacího stroje  

a při poţadované nastavené lisovací síle byly vylisovány tablety tlakem na horní trn. 

Rychlost posunu horního lisovacího trnu byla vţdy 40 mm/min, hodnota předzatíţení byla 

2 N. Po oddálení čelistí byla matrice vyjmuta, byl odjištěn čep dolního lisovacího trnu  

a tlakem shora na horní lisovací trn byl nejdříve vysunut dolní lisovací trn a následně 

získána tableta. Matrice byla po kaţdém lisovacím procesu pečlivě očištěna. Pro lisování 

tablet byly zvoleny tři lisovací síly, a to 11, 13 a 15 kN, pro tablety s obsahem  

Microcelu
®
 MC-200 byla pouţívána jedna lisovací síla, a to 11 kN. Od kaţdé lisovací síly 

se připravilo 16 tablet (10 tablet pro testování pevnosti a 6 tablet pro zjištění doby 

rozpadu). Kaţdá tableta měla plochý tvar s rovnými hranami bez půlící rýhy, s průměrem 

13,0 mm a hmotností 0,5000 g ± 0,0010g. Vţdy u prvních 10 tablet, které byly zároveň 

testovány na pevnost, se navíc provádělo energetické hodnocení lisovacího procesu 

pomocí záznamu „síla – dráha“. Vyčíslení jednotlivých typů energií bylo hodnoceno  

dle počítačového programu testXpert V 9.01. Jednalo se o energie E1, E2, E3. Energie E1 

představuje energii spotřebovanou na tření během lisovacího procesu. Energie E2 

vyjadřuje energii, která zůstává akumulována v tabletě po vylisování. Energie E3 je sloţka 

elastické energie. Tato energie je vrácena hornímu lisovacímu trnu. Další energií,  

která byla hodnocena pomocí počítačového programu je označována jako Emax.  

Emax je součet E1, E2 a E3. Dále byla hodnocena plasticita. Součet E2 a E3 je označován 

jako energie lisování Elis.  

Příklad protokolu energetického hodnocení je uveden na obr. č. 4. 
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Obr. č. 4: Protokol energetického hodnocení 
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5.3.3 Měření destrukční síly a výpočet pevnosti tablet v tahu 

Destrukční síla se měřila na Schleunigerově přístroji vţdy u 10 tablet z jednotlivých 

směsí od kaţdé lisovací síly. Měření proběhlo nejdříve za 24 hodin od jejich vylisování.  

Po vloţení tablety mezi čelisti přístroje byla nejprve změřena její výška (tableta byla 

vloţena axiálně), poté byla tableta vloţena radiálně, byl změřen její průměr a došlo 

k rozdrcení tablety pomocí dvou čelistí, z nichţ jedna se pohybuje směrem k druhé.
15 

Zaznamenávala se síla v Newtonech potřebná k destrukci tablety. Následně byla pevnost 

tablet v tahu počítána dle následujícího vzorce (2)
16

: 

  
   

     
              (2) 

 

P….pevnost tablet v tahu [MPa] 

F….destrukční síla [N] 

d… průměr tablety [mm] 

h…výška tablet [mm] 

 

 

5.3.4 Měření doby rozpadu tablet 

Doba rozpadu tablet byla také měřena nejdříve po 24 hodinách od vylisování stejně 

jako pevnost. Doba rozpadu tablet se měřila u 6 tablet od kaţdé lisovací síly. K měření  

byl pouţit přístroj pro stanovení doby rozpadu tablet Erweka ZT 301 dle poţadavků ČL 

2009.
15

 Byla připravena lázeň z čištěné vody. Teplota čištěné vody byla 37 ± 1 °C. Tablety 

se rozpadaly v košíčku se šesti trubicemi. Do kaţdé trubice byla vloţena jedna tableta.  

Po spuštění měření doby rozpadu byl vnořen košíček do vytemperované lázně. Pomocí 

svislého pohybu košíčku docházelo k pohybu tablety v trubici, zatěţovací disky do trubic 

nebyly přidány. V okamţiku úplného rozpadu tablety tj. na síťce v dolní části trubice nebyl 

ţádný zbytek tablety, byl zaznamenán čas. Experiment byl ukončen v okamţiku,  

kdy se rozpadla poslední tableta. Voda v lázni byla vyměněna a vytemperována  

na poţadovanou teplotu pro následující měření. 
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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 

IS .................................... interval spolehlivosti pro průměr pevnosti 

                                        (spolehlivost 95%) 

ISr ................................... interval spolehlivosti pro průměr doby rozpadu                         

                                        (spolehlivost 95%) 

s  ..................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr                     

                                         pevnosti 

sr ..................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr doby   

                                         rozpadu 

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

DR .................................. doba rozpadu 

E1 ................................... energie spotřebovaná na tření při kompresi 

E2 ................................... energie akumulovaná v tabletě 

E3 ................................... energie uvolněná při dekompresi (elastická) 

Emax .............................. součet energií E1 + E2 + E3 

Elis ................................. součet energii E2 + E3 

Pl .................................... plasticita  



Tabulky a grafy 

43 
 

sE1 ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                        energie spotřebované na tření E1 

sE2 ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                        energie akumulované v tabletě E2 

sE3 ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr   

                                        energie uvolněné při dekompresi E3 

sEmax ............................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                        energie maximální (součet E1 + E2 +E3) 

sElis ................................. výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                        energie lisování (E2 + E3) 

sPl ................................... výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr  

                                         plasticity 

Sup30 ............................. SuperTab
®

 30GR 

Tabl80 ............................ Tablettosa
® 

80 

MC200 ........................... Microcel
® 

MC-200 

st .................................... stearan hořečnatý 
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6.2 Tabulky 

6.2.1 Pevnost tablet v tahu 

 

Tab. č. 8: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + 0,5% st. při LS 11 kN 

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

 
3,11 53 0,8345 

 3,11 53 0,8345 

 3,10 53 0,8372 ØP=0,8752 

3,11 58 0,9133 

 3,07 53 0,8454 s=0,0420 

3,08 54 0,8586 

 3,07 55 0,8773 IS=0,0301 

3,10 60 0,9478 

 3,10 59 0,9320 

 3,09 55 0,8716 

  

 

 

 

 

Tab. č. 9: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + 0,5% st. při LS 13 kN 

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

3,02 64 1,0378   

3,06 67 1,0722   

3,03 65 1,0505 ØP=1,0878 

3,01 68 1,1063   

3,00 70 1,1427    s=0,0406 

3,06 66 1,0562   

3,03 70 1,1313  IS=0,0289 

3,04 66 1,0632   

3,02 66 1,0702   

3,03 71 1,1475   
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Tab. č. 10: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + 0,5% st. při LS 15 kN 

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

3,01 72 1,1714   

3,03 71 1,1475   

3,01 72 1,1714 ØP=1,2285 

2,95 78 1,2948   

2,94 73 1,2159    s=0,0625 

2,93 74 1,2368   

3,05 79 1,2684  IS=0,0447 

2,99 80 1,3103   

2,98 71 1,1668   

3,01 80 1,3015   

     

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 11: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + 1% st. při LS 11 kN 

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

3,17 49 0,7570   

3,15 54 0,8395   

3,13 51 0,7979 ØP=0,8286 

3,18 51 0,7854   

3,14 54 0,8422    s=0,0411 

3,14 56 0,8734   

3,15 56 0,8706  IS=0,0295 

3,13 54 0,8449   

3,19 57 0,8750   

3,12 51 0,8005   
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Tab. č. 12: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + 1% st. při LS 13 kN 

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

3,09 62 0,9826   

3,07 62 0,9890   

3,08 67 1,0653 ØP=1,0630 

3,04 64 1,0310   

3,05 65 1,0436    s=0,0508 

3,06 69 1,1042   

3,07 69 1,1006  IS=0,0364 

3,06 67 1,0722   

3,10 71 1,1216   

3,06 70 1,1202   

     

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 13: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + 1% st. při LS 15 kN 

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

3,02 77 1,2486   

2,98 71 1,1668   

2,99 72 1,1792 ØP=1,2186 

3,06 76 1,2163   

3,06 72 1,1523    s=0,0446 

3,03 74 1,1960   

3,02 76 1,2324  IS=0,0319 

3,00 77 1,2569   

3,03 80 1,2930   

2,99 76 1,2447   
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Tab. č. 14: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + 0,5% st. při LS 11 kN 

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

3,05 22 0,3532   

3,03 28 0,4525   

3,05 28 0,4496 ØP=0,4350 

3,04 24 0,3866   

3,03 23 0,3717    s=0,0477 

3,06 29 0,4641   

3,06 27 0,4321  IS=0,0342 

3,06 30 0,4801   

3,06 30 0,4801   

3,06 30 0,4801   

     

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 15: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + 0,5% st. při LS 13 kN 

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

2,96 33 0,5460   

3,00 40 0,6529   

2,98 30 0,4930 ØP=0,5886 

2,97 39 0,6431   

2,96 32 0,5294    s=0,0656 

3,00 40 0,6529   

2,99 31 0,5077  IS=0,0469 

2,97 40 0,6595   

2,97 35 0,5771   

2,98 38 0,6245   
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Tab. č. 16: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + 0,5% st. při LS 15 kN 

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

2,95 46 0,7636   

2,92 44 0,7379   

2,93 45 0,7521 ØP=0,7771 

2,94 45 0,7496   

2,94 49 0,8162    s=0,0625 

2,94 52 0,8661   

2,95 45 0,7470  IS=0,0446 

2,95 40 0,6640   

2,94 52 0,8661   

2,97 49 0,8079   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 17: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + 1% st. při LS 11 kN 

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

3,07 22 0,3509   

3,01 22 0,3579   

3,04 22 0,3544 ØP=0,3715 

3,07 23 0,3669   

3,04 25 0,4027    s=0,0211 

3,04 25 0,4027   

3,06 22 0,3521  IS=0,0151 

3,04 24 0,3866   

3,04 22 0,3544   

3,04 24 0,3866   
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Tab. č. 18: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + 1% st. při LS 13 kN 

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

2,97 27 0,4452   

2,98 31 0,5094   

2,98 27 0,4437 ØP=0,4780 

2,97 30 0,4947   

2,97 30 0,4947    s=0,0270 

2,97 28 0,4617   

2,98 28 0,4601  IS=0,0193 

3,00 29 0,4734   

3,00 29 0,4734   

2,99 32 0,5241   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 19: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + 1% st. při LS 15 kN 

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

2,95 31 0,5146 
 

2,94 29 0,4830 
 

2,94 32 0,5330 ØP=0,5635 

2,96 37 0,6121 
 

2,95 32 0,5312 s=0,0512 

2,97 33 0,5441 
 

2,92 34 0,5702 IS=0,0366 

2,95 35 0,5810 
 

2,94 38 0,6330 
 

2,94 38 0,6330 
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Tab. č. 20: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + MC200 (3:1) při LS 11 kN 

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

3,24 67 1,0127   

3,24 69 1,0429   

3,28 69 1,0302 ØP=1,0101 

3,28 67 1,0003   

3,24 68 1,0278    s=0,0199 

3,27 66 0,9884   

3,27 68 1,0184  IS=0,0143 

3,25 65 0,9794   

3,24 66 0,9976   

3,27 67 1,0034   

     

 

 

 

 

 

Tab. č. 21: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + MC200 (3:1) + 0,5% st. při LS 11 kN 

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

3,25 60 0,9041   

3,22 58 0,8821   

3,22 59 0,8973 ØP=0,8792 

3,22 58 0,8821   

3,22 58 0,8821    s=0,0141 

3,24 57 0,8615   

3,23 57 0,8642  IS=0,0101 

3,22 58 0,8821   

3,20 57 0,8723   

3,23 57 0,8642   
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Tab. č. 22: Pevnost tablet v tahu ze Sup30 + MC200 (3:1) + 1% st. při LS 11 kN 

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

3,21 55 0,8391 
 

3,23 54 0,8187 
 

3,19 55 0,8443 ØP=0,8266 

3,20 56 0,8570 
 

3,21 54 0,8238 s=0,0188 

3,24 56 0,8464 
 

3,22 53 0,8060 IS=0,0135 

3,22 53 0,8060 
 

3,22 53 0,8060 
 

3,23 54 0,8187 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 23: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + MC200 (3:1) při LS 11 kN 

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

3,22 43 0,6540   

3,19 51 0,7829   

3,22 52 0,7908 ØP=0,7652 

3,22 51 0,7756   

3,14 47 0,7330    s=0,0454 

3,17 52 0,8033   

3,23 52 0,7884  IS=0,0325 

3,18 51 0,7854   

3,24 49 0,7406   

3,19 52 0,7983   

      



Tabulky a grafy 

52 
 

 

Tab. č. 24: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + MC200 (3:1) + 0,5% st. při LS 11 kN 

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

3,13 30 0,4694   

3,13 31 0,4850   

3,16 30 0,4649 ØP=0,4791 

3,16 31 0,4804   

3,14 31 0,4835    s=0,0110 

3,14 31 0,4835   

3,14 30 0,4679  IS=0,0079 

3,12 32 0,5023   

3,15 31 0,4819   

3,11 30 0,4724   

     
 
 
 
 

 
 

 

 

Tab. č. 25: Pevnost tablet v tahu z Tabl80 + MC200 (3:1) +1% st. při LS 11 kN 

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

3,11 25 0,3937   

3,13 26 0,4068   

3,09 26 0,4121 ØP=0,4138 

3,11 26 0,4094   

3,17 26 0,4017    s=0,0224 

3,10 26 0,4107   

3,13 27 0,4224  IS=0,0159 

3,11 30 0,4724   

3,08 26 0,4134   

3,10 25 0,3949   
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6.2.2 Doba rozpadu tablet 

 

Tab. č. 26: Doba rozpadu tablet ze Sup30 + 0,5% st.  

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

11 

1,03 
ØDR=1,13 

13 

1,63 
ØDR=1,66 

15 

2,08 
ØDR=2,11 

1,08 1,72 2,13 

1,13 
sr=0,07 

1,73 
sr=0,06 

2,12 
sr=0,02 

1,15 1,58 2,08 

1,18 
ISr=0,07 

1,67 
ISr=0,06 

2,12 
ISr=0,02 

1,22 1,62 2,13 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Tab. č. 27: Doba rozpadu tablet ze Sup30 + 1% st.  

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

11 

1,73 
ØDR=1,80 

13 

2,22 
ØDR=2,26 

15 

3,08 
ØDR=2,95 

1,80 2,30 3,02 

1,72 
sr=0,08 

2,28 
sr=0,08 

3,05 
sr=0,12 

1,83 2,38 2,83 

1,80 
ISr=0,08 

2,13 
ISr=0,09 

2,93 
ISr=0,13 

1,93 2,23 2,80 
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Tab. č. 28: Doba rozpadu tablet z Tabl80 + 0,5% st.  

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

11 

0,40 
ØDR=0,46 

13 

0,78 
ØDR=0,78 

15 

0,97 
ØDR=1,01 

0,50 0,75 1,05 

0,48 
sr=0,04 

0,87 
sr=0,09 

1,08 
sr=0,09 

0,43 0,63 0,92 

0,45 
ISr=0,04 

0,85 
ISr=0,09 

1,13 
ISr=0,09 

0,48 0,80 0,93 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Tab. č. 29: Doba rozpadu tablet z Tabl80 + 1% st.  

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

LS 
[kN] 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

11 

3,03 
ØDR=3,17 

13 

3,42 
ØDR=3,63 

15 

8,13 
ØDR=8,33 

3,10 3,62 8,33 

3,15 
sr=0,15 

3,80 
sr=0,15 

8,93 
sr=0,45 

3,46 3,47 7,82 

3,12 
ISr=0,16 

3,70 
ISr=0,16 

8,77 
ISr=0,46 

3,17 3,75 7,97 
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Tab. č. 30: Doba rozpadu tablet ze Sup30 + MC200 (poměr 3:1) při LS 11 kN  

s různými koncentracemi mazadla 

0
%

 s
t.

 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

0
,5

%
 s

t.
 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

1
%

 s
t.

 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

0,28 
ØDR=0,28 

0,36 
ØDR=0,34 

0,42 
ØDR=0,40 

0,30 0,33 0,40 

0,26 
sr=0,02 

0,32 
sr=0,02 

0,38 
sr=0,02 

0,27 0,35 0,40 

0,28 
ISr=0,01 

0,33 
ISr=0,01 

0,38 
ISr=0,02 

0,28 0,32 0,42 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Tab. č. 31: Doba rozpadu tablet zTabl80 + MC200 (poměr 3:1) při LS 11 kN  

s různými koncentracemi mazadla 

0
%

 s
t.

 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

0
,5

%
 s

t.
 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

1
%

 s
t.

 

DR 
[min] 

Statistické 
údaje 

0,60 
ØDR=0,65 

0,37 
ØDR=0,35 

0,30 
ØDR=0,28 

0,63 0,27 0,27 

0,67 
sr=0,04 

0,40 
sr=0,05 

0,33 
sr=0,04 

0,62 0,33 0,23 

0,70 
ISr=0,03 

0,38 
ISr=0,04 

0,25 
ISr=0,05 

0,65 0,32 0,32 
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LS

[kN] øE1 sE1 øE2 sE2 øE3 sE3 øEmax sEmax øElis sElis øPl sPI

Sup30 + 0,5%st. 11 11,296 0,400 5,569 0,050 2,209 0,014 19,07 0,41 7,78 0,06 71,60 0,14

Sup30 + 0,5%st. 13 13,343 0,406 6,399 0,062 3,006 0,018 22,75 0,43 9,40 0,08 68,04 0,13

Sup30 + 0,5%st. 15 17,069 0,424 7,186 0,083 3,886 0,019 28,14 0,42 11,07 0,10 64,90 0,19

Sup30 + 1%st. 11 11,080 0,205 5,481 0,034 2,208 0,013 18,77 0,23 7,69 0,04 71,28 0,10

Sup30 + 1%st. 13 13,751 0,350 6,295 0,082 2,993 0,018 23,04 0,41 9,29 0,10 67,77 0,19

Sup30 + 1%st. 15 15,841 0,390 7,103 0,111 3,909 0,032 26,85 0,39 11,00 0,14 64,50 0,24

Tabl80 + 0,5%st. 11 9,815 0,233 4,195 0,033 2,250 0,009 16,26 0,22 6,44 0,04 65,09 0,13

Tabl80  +0,5%st. 13 12,726 0,251 4,825 0,042 3,034 0,014 20,58 0,26 7,86 0,05 61,39 0,14

Tabl80 + 0,5%st. 15 13,182 0,144 5,461 0,068 3,942 0,018 22,59 0,14 9,40 0,08 58,08 0,25

Tabl80 + 1%st. 11 10,087 0,162 4,113 0,018 2,292 0,007 16,49 0,16 6,40 0,02 64,22 0,14

Tabl80 + 1%st. 13 12,752 0,393 4,706 0,039 3,077 0,017 20,54 0,40 7,78 0,06 60,47 0,10

Tabl80 + 1%st. 15 14,909 0,305 5,329 0,047 3,979 0,021 24,22 0,29 9,31 0,06 57,25 0,17

Sup30+MC200(3:1) 11 12,520 0,236 6,706 0,048 2,237 0,011 21,46 0,25 8,94 0,05 74,99 0,12

Sup30+MC200(3:1),

0,5%st.
11 11,023 0,114 6,479 0,042 2,257 0,016 19,76 0,14 8,74 0,05 74,17 0,12

Sup30+MC200(3:1),

1%st.
11 10,915 0,145 6,398 0,045 2,261 0,016 19,57 0,16 8,66 0,05 73,88 0,16

Tabl80+MC200(3:1) 11 12,452 0,235 5,666 0,049 2,253 0,014 20,37 0,24 7,92 0,06 71,55 0,12

Tabl80+MC200(3:1), 

0,5%st.
11 10,130 0,115 5,291 0,068 2,275 0,008 17,70 0,11 7,57 0,06 69,93 0,32

Tabl80+MC200(3:1),

1%st.
11 10,248 0,176 5,223 0,043 2,286 0,009 17,76 0,18 7,51 0,05 69,56 0,16

PI (%)E3 (J)
TABLETOVINA 

Elis (J)E1 (J) E2 (J) Emax (J)

6.2.3 Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 

Tab. č. 32:  Energetické hodnocení lisovacího procesu 
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6.3 Grafy 
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Graf č. 2: Pevnost tablet v tahu při lisovací síle 11 kN 
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Graf č. 1: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle 

Sup30+0,5%st Sup30+1%st Tabl80+0,5%st Tabl80+1%st
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Graf č. 3: Závislost doby rozpadu tablet na lisovací síle 
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Graf č. 4: Doba rozpadu tablet při lisovací síle 11 kN 
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Graf č. 6: Hodnoty Emax při lisovací síle 11 kN 
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Graf č. 5: Závislost Emax na lisovací síle 

Sup30+0,5%st Sup30+1%st Tabl80+0,5%st Tabl80+1%st
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Graf č. 7: Závislost E1 na lisovací síle 

Sup30+0,5%st Sup30+1%st Tabl80+0,5%st Tabl80+1%st
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Graf č. 8: Hodnoty E1 při lisovací síle 11 kN 

0,5%st 1%st 25%MC200 25%MC200+0,5%st 25%MC200+1%st



Tabulky a grafy 

61 
 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

11 13 15

 E
2

 /
J
/ 

lisovací síla /kN/ 

Graf č. 9: Závislost E2 na lisovací síle 

Sup30+0,5%st Sup30+1%st Tabl80+0,5%st Tabl80+1%st
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Graf č. 10: Hodnoty E2 při lisovací síle 11 kN 

0,5%st 1%st 25%MC200 25%MC200+0,5%st 25%MC200+1%st
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Graf č. 12: Hodnoty E3 při lisovací síle 11 kN 
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Graf č. 11: Závislost E3 na lisovací síle 

Sup30+0,5%st Sup30+1%st Tabl80+0,5%st Tabl80+1%st
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Graf č. 14: Hodnoty plasticity při lisovací síle 11 kN 
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Graf č. 13: Závislost plasticity na lisovací síle 

Sup30+0,5%st Sup30+1%st Tabl80+0,5%st Tabl80+1%st
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7 Diskuse  

Cílem práce bylo porovnání aglomerované a granulované laktosy z hlediska 

pevnosti a doby rozpadu tablet v závislosti na lisovací síle, přídavku mazadla stearanu 

hořečnatého a mikrokrystalické celulosy. Kromě vlastností tablet se hodnotila i energetická 

bilance lisování, tedy energie celková Emax, energie spotřebovaná na tření E1, energie 

akumulovaná tabletou při lisování E2, energie dekomprese E3 a plasticita.
14 

Studované 

přímo lisovatelné laktosy byly SuperTab
® 

30GR a Tablettosa
®
 80. Jako mikrokrystalická 

celulosa byl pouţit Microcel
®
 MC-200 a jeho podíl ve směsích s laktosami byl 25%. 

Pouţití směsí laktos s mikrokrystalickou celulosou je velmi časté a tato koncentrace byla 

zvolena z důvodu, ţe poměr sloţek celulosa a laktosa 1:3 je optimální, zlepšuje  

se lisovatelnost i rozpad tablet.
1 

Tento typ Microcelu
®
 byl pouţit z důvodu nejbliţší 

distribuce velikosti částic ke studovaným laktosám. Koncentrace stearanu hořečnatého 

byly 0,5 a 1%. Pro hodnocení vlastností tablet v závislosti na lisovací síle byly vybrány 

lisovací síly 11, 13 a 15 kN, neboť při těchto lisovacích silách se hodnoty pevnosti tablet  

v tahu z aglomerované a granulované laktosy s mazadlem bez mikrokrystalické celulosy 

pohybovaly kolem horní hranice optimálního rozmezí pevnosti (0,56 – 1,11 MPa).
17

 

Tablety s mikrokrystalickou celulosou se lisovaly při 11 kN, protoţe se předpokládal 

nárůst pevnosti. Výsledky práce jsou uvedeny v 25 tabulkách a 14 grafech.   

 

7.1 Hodnocení pevnosti tablet 

 Graf 1 znázorňuje závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle pro obě laktosy 

s mazadly. Pevnost roste s lisovací silou a jednoznačně vyšší hodnoty vykazuje  

SuperTab
®

 30GR. Tato skutečnost je dána vyšším podílem β-laktosy, která je na povrchu 

granulí, vytváří větší vazebnou plochu a podléhá lépe fragmentaci a deformaci  

neţ α-laktosa monohydrát. Její cca 12% obsah je dán procesem výroby,  

Tablettosa
®

 obsahuje β-laktosy pouze cca 3%.
18

 Pevnost tablet ze  SuperTabu
®

 30GR není 

ovlivněna s výjimkou lisovací síly 11 kN vyšší koncentrací mazadla. Tento pokles pevnosti 

je zaznamenán u Tablettosy
®

 80 v případě všech lisovacích sil, coţ by naznačovalo vyšší 

plasticitu. Tento fakt se ale nepotvrdil při zjišťování plasticity v rámci energetického 

hodnocení lisovacího procesu (graf 13). Proto je tato skutečnost dána opět přítomností 
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vyššího podílu β-laktosy, která je méně citlivá na mazadlo.
18

 Na grafu 2 jsou uvedeny 

hodnoty pevnosti pro lisovací sílu 11 kN, kde jsou i směsi laktos s mikrokrystalickou 

celulosou v poměru 3:1. Přídavek Microcelu
®
 MC-200 zvyšuje pevnost tablet z laktos, více 

v případě Tablettosy
®

 80, kde je zvýšení téměř dvojnásobné. Přídavek stearanu 

hořečnatého k těmto směsím způsobuje pokles pevnosti, coţ je dáno plasticitou 

mikrokrystalické celulosy. S vyšší koncentrací stearanu se tento pokles zvyšuje a je vyšší 

v případě Tablettosy
®

 80.   

7.2 Hodnocení doby rozpadu tablet 

 Graf 3 znázorňuje závislost doby rozpadu tablet na lisovací síle. Doba rozpadu 

roste s lisovací silou a je zajímavé, ţe porovnání obou laktos závisí na koncentraci stearanu 

hořečnatého. V případě 0,5% koncentrace je totiţ doba rozpadu delší vţdy v případě 

SuperTabu
®

 30GR, kdeţto u 1% koncentrace jsou hodnoty vţdy vyšší pro Tablettosu
®
 80. 

Současně platí, ţe vyšší koncentrace stearanu prodluţuje dobu rozpadu v případě obou 

laktos, coţ je zapříčiněno hydrofobitou mazadla, mnohem výraznější je toto prodlouţení  

u Tablettosy
®

 80. Graf 4 zobrazuje hodnoty pro dobu rozpadu při 11 kN. Přídavek 

mikrokrystalické celulosy dobu rozpadu výrazně zkracuje, coţ je dáno rozvolňovací 

schopností celulosy. Opačný efekt na dobu rozpadu vykazuje přídavek stearanu 

hořečnatého, kdy u SuperTabu
®
 30GR stearan svou hydrofobitou dobu rozpadu prodluţuje, 

kdeţto v případě Tablettosy
®

 80 zkracuje. Vysvětlení můţe být ve větším sníţení pevnosti 

vlivem stearanu v případě Tablettosy
®
 80. 

7.3 Energetické hodnocení lisovacího procesu 

 Graf 5 znázorňuje hodnoty maximální energie v závislosti na lisovací síle. Hodnoty 

rostou s lisovací silou a jsou vţdy vyšší v případě SuperTabu
®
 30GR. Zvýšená koncentrace 

stearanu statisticky významně hodnoty ovlivňuje u lisovacích sil 11 a 15 kN,  

přičemţ u SuperTabu
®
 30GR hodnoty sniţuje, u Tablettosy

®
 80 naopak zvyšuje. Hodnoty 

energie pro směsi s mikrokrystalickou celulosou při lisovací síle 11 kN jsou uvedeny  

na grafu 6. Microcel
®

 MC-200 maximální energii zvyšuje, po přídavku stearanu 

hořečnatého její hodnota klesá v případě obou laktos. Vyšší hodnoty maximální energie 

pro SuperTab
®
 30GR  jsou dány především hodnotami energie na tření a energie 

akumulované tabletou po vylisování, neboť mezi hodnotami energie dekomprese není 

výraznější rozdíl (graf 11, graf 12).  



 

66 
 

Hodnoty energie na tření jsou uvedeny na grafech 7 a 8 a jsou vyšší opět  

pro SuperTab
®
 30GR. Přídavek Microcelu

®
 MC-200 hodnoty energie na tření pro obě 

laktosy vyrovnává, následně však dochází k jejich poklesu vlivem stearanu a ten je vyšší 

v případě Tablettosy
®

 80.  

Grafy 9 a 10 znázorňují hodnoty energie akumulované tabletou, které jsou opět 

vyšší pro SuperTab
®
 30GR. Zvýšená koncentrace stearanu hořečnatého je lehce sniţuje 

v případě obou laktos. Hodnoty této energie opět zvyšuje přídavek Microcelu
®
 MC-200. 

Plasticita je uvedena na grafech 13 a 14. Její hodnoty klesají s lisovací silou, neboť 

se sniţuje pórovitost výlisků. Plasticita je vyšší opět v případě SuperTabu
®
 30GR  

a u obou laktos se lehce sniţuje s přídavkem stearanu hořečnatého. Přídavek Microcelu
®
 

MC-200 plasticitu směsí s laktosami zvyšuje, neboť je sám vysoce plasticky 

deformovatelný.
1
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8 Závěr 

Výsledky práce lze shrnout do následujících závěrů: 

1. Pevnost tablet roste s lisovací silou u obou laktos a je vyšší v případě  

SuperTabu
®
 30GR, kde není ovlivněna s výjimkou lisovací síly 11 kN vyšší 

koncentrací stearanu hořečnatého. Pevnost tablet z Tablettosy
®
 80 je sníţena 

vlivem vyšší koncentrace stearanu hořečnatého. Přídavek Microcelu
®
 MC-200 

zvyšuje pevnost z obou laktos, více v případě Tablettosy
®
 80. 

 

2. Doba rozpadu tablet roste s lisovací silou. Vyšší koncentrace stearanu hořečnatého 

dobu rozpadu prodluţuje. Porovnání dob rozpadu tablet z obou laktos závisí  

na koncentraci stearanu hořečnatého, neboť v případě jeho 0,5% koncentrace mají 

delší dobu rozpadu tablety ze SuperTabu
®
 30GR a v případě jeho 1% koncentrace 

tablety z Tablettosy
®
 80. Přídavek Microcelu

®
 MC-200 dobu rozpadu tablet z obou 

laktos výrazně zkracuje. 

 

3. Hodnoty maximální energie rostou s lisovací silou, jsou vţdy vyšší v případě 

SuperTabu
®
 30GR, coţ je dáno především hodnotami energie na tření a energie 

akumulované tabletou po vylisování, neboť mezi hodnotami dekomprese  

není výraznější rozdíl. Microcel
®
 MC-200 maximální energii zvyšuje. Plasticita  

je vyšší v případě SuperTabu
®
 30GR, její hodnoty klesají s lisovací silou  

a po přídavku Microcelu
®
 MC-200 se zvyšují v případě obou laktos. 
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