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1. Abstrakt 

Cílem práce bylo porovnání dvou sprejově sušených laktosy FlowLacu 100  

a SuperTabu®14SD z hlediska pevnosti a doby rozpadu tablet v závislosti na lisovací 

síle, ovlivnění vlastností přídavkem mazadla stearanu hořečnatého a silicifikované 

mikrokrystalické celulosy (Prosolv®SMCC 90). Kromě vlastností tablet se hodnotila i 

energetická bilance lisování. Lisovací síly byly 15, 16, 17 kN, u směsí obsahujících 

Prosolv SMCC 90 se bylo použito 15 kN. Koncentrace stearanu hořečnatého byla 

 0,5 a 1% a koncentrace Prosolvu®SMCC 90 byla 25%. Tablety byly připraveny za 

použití materiálového testovacího zařízeníT1-FRO50 TS.S1K Zwick/Roell. 

Tablety ze Super®Tabu 14SD poskytují při stejné lisovací síle pevnější tablety  

než FlowLac 100. Zásah stearanu hořečnatého záleží na lisovací síle v případě 

Super®Tabu 14SD. Přítomnost stearanu hořečnatého nesnižuje pevnost  

u FlowLacu®100. Přídavek Prosolvu®SMCC 90 pevnost tablet zvyšuje a vyrovnává pro 

obě laktosy. Doba rozpadu tablet z obou laktos nezávisí na lisovací síle. Zvýšená 

koncentrace stearanu hořečnatého ji u tablet prodlužuje, výrazněji v případě 

FlowLacu®100. Přídavek Prosolvu®SMCC 90 dobu rozpadu zkracuje a vyrovnává pro 

obě laktosy. Z energetického hlediska je vyšší maximální energie v případě 

SuperTabu®14SD, přídavek Prosolvu®SMCC 90 ji zvyšuje a opět vyrovnává pro obě 

laktosy. Rozdíly v hodnotách maximální energie jsou dány především hodnotami 

energie na tření a energie akumulované tabletou po lisování, v hodnotách energie 

dekomprese není výraznější rozdíl. SuperTab®14SD vykazuje vyšší plasticitu než 

FlowLac®100. 
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Abstract 

The aim of this work was to compare two spray-dried lactoses Flowlac®100 and 

SuperTab® 14SD from the standpoint of tensile strength and disintegration time  

of tablets, the effect of an addition of the lubricant magnesium stearate and silicified 

microcrystalline celulose (Prosolv®SMCC 90) on these properties, and also from 

standpoint of the energy profile of compression. The compression forces were 15, 16, 

17 kN, in the case of mixtures with Prosolv®SMCC 90. The concentration of 

magnesium stearate was 0.5% and 1% and the concentration of Prosolv®SMCC 90  

was 25%. The tablets were prepared using the material testing equipment T1-FRO50 

TH.S1K Zwick/Roell. 

The tablets from SuperTab®14SD were stronger than the tablets 

from FlowLac®100 at the same compression forces. Influence of magnesium stearate 

depended on the compression force in the case of SuperTab®14SD. The presence  

of magnesium stearate did not decrease the strength of tablets from Flowlac®100.  

The addition of Prosolv®SMCC 90 increased the strength of tablets and made it equal 

for both lactoses. Disintegration time of tablets from both lactoses did not depend  

on the compression forces. An increased concentration of magnesium stearate 

prolonged the disintegration time of the tablets, in the case of FlowLac®100  

very significantly. The addition of Prosolv®SMCC 90 shortened the disintegration time 

and made it equal for both lactoses. From the energy standpoint, the maximal energy 

was higher in the case of SuperTab®14SD, an addition of Prosolv®SMCC 90 increased 

it and made it equal for both lactoses. The differences in the values of the maximal 

energy were primarily due to the values of the energy for fiction and the energy 

accumulated by the tablet after compression, and there was no marked difference in the 

values of the energy of decompression. SuperTab®14SD showed a higher plasticity than 

FlowLac®100. 
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2. Zadání 

Zadáním práce bylo porovnat vlastnosti tablet a lisovatelnost dvou sprejově 

sušených laktos SuperTabu 14SD a FlowLacu 100. 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 silicifikované mikrokrystalické celulosy Prosolvu SMCC 90. 

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

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

přídavku silicifikované mikrokrystalické celulosy Prosolvu SMCC 90. 

3. Zhodnotit lisovatelnost obou sprejově sušených laktos pomocí energetické bilance 

lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle, přídavku mazadla stearanu 

hořečnatého a silicifikované mikrokrystalické celulosy Prosolvu SMCC 90. 
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3. Úvod 

Tablety jsou dnes jednou z nejpoužívanějších lékových forem.  

Pacientům nabízejí pohodlnost v dávkování a záruku přesného podání účinné látky. 

Poskytují vysokou stabilitu i dobré podmínky z hlediska uchovávání.  

Za použití v tak masové míře vděčí tablety pomocným látkám. Ty umožňují  

a usnadňují jejich přípravu a zpracování do lékové formy. Zaručují také vhodné 

podmínky pro biologickou dostupnost účinných látek. 1,2 

Významnou pomocnou látkou v tabletování je již desítky let laktosa, která plní 

funkci plniva ve výrobě přes granulaci, ale i funkci suchého pojiva v přímém lisování. 

Tokové a pojivové vlastnosti přímo lisovatelných laktos záleží na použití konkrétní 

formy laktosy. Laktosa je polymorfní látka a jako taková se vyskytuje v několika 

typech, je ji možné upravit i různými metodami. Všechny typy jsou dnes běžně 

dostupné a distribuované mnoha výrobci.2 

Sprejově sušená laktosa byla první suché pojivo, které v podstatě odstartovalo 

technologii přímého lisování tablet. Přesto, že to je již přes půl století, tato látka  

se neustále používá. Je připravována sprejovým sušením suspenze monohydrátu 

α-laktosy v nasyceném vodném roztoku. Sprejové sušení dodává laktose výbornou 

sypnost, lisovatelnost je bohužel horší. Existuje řada produktů sprejově sušené laktosy 

od různých firem, které ovšem mají různě nastavené podmínky a postupy výroby, 

 proto také vznikají produkty s nestejnými vlastnostmi. Z této skutečnosti vyplývá 

 i cíl této práce, která měla za úkol srovnat firemní produkty sprejově sušené laktosy 

FlowLac®100 a nový SuperTab®14SD z hlediska pevnosti a doby rozpadu tablet, 

 vlivu přídavku mazadla stearanu hořečnatého a silicifikované mikrokrystalické celulosy 

na tyto vlastnosti a dále také z hlediska energetického profilu lisování. 1 
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4. Teoretická část 

4.1. Výroba tablet přímým lisováním 

Přímé lisování je metoda výroby tablet známá již půl století. V 90. letech  

20. století tuto metodu preferovalo cca 42% farmaceutických výrobců, stejné procento 

využívalo přímé lisování i výrobu přes granulaci a pouze cca 16% výrobců přímé 

lisování nevyužívalo. 3 Celý proces byl navržen tak, aby probíhal rychleji a dokázal 

snížit celkové náklady na výrobu. 1 

Přímé lisování je proces, ve kterém dochází k lisování tzv. přímo, 

 tedy bez předchozí granulace. Tabletovina vzniklá pouhým smísením účinných  

a pomocných látek musí splňovat určitá kritéria, jako je dobrá sypnost a dobrá 

lisovatelnost.1, 2, 4 

Rysem přímého lisování je jednoduchost spojená s tím, že procedura obsahuje 

jen mísící a lisovací procesy. Je požadováno méně vybavení na celkové provedení 

metody. To znamená méně přístrojů, nižší spotřebu energie, malé nároky na prostory, 

méně času a práce, což vede ke snížení celkových nákladů na výrobu tablet. 

Nejdůležitější výhodou metody je, že se jedná o suchou proceduru bez potřeby sušení. 

Tedy bez vystavení vodě a zvýšené teplotě, která je potřebná k odstranění přidané vody. 

To vede ke snížení rizika poškození aktivní látky a je zvláště výhodné pro látky,  

které jsou citlivé na vlhkost. Další výhodou je rozpad tablet na primární částice vedoucí 

k tomu, že účinná látka začne dříve působit. 1, 2, 4 

Změny v rozpouštěcích profilech jsou méně pravděpodobné, než ty, 

 které se vyskytují v tabletách, které byly vyrobeny z granulátu. To je velmi důležité, 

protože je nyní požadováno specifikovat dobu rozpadu u většiny pevných lékových 

forem. 1, 2, 4 

Jednoduchost přímého lisování je ovšem pouze zdánlivá. Odhaduje se,  

že méně než 20% farmaceutických materiálů může být přímo lisováno do tablet. 

Zbylých 80% má nedostatečnou lisovatelnost. 1, 2 

Problematické je i zaručit rovnoměrné rozmístění účinných a pomocných látek 

ve směsi. Při tvorbě a manipulaci se směsí, která vzniká systematickým přidáváním  

a mícháním daných látek, dochází k nerovnoměrnému rozmístění účinných látek. 

V tomto případě je granulace výhodnější, protože rozmístění složek je téměř totožné 
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díky tomu, že jsou slepeny dohromady. 1 Problém segregace lze omezit použitím 

materiálu se stejnou velikostí částic podobných tvarů a hustoty účinných i pomocných 

látek.2,4 

Správný výběr pomocných látek, především suchých pojiv, je velmi důležitý. 

Směs přímo lisovatelných prachů účinných a pomocných látek musí mít přesnou 

fyzikální a chemickou definici, která podléhá přísnější kontrole, než je požadována  

u vlhké granulace. Nevýhodou je samozřejmě i cena používaných materiálů, 

 které se připravují speciálními technikami. 5 

 

4.1.1. Suchá pojiva 

Suchá pojiva jsou základní pomocné látky pro přímé lisování. Kromě nich 

 se do přímo lisovatelné tabletoviny přidávají kluzné látky, mazadla, eventuálně látky 

ovlivňující rychlost uvolňování léčiva. Suché pojivo má funkci plniva i pojiva zároveň, 

může se nazvat i přímo lisovatelným plnivem. V této funkci musí látka splňovat určité 

požadavky. Měla by mít dobrou sypnost, to je vyžadováno v případech vysoké rychlosti 

tabletovacích strojů z důvodu rychlého a homogenního plnění matrice tabletovinou. 

Dobrá sypnost zajišťuje jednotnost obsahu a stejnou hmotnost tablety. Mnoho běžných 

problémů je připisováno právě nedostatečnému toku prachů, nerovnoměrnosti 

v míchání, poddávkování nebo naopak předávkování v důsledku nepřesného plnění.1, 2, 4 

Dobrá lisovatelnost je také jedním z důležitých požadavků na suchá pojiva. 

 Je jí zapotřebí k získání kompaktních výlisků, které by měly po skončení lisovací síly 

zůstat nezměněné. Pro dobrou funkčnost je zapotřebí vysoký diluční potenciál. 

Ten je definován jako množství účinné látky, které může být spolu se suchým pojivem 

uspokojivě stlačeno, tak aby byly zajištěny kvalitní tablety s minimální hmotností. 1, 2 

Pomocné látky by měly dále mít srovnatelnou velikost částic. Podobná velikost 

částic pomocných i léčivých látek je potřebná pro zajištění homogenní distribuce částic, 

stejnoměrnosti mísení s léčivy a zabránění segregace. 1, 2, 4 

Dobrou vlastností je urychlení chemické a fyzikální degradace účinné látky 

a pomocných látek. Neměly by být v rozporu s biologickou dostupností léčivých látek. 

Musí být slučitelné s ostatními látkami přítomnými v tabletovací směsi. Dále musí být 

fyziologicky inertní a neměly by negativně ovlivňovat rozpadavost a rozpouštění látek. 
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Neměly by mít vlastní zbarvení a chuť, ale měly by být určitě relativně nákladově 

efektivní a snadno dostupné. Naopak je žádoucí akceptování barevné jednotnosti  

a vykazování nízké citlivosti k mazadlům. Jednotnost je požadována i v rámci 

jednotlivých šarží. 1,2,4 

 

Klasifikace suchých pojiv 

Existuje několik možností pro klasifikaci suchých pojiv. Jedna metoda  

je založena na jejich reálné aplikaci. Existují suchá pojiva pro: dispergující tablety,  

tablety neporušené při polykání, pastilky, žvýkací tablety a tablety, které obsahují 

některou metodu řízeného uvolňování. Druhá metoda je klasifikace pojiv podle jejich 

chemické struktury. Nevýhodou je, že materiály podobné si chemicky, mohou mít velmi 

rozdílné tabletovací vlastnosti.1, 2, 4 

Van der Voort Maarschalk a Bolhuis6 navrhli fyzikálně-mechanickou klasifikaci 

suchých pojiv, která je založená na chování částic pod tlakem. Po přidání mazadla  

do přímo lisovatelné směsi může mazadlo způsobit pokles pevnosti tablet.  

Rozsah poklesu záleží na použitém pojivu. Substance, které vykazují vysokou citlivost 

na mazadla, jsou citlivé na rychlost lisování. Autoři rozdělili suchá pojiva na křehké 

materiály s vysokou fragmentací mající sklon ke zlomu, ke kterému dochází při nízkých 

lisovacích tlacích; další skupinu tvoří materiály s nízkou fragmentací a třetí skupinou 

jsou plastické látky, které se deformují lépe, ale mají vyšší citlivost na mazadla. 

Výhodou této klasifikace je, že zaručuje bezprostřední indikaci pro mazací citlivost 

pomocných látek.  

Vlastnosti stejných druhů suchých pojiv se mohou lišit dle různých výrobců. 

Stejná pojiva s různými vlastnostmi způsobují rozdílnou výstupní kvalitu tablet, proto je 

potřeba větší kontrola kvality při nákupu surového materiálu, aby byla zajištěna 

jednotná šarže a tedy i kvalita.1 
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Příklady suchých pojiv 

• Celulóza a její deriváty 

Celulózy tvoří základ mnoha pomocných látek používaných v léčivých 

přípravcích, které jsou na trhu. Skládají se z opakujících se glukózových jednotek 

spojených β-1,4-glykosidickou vazbou. Farmaceutické celulózy se získávají 

mechanickým či chemickým zpracováním, nebo použitím obou technik. Volná 

hydroxylová skupina cukru je schopná procházet chemickými reakcemi, 

 jako je esterifikace nebo éterifikace. Tak se dají získat deriváty celulózy bez větších 

zásahů do struktury molekuly. 4, 5 

Čistá celulóza upravená kyselinou chlorovodíkovou umožní vznik práškové 

celulózy nebo mikrokrystalické celulózy. 4 

Mikrokrystalická celulóza (dále jen MCC) je krystalický prášek bílé barvy, 

 který nemá chuť ani zápach. Základ látky tvoří aglomeráty porézních mikrokrystalů, 

získané filtrací a uvedením do finální podoby sprejovým sušením. MCC nalezla 

uplatnění převážně v mokré granulaci jako produkt pro rozpouštění. 4, 5, 7 

Zavedení MCC jako tabletového pojiva v šedesátých letech minulého století byl 

hlavní pokrok pro výrobu mnoha pevných lékových forem. Látka tvoří jednotné částice 

pozitivní pro tvorbu tablet, které mají lepší biologickou dostupnost.7, 8 

MCC nabízí významné výhody ve srovnání s předchozími pomocnými látkami, 

na druhou stranu má jistá omezení. Mezi ně patří nízká objemová hmotnost, 

 nízké průtokové charakteristiky, ztráta skladnosti po mokré granulaci a citlivost  

na maziva, která platí i přes následné zavedení alternativních tříd MCC s vylepšenými  

vlastnostmi. 4, 8 

Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza (dále jen SMCC) je nová, vysoce 

funkční farmaceutická složka, která byla vytvořena s účelem zmírnit některé dobře 

známé nedostatky konvenčních MCC a poskytovala vyšší produktivitu. 7, 8  

SMCC je vyráběno jako tzv. směsné suché pojivo. Produkty prošlé touto 

procedurou mají lepší tokové vlastnosti a stlačení než látky, které nebyly takto 

upraveny.  

Směsné pojivo se skládá z 98% celulózy mikrokrystalické (MCC) a 2% koloidního 

oxidu křemičitého (CSD). 7 
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Je vyráběna silicifikací. Při tomto procesu dochází k adhezi oxidu křemičitého  

na povrch i do nitra částic MCC, tím dochází ke zvětšení povrchu. 7 

Má menší citlivost vůči mazadlům, což je velmi důležité pro přímé lisování 

tablet. Zlepšení tokových vlastností SMCC je ve srovnání s MCC podstatně lepší.  

Může tak zlepšit hmotnostní jednotnost pevných lékových forem. To v případě účinné 

látky v přímé kompresi znamená její přesné dávkování v podobě připravených tablet. 1 

• Laktosa a její deriváty  

Podrobněji je popsána v kapitole 4.2. 

• Škrob a jeho deriváty  

Škrob je dostupný z několika přírodních zdrojů a jejich deriváty jsou dobře 

známé a bezpečné. V přímém lisování jsou méně používané pro svoji špatnou 

lisovatelnost a vysokou citlivost k mazadlům. Ke zlepšení jejich vlastností pro přímé 

lisování tablet se používají chemické, mechanické a fyzikální úpravy. 4, 5 

- Lisovatelný škrob 

Látka je tvořená částečně předbobtnalými aglomerátovými škrobovými 

granulemi, které jsou vyrobeny ze sprejově sušeného částečně hydrolyzovaného škrobu. 

Jeho uplatnění je jako suché pojivo, rozvolňovadlo a plnivo ve vlhké i suché  

granulaci 4, 5 

- Škrobové acetáty  

Acetáty škrobu jsou připravovány částečnou esterifikací hydroxylových skupin 

přírodního ječmenného škrobu s anhydridem kyseliny octové. Poměrně malé částice 

vykazují dobrou sypnost. Látka se vyskytuje ve čtyřech různých stupních 

polymerizace.4, 5 
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• Maltodextriny  

Jedná se o ve vodě rozpustné polymery glukózy získané částečnou hydrolýzou 

škrobu s enzymy nebo kyselinami. Mají vysokou citlivost k mazadlům.  

Snadno přijímají vlhkost. Gelová vrstva, která vzniká kolem tablet, prodlužuje dobu 

rozpadu. 4 

• Polyoly 

Jsou monosacharidové a disacharidové alkoholy, které se vyznačují sladkou 

chutí, nízkým obsahem kalorií a nealergenními vlastnostmi, což zvýhodňuje jejich 

použití u diabetiků na rozdíl od ostatních látek typu sacharidů. 2, 4 

- Laktitol 

Je produkován katalytickou hydrogenací laktosy. Má dobrou sypnost, potřebuje 

jen malou koncentraci mazadel, proto je dobře rozpustný ve vodě a zlepšuje disoluci 

tablet.2 

- Xylitol 

Dalším polyolem je xylitol. Je používán k výrobě žvýkacích tablet. Pro přímé 

lisování se xylitol granuluje. Takto připravené látky mají vynikající sypnost. 2 

- Sorbitol 

Sorbitol je jedním z nejpoužívanějších polyolů ve výrobě tablet. Vytváří pevné 

tablety, které jsou dobře rozpustné ve vodě. Jednou z nevýhod sorbitolu je jeho 

hydroskopičnost. 2,4 

- Mannitol 

Mannitol je izomerem sorbitolu. Získává se z přírodních zdrojů katalytickou 

redukcí různých cukrů. Jeho výhodou oproti sorbitolu je nízká citlivost vůči vlhkosti. 

Běžně je používaným pojivem při procesu mokré granulace. Pro použití v přímém 

lisování nenalezl uplatnění vzhledem ke svým špatným vlastnostem, kterými jsou 

nedostatečná tekutost a malé vazebné vlastnosti. 2, 4 
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• Cukry a oligosacharidy 

- Sacharóza 

V pevných lékových formách nenalezla uplatnění kvůli své vysoké 

hydroskopičnosti a špatné lisovatelnosti. Modifikované formy sacharózy přesto nalezly 

uplatnění jako vhodná suchá pojiva pro přímé lisování. 2 

- Dextróza 

Dextróza není příliš vhodná pro přímé lisování, ale extráty vyráběné sprejovou 

krystalizací mají lepší využití. Skládají se z 90% dextrózy, přibližně 5% maltózy 

a vyšších polysacharidů. Volná rozpustnost ve vodě a vysoká hydroskopičnost, vylučuje 

možnost výroby i skladování ve vlhkém prostředí. 4, 5 

• Anorganické soli vápníku 

Fosforečnan trivápenatý je používán jako suché pojivo v procesu přímého 

lisování.4, 5 

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (Emcompress) se v tabletách 

používá jako vitaminový a minerální doplněk s obsahem vápníku a fosforu. 

Pro alkalické vlastnosti se vylučuje jeho použití s látkami, které jsou citlivé vůči 

zásaditému prostředí. Je nerozpustný ve vodě, a proto není očekávána špatná stabilita, 

vlivem nežádoucího příjmu vlhkosti. Agregáty složené z malých částic dihydrátu 

hydrogenfosforečnanu vápenatého se pro své dobré vlastnosti kombinují  

s mikrokrystalickou celulózou. 4,5 
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        4.1.2. Metody pro vylepšení vlastností suchých pojiv 

Během posledních let bylo mnoho suchých pojiv fyzikálně modifikováno 

 a tím byly zlepšeny jejich fyzikálně – mechanické vlastnosti pro přímé lisování. 

Zlepšení byla provedena pomocí různých metod. 7 

� Broušení a sítování 

Mnoho materiálů pro výrobu tablet přímým lisováním je připravováno 

krystalizací. Krystaly, které jako složka lisovaného materiálu, ovlivňují proces lisování. 

Jednou z metod vylepšení vlastností suchých pojiv je řízení velikosti a tvaru krystalů. 

Správné rozměry krystalů získáme broušením a následným proséváním  

přes síto s požadovaným tvarem a velikostí mřížky. Účelem třídění proséváním  

a drcením materiálů pro přímé lisování je v prvé řadě kontrola sypnosti, která se může 

měnit i v důsledku změn v částicových strukturách. 4 

� Speciální techniky krystalizace 

Podmínky krystalizace určují do značné míry pevnostní vlastnosti přímo 

lisovatelných materiálů. Řízená krystalizace může mít vliv na vlastnosti pomocných 

látek a léčivých látek, zejména volně sypných a vlastnosti týkající se schopnosti vázat. 

Jestliže u látek existuje polymorfismus, může být zhutnění těchto forem materiálů zcela 

odlišné, je to dáno vnitřním uspořádáním molekul v jednotkách krystalů, 

tedy uspořádáním v krystalové mřížce. Krystalické substance podléhají deformaci 

v závislosti na symetrii krystalové mřížky. Plastická deformace se může vyskytnout 

v závislosti na vnitřním uspořádání molekul v krystalové mřížce. Krystalická struktura, 

která má nejvyšší stupeň symetrie, bude více náchylná k deformaci při kompresi 

a zhutnění.4 

� Granulace a aglomerace 

Jedna z možností, jak převést velikostně malé, přilnavé a špatně tekoucí prášky 

do sypných a přímo lisovatelných forem, je granulace a aglomerace.  

Výsledkem granulace je tvar téměř kulovitých částic s relativně vysokou sypnou 

hustotou a pevností. Bohužel se tímto procesem zvyšuje citlivost k mazadlům. 

Na druhou stranu aglomerace vede k nepravidelným tvarům pórovitých částic  

s relativně nízkou sypnou hustotou a pevností. 4 
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� Předbobtnání 

Další možností, která se dá použít pro zlepšení vlastností suchých pojiv,  

je předbobtnání. Příkladem je stlačitelný škrob, který se vyrábí částečnou hydrolýzou 

kukuřičného škrobu. Volný amylopektin zlepšuje vazebné vlastnosti. Volná amylóza 

slouží jako rozvolňovadlo. Obě složky tak vytváří produkt lepších vlastností. 4 

� Dehydratace 

Mnoho materiálů použitých jako suchá pojiva je vylepšováno dehydratací. 

Např. u zvyšování vazebných vlastností monohydrátu α-laktosy se používá tepelná  

nebo chemická dehydratace pevných látek. Sušení metanolem, tedy chemická 

dehydratace, dává mnohem strmější nárůst vazebných vlastností než tepelné zpracování. 

Bezvodý produkt nemá jen mnohem lepší lisovatelnost, ale i sypné vlastnosti  

než monohydrát α-laktosy. Změna ve vazebných vlastnostech hydrátů teplotní  

nebo chemickou dehydratací byla zaznamenána u řady jiných materiálů.4 

� Hybridizace 

Proces hybridizace využívá základní princip interaktivních práškových směsí. 

Hrubý prach a jemný prášek jsou nejprve smíchány v předvoleném poměru. 

Jemný prášek přilne k povrchu jader hrubého prachu vlivem statických elektrických 

nábojů. V některých případech však může dojít k oddělení prachů. A právě tomuto ději 

má zabránit hybridizace, která rozptyluje prášky a přidává mechanickou nebo tepelnou 

energii k pevnému zakotvení jemných prášků s hrubými.4 
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4.1.2.1 . Sprejové sušení 

Jedná se o techniku sušení, kterou lze uplatnit pro výrobu sušených prášků 

určených k celé řadě aplikací, zpracování materiálů od potravin až po hnojiva. 

Velké zastoupení má i ve farmaceutickém průmyslu. 1 

Produkce částic z procesu sprejování si získala pozornost v posledních letech. 

Vyrobené částice vytváří produkty farmaceutických pomocných látek. Sprejové sušení 

je průmyslový proces zahrnující formování a sušení. Je velmi vhodné pro nepřetržitou 

produkci pevných látek v prášku, granulích nebo aglomerátech z tekutých surovin. 

Konečný produkt musí být v souladu s přesnými kvalitami týkající se distribuce 

velikosti částic, obsahu zbytkové vlhkosti, objemové hmotnosti a tvaru částic. 9, 10, 11 

Dvě hlavní sprejové technologie jsou sprejové sušení a sprejové tuhnutí. 

Činností ve sprejovém sušení je hlavně odpařování, zatímco u sprejového tuhnutí látky 

tuhnou. Oba procesy jsou si velice podobné, ale liší se tokem energie. V případě sušení 

rozprašováním je energie aplikovaná na kapičku a nutí médium k odpařování. 

Výsledkem je přenos energie a hmoty přes kapky. U tuhnutí je energie pouze 

přemístěna z kapičky do vzduchu. 10, 11 

Principem metody je, že vodné roztoky, suspenze, gely nebo pasty se vpravují 

do trysky způsobující rozprášení. Kontakt mezi rozprášenou směsí a horkým vzduchem 

v sušicí komoře způsobí vypařování vlhkosti. Výsledný materiál sušený sprejovou 

metodou se skládá z aglomerátů pevných částic, které jsou sférické, porézní a přibližně 

stejné velikosti. Velikost částic je řízena atomizací a velikostním typem sušicí komory. 

Látky s velmi nedokonalou strukturou obsahující některé amorfní materiály, 

jsou získávány technologiemi rychlého zchlazení a vysokou mírou krystalizace.  

Vzniklé poruchy v krystalové mřížce znamenají vysokou deformaci a dobrou vazebnou 

tendenci částic. Navíc amorfní komponenty generované rychlým zchlazením a rychlou 

krystalizací působí jako pojiva. Sušený prášek je separován pomocí proudu vzduchu a 

zároveň shromažďován. Rozprašovač je vyráběn jako rotační kolo nebo jako trysky. 

Odpařování vlhkosti z kapek a formování suchých částic pokračuje pod kontrolou 

teploty a podmínkami proudění vzduchu. Prášek je poté nepřetržitě odváděn ze sušicí 

komory. Provozní podmínky a provedení sušení se volí podle sušicích vlastností 

produktu a práškové specifikace. 9 ,10 
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Popis zařízení pro sprejové sušení 

 

 

 

 

 

 

 

                        obr. č. 1 Schéma procesu sprejového sušení 10 

Jednotlivé součásti jsou popsány dále. 

 

 

I. ATOMIZÉR 

Atomizér je nejdůležitější součástí celku (obr. č. 1). Musí splňovat několik 

důležitých funkcí. V první řadě musí dispergovat tekutý materiál do malých kapiček, 

které by měly být dobře distribuovány v rámci sušicího zařízení a promíchány s horkým 

plynem. Kapičky nesmí být vyrobeny tak velké, aby došlo k jejich úplnému vysušení. 

Malý rozměr také není pro výsledný produkt ideální. Drobné částečky se mohou snadno 

přehřát a tím spálit. Atomizér se musí také chovat jako měřicí zařízení. Kontroluje  

např. rychlost, jakou je materiál přiváděn do sušicího prostoru. 9, 10 

Základním parametrem sprejového sušení je vstupní teplota vzduchu. Vyšší 

teplota přiváděného vzduchu způsobuje rychlejší odpařování vlhkosti. 

Prášek se vystavuje vyšší teplotě, což může narušit chemické a fyzikální vlastnosti 

výrobků citlivých na teplo. Výstupní teplota vzduchu se řídí dimenzovaným zařízením. 

Vyšší výstupní teplota vzduchu bude znamenat větší velikost částic prášku. Výstupní 

teplota vzduchu kontroluje i finální vlhkosti prášků. 10  
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Vysoká viskozita roztoku brání správnému vytvoření kapky. Při snížení 

viskozity je potřeba méně energie nebo tlaku nutných k vytvoření nástřiku. Jsou důležitá 

i pevná zatížení k zachování správného rozprášení k zajištění potřebných kapek. 10,11 

Existuje několik druhů atomizérů: vzdušný s dvěma tryskami, jednou tlakovou 

tryskou, rotační s diskovou tryskou a poslední z nich s ultrazvukovou tryskou. 10, 11 

o Atomizér se dvěma tryskami  

Zařízení využívá dvou trysek, které dokážou rozprašovat roztok a vzduch určený 

k sušení. Výhodou uzpůsobení je produkce požadovaných částic a schopnost rozprášit  

i vysoce viskózní látky. Nevýhodou přístroje je vysoká cena kvůli použití stlačeného 

vzduchu. Upotřebení tedy nalezl v laboratorních podmínkách a poloprovozech. 9, 10, 11 

o Atomizér s tlakovou tryskou  

Běžně používaný pro sprejové sušení. Tryska vytváří hrubé, dobře sypné prášky. 

Použití je vhodné pro získání většího množství produktu. Může být upotřeben 

 i v instalacích s více tryskami. Výslednou velikost částic je možné připravovat 

 podle požadavků. 9, 10, 11 

o Rotační tryska 

Využívá energii vysoko rotačního kola pro rozdělení tekutiny do kapiček. 

Výhodami jsou velká flexibilita a jednoduchá manipulace. Zařízení dokáže pracovat  

i při nízkém tlaku. Za chodu nehrozí problémy s ucpáním trysek. Výhodou je i snadná 

kontrola velikosti částic pomocí rychlosti rotace kola s tryskou. Náročnost udržení 

chodu, vysoká pořizovací cena zařízení a rozdílná kvalita vzniklých částic jsou 

nevýhody, 

 které vyčleňují rotační trysky jen do některých provozů. 9, 10, 11 

o Ultrazvuková tryska 

V této metodě není využíváno tlaku ani rotace trysek. Roztok je ukládán  

na rychle vibrující povrch o ultrazvukové frekvenci. Dostatečně velká amplituda zaručí 

rozprášení tekutiny a zajistí tvorbu jemných kapiček. 10, 11 
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II. SUŠICÍ KOMORA 

Sušicí komora je největší částí sušicího zařízení (Obr. č. 1). Probíhá v ní míchání  

a sušení materiálu. Použité materiály na její výrobu musejí být odolné vůči vysoké 

teplotě a nesmí reagovat s látkami uvnitř. Nejhojněji využívaný je nerezový ocelový 

plech s lakovanou povrchovou úpravou, který tvoří nádobu dostatečného objemu 

potřebného pro kontakt mezi kapkami a horkým vzduchem. Tvar komory je různý, 

nejčastěji se využívá nízký válec s velkým průměrem. To je důležité pro vysušení 

částic, které při kontaktu se stěnami komory musí být už bez přítomnosti vlhkosti. 10, 11 

Po atomizaci, kdy jsou vytvořeny ideální tvary kapek, na řadu přichází horký 

vzduch, který způsobuje při kontaktu s částicemi rovnoměrné odpaření vlhkosti  

z povrchu částic. Teplé proudění je do sušicí komory přiváděno prostřednictvím 

rozprašovače, který je umístěn obvykle v horní části sušicí komory. Může být  

v blízkosti nebo součástí atomizéru. Uspořádání umožňuje okamžité a úplné smíchání 

teplého vzduchu s rozprášenými kapičkami. První vystavení kapek vzduchu způsobí 

rychlé odpaření vlhkosti. Rozpuštěný materiál má tendenci tvořit formu tenké skořápky 

na povrchu vytvořené „koule“, která jako tvar vykazuje ideální vlastnosti pro přímé 

lisování. Navíc vlhkost může snadno z tohoto povrchu difundovat. 10, 11 

V sušicí komoře probíhá nejen ohřev, ale i zchlazení, protože prášek nesmí být 

nikdy zahříván nad výstupní teplotu. Finální produkt tak opouští zařízení při snížené 

teplotě, která je přibližně o 20°C nižší než okolí. 10, 11 

III. PŘECHODOVÁ KOMORA A CYKLONY 

Když je hrubá směs prášku dostatečně vysušena, následuje proces sběru. 

Pro usnadnění tohoto děje má komora dno kónicky tvarované.  

Dnem směs následně propadá přes rotační ventil do přechodové komory. V sušicí 

komoře zůstává jen proud vzduchu obsahující velké procento vlhkosti. 

Oddělení vlhkosti a prášku tímto způsobem je často nedostatečné, proto jsou do procesu 

zařazeny vysoce účinné cyklony (obr. č. 1), které jsou schopny obě složky účinně 

oddělit. 10, 11 
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Výhody sprejového sušení 

1. Proces může probíhat plně v rozsahu s aseptickými podmínkami, 

 což je ve farmaceutickém průmyslu velice důležité. 

2. Přístroj se dá postavit, tak aby splňoval požadovanou kapacitu. 

3. Sprejové sušení je velice rychlé. Hlavní část sušení, kdy je odstraněna 

většina vlhkosti, trvá jen několik sekund. 

4. Tvorba velmi rozdílných produktů, nejen těch pro farmaceutický 

průmysl. 

5. Plně automatizovaný a kontrolovaný systém umožňuje konání více kroků 

současně. 

6. Pečlivý výběr jednotlivých pohyblivých částí, které se dostávají  

do kontaktu s látkami, může velmi snížit problémy s korozí. 

7. Není nezbytně nutné používat roztoky. K výrobě prachů se dají použít 

pasty, gely, suspenze, které se dají pumpovat.  

8. Žádné porušení látek, které vykazují citlivost na teplo.  

9. Přesná kontrola velikosti částic. Objemové hmotnosti jsou jen některé 

parametry, které se dají touto technologií přesně kontrolovat i uzpůsobit. 

Nevýhody sprejového sušení 

1. Vysoké pořizovací ceny velikostně objemného zařízení,  

které potřebuje ke svému chodu i periferní zařízení. 
2.
 Celková tepelná účinnost je nízká. 10 
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4.2. Laktosa 

Laktosa je přirozeně se vyskytující disacharid složený z galaktosy 

a dextrózy. Je složkou všech forem mléka savců. Pro průmyslové účely se získává  

z kravského mléka jako meziprodukt sýrové výroby. 2, 12, 13 

Ve formě suchého pojiva patří mezi nejvíce používané látky. Výhodnými 

vlastnostmi laktosy jsou nízká cena a snadná dostupnost. Látka je bez výrazné chuti, 

 má nízkou hydroskopičnost.Vykazuje výbornou fyzikální a chemickou stabilitu  

a rozpustnost ve vodě. 1,13 

 

4.2.1. Laktosa v přímém lisování tablet 

Laktosa vstoupila do přímého lisování ve sprejově sušené formě v šedesátých 

letech minulého století, jako látka s relativně dobrými tokovými  

a lisovacími vlastnostmi.1 Pro úspěšnou výrobu tablet jsou právě tyto dvě vlastnosti 

nezbytné. Velký podíl na používání laktos měla i jejich dostupnost.14, 15 

Podle typu krystalizace se laktosa objevuje ve dvou izomerních formách  

α-laktosa a β-laktosa, které existují v krystalické nebo amorfní formě. Krystalická  

α-laktosa se vyskytuje v podobě monohydrátu a anhydrátu, krystalická β-laktosa pouze 

jako anhydrát. Čistá amorfní laktosa není komerčně dostupná, bývá zastoupena 

v modifikovaných formách laktosy v různém množství. 16 Krystalická laktosa  

je prioritně lisována fragmentací a amorfní laktosa plastickou deformací. Tablety, 

 které obsahují amorfní formu, vykazují vysokou destrukční sílu se zvyšujícím  

se obsahem vody a zároveň vyšší pevnost v tahu, než je uváděna u krystalické podoby 

laktosy. Laktosy od různých dodavatelů vykazují rozdílné vlastnosti, a proto nemohou 

být zaměnitelné. 1, 13, 17 

Monohydrát α-laktosy vykazuje špatné pojivové vlastnosti. Naproti tomu 

bezvodá laktosa, hlavně β-laktosa, je vynikající pojivo, ale postrádá dobré tokové 

vlastnosti, které jsou v procesu přímého lisování důležité. U čisté laktosy dokonce platí, 

že vazebná kapacita závisí na obsahu vlhkosti. Tablety jsou kvůli tomu křehčí  

než u ostatních látek. 15 

Velikost částic ovlivňuje do značné míry i pevnost budoucích tablet. Objevuje  

se tendence zvyšování pevnosti s klesající velikostí částic. Další skutečností, 
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 která může ovlivnit vlastnosti látky při lisování, je zacházení s látkami před jejich 

použitím. Pevnost tablet je u sprejově sušené laktosy větší než u připravených forem  

z čerstvě proseté laktosy. Zvýšení pevnosti uskladněného materiálu může být způsobeno 

slabostí aglomerátů z částic látky vzniklých během uskladnění. Tyto volné aglomeráty 

jsou považovány za slabé granule. Zajímavou skutečností je, že uskladněné materiály 

vykazují i celkově vyšší hustotu než ty čerstvé, které neobsahují aglomeráty.. 18 

Porovnáním pevností tablet připravených z různých typů laktos při různých 

lisovacích silách se jako nejpevnější ukázaly tablety z bezvodé α-laktosy.  

Naopak nejměkčí tablety jsou připravené z krystalické β-laktosy. 19 

Počáteční rozpustnost je dalším prvkem, kterým se jednotlivé typy laktos liší. 

Nejvyšší a nejlepší počáteční rozpustnost a tím i rozpouštění má podle výsledků měření 

materiál s největším obsahem β-laktosy ve srovnání s produkty s vysokým podílem  

α-laktosy. Počáteční rozpustnost bezvodé α-laktosy je vyšší, než je tomu u monohydrátu 

stejné látky, u kterého je nejnižší ze všech látek. 19 

Velké rozdíly lze nalézt u doby rozpadu tablet. Čas pod jednu minutu byl 

naměřen v případě tablet obsahující α-laktosu nebo β-laktosu i navzdory tomu, 

 že obě látky byly lisovány při vysokém tlaku. U krystalické β-laktosy lze rychlejší 

rozpad docílit, je-li použita nižší lisovací síla. Nejdelší čas se dá očekávat u bezvodé 

 α-laktosy.Všeobecně pevnost tablet ve velké míře závisí právě na lisovací síle. 19 

S dobou rozpadu souvisí i porozita připravených částic. Póry, které během 

lisování vznikají, jsou důležité pro průnik vody do nitra tablety. Porozita se s rozdílnou 

lisovací silou nejméně mění u α-laktosy. Nejvíce se projevila v případě β-laktosy  

ve srovnání s ostatními druhy. 19 

Rozdíl v chování penetrace vody a tím i změna chování během rozpouštění mezi 

tabletami, které jsou připraveny z různých druhů laktos přímým lisováním, může být 

vysvětlen rozdíly ve vlastnostech právě příslušných laktos. Charakteristické znaky 

zahrnují množství a pevnosti vazeb mezi částicemi, dále se zde projevuje vliv porozity  

a distribuce velikosti částic. V neposlední řadě se uplatňuje chování laktosy při lisování 

a počáteční rozpustnost látek. Nejlepší výsledky při průniku vody do nitra tablet 

prokázaly α-laktosa a β-laktosa, které byly lisovány při vysokých tlacích. 

 Je zajímavostí, že tyto látky se na rozdíl od ostatních nerozpadají na malé částice, 

 ale plynule se rozpouštějí. 19 
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Jednotlivé typy laktosy 

Monohydrát α-laktosy je kvůli své sypnosti používán v procesu přímého 

lisování. Ve srovnání s ostatními suchými pojivy má relativně špatné pojivové 

vlastnosti. Často se kombinuje s mikrokrystalickou celulózou, čímž dochází ke zvýšení 

lisovatelnosti. Pevnost tablet se zvyšuje s rostoucím podílem mikrokrystalické celulózy 

ve směsi. 1, 2, 4 

Anhydrát α-laktosy vzniká dehydratací chemickou nebo teplotní (nad 130°C)  

a to se děje změnou z jednoduchých krystalů do agregátů anhydrátu laktosy.  

Během děje dochází ke zvýšení pojivové kapacity. Vzniklé krystaly jsou jemnější  

a slabší a mnohem méně elastické. Pojivové vlastnosti a sypnost jsou na dobré úrovni, 

 horší je to v případě rozpouštění. 1, 2, 4  

β-laktosa se získává krystalizací nad 93,5°C a skládá se z aglomerátů extrémně 

jemných krystalů. Je vyráběna válcovým sušením roztoku monohydrátu α-laktosy, 

následným rozmělněním a prosetím. Vykazuje vynikající lisovací vlastnosti, 

velmi nízkou citlivost k mazadlům, menší lámavost a zároveň větší rychlost rozpouštění 

než monohydrát α-laktosy. Její výhodou je nízký obsah vlhkosti, 

 a proto je použití prospěšné v kombinacích s látkami citlivými na obsah vlhkosti. 1, 2, 4 
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4.2.2. Sprejově sušená laktosa 

Sprejově sušená laktosa byla první pomocná látka pro přímé lisování.  

Je připravována sprejovým sušením suspenze monohydrátu α-laktosy v nasyceném 

vodném roztoku. Konečný produkt se skládá z kulovitých částic a je v něm obsaženo 

80-85% krystalů monohydrátu α-laktosy a 15-20% amorfní laktosy. Obsah amorfního 

podílu laktosy v materiálu má vliv na pevnost tablet, rozpustnost a další parametry 

přípravy a pozdější chování tablet. 20 

Bylo objeveno, že rozpadový mechanismus se postupně mění z rozpadu tablet 

obsahujících sprejově sušenou laktosu lisovaných při nízkých tlacích na rozpouštění  

u těch tablet, které byly připraveny při tlacích vyšších. U amorfní laktosy byl objeven 

škodlivý vliv na rozpad výlisků lisovaných ze sprejově sušené laktosy. Vysvětlení 

nabízí chování amorfních částic. Počáteční rozpustnost je u látky dobrá, ale když je 

vystavena vlhkosti velmi dlouho, dochází k vzniku gelové vrstvy  

na povrchu částic a tím k zhoršení rozpustnosti. 20 

Sprejově sušená laktosa vykazuje výbornou sypnost, lisovatelnost a diluční 

potenciál jsou horší. Amorfní část laktosy je odpovědná za lepší pojivové vlastnosti  

a plastickou deformaci na rozdíl od samotného monohydrátu α-laktosy.  

Její přítomnost je žádoucí, ale ne u doby rozpadu, kde je spíše na obtíž.  

Tablety obsahující sprejově sušenou laktosu vykazují vyšší pevnost s poklesem 

velikosti částic. Pevnost tablet je výsledkem kulovitého tvaru částic. Stejně tak se mění 

i rozpadavost, která je závislá na lisovací síle. Při nízkém tlaku se tablety,  

které obsahují amorfní laktosu, rozpadají před vytvořením gelové vrstvy nebo sraženiny 

z amorfních částic, která by za jistých okolností mohla znamenat zablokování pórů  

a tím snížit celkovou rozpustnost. 1, 4 

Velice zajímavé je srovnání jednotlivých forem laktos. Tabletovací 

charakteristiky krystalické a sprejově sušené laktosy byly přezkoumány společně  

s ohledem na velikost, tvar a skladování částic v jedné z mnoha studií.  

Mezi přezkoumávané veličiny patří i objemová hmotnost a zejména její chování  

před procesem lisování. Krystalická laktosa, která byla před použitím uskladněna, 

vykazuje po prosetí nižší objemovou hustotu, než je tomu u čerstvě proseté.  

To je způsobeno tím, že uskladněná laktosa tvoří během skladování aglomeráty,  
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které se neodstraní ani prosetím před lisováním. Důkaz aglomerace se prokázal vyšším 

klidovým úhlem skladovaného materiálu ve srovnání s prosetým čerstvě. 15 

Laktosa připravená sprejovým sušením má nižší tření, než bylo prokázáno  

u čerstvě proseté laktosy, tření je také nižší při použití uskladněné látky.  

Tato pozorování mohou být vysvětlena různými tvary částic. Sprejově sušená laktosa 

obsahuje téměř kulovité částice, které tak vykazují malou plochu pro kontakt částic  

s okolním povrchem. Právě to způsobuje nízký třecí odpor. 15 

Sprejově sušená laktosa se lisuje fragmentací částic, ale také plasticky.  

Nad velikostí částic 45µm probíhá fragmentace, menší částice se lisují plasticky stejně 

jako amorfní podíl v produktu. 3 

Možnost, jak vylepšit lisovací vlastnosti, je spojení s jinou látkou do lisovací 

směsi. Jednou z variant je použití mikrokrystalické celulózy, která zvyšuje lisovatelnost. 

Pevnost tablet z těchto dvou složek záleží tedy na podílu celulózy ve směsi. 20 

 

4.2.2.1. SuperTab®SD 

SuperTab®SD je řazen mezi laktosy připravované pomocí techniky sprejového 

sušení. Proces přípravy se odráží i v názvu látky zkratkou SD. SuperTab existuje 

 i ve formách, které podléhají jiné přípravě, kterou může být granulace  

nebo dehydratace. 21, 22 

SuperTab®SD má výborné tokové vlastnosti. To způsobují dokonalé kulovité 

částice, které obsahují jemné krystalky monohydrátu α-laktosy a amorfní laktosu,  

která zvyšuje lisovatelnost. Vyrábí se ve dvou typech 11SD a 14SD (Obr. č. 2), které se 

liší v primární velikosti částic. Typ 11SD má primární velikost částic 35 µm a 14SD 23 

µm, je lépe lisovatelný. 21, 22 
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Jedná se o bílý, volně tekoucí prášek bez chuti. Mezi výhody patří přibližně 

stejná velikost částic. Struktura poskytuje vynikající směs, což má dobrý vliv  

na obsahovou stejnosměrnost tablet. 21, 22 

 

 

 

 

 

obr. č. 2 SuperTab®14SD(21) 

 

4.2.2.2. FlowLac® 100 

FlowLac®100 (obr. č. 3) je monohydrát α-laktosy vytvořen pomocí technologie 

sprejového sušení. Látka byla primárně koncipována pro přímé lisování. Kombinuje 

vynikající sypnost prášku s cílovou pevností vzniklých tablet. 23 

Dobrou vlastností, kterou produkt získává pomocí technologické výroby 

sprejovým sušením, je velká stlačitelnost. Další výhodou je rychlý rozpad díky 

rychlému rozpuštění ve vodě. Vykazuje dobrou obsahovou jednotnost při nízkých 

dávkách účinné látky. Děje se tak, protože účinná látka se neabsorbuje na pórovitý 

povrch FlowLacu®100. Pro použití do žvýkacích tablet je určující jeho příjemná chuť  

a pocit v ústech. Výborná sypnost látky se dá upotřebit při přípravě kapslí.23 

Látka nachází uplatnění jako plnivo převážně u tablet s nízkým obsahem léčivé 

látky a při výrobě tablet s požadovanou malou hmotností. 23 

 

 

 

 

 

obr. č. 3 FlowLac®100 (23) 
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4.3. Prosolv®SMCC 

Jedná se o směsné suché pojivo, které se skládá z 98% mikrokrystalické celulózy 

(MCC) a 2% koloidního oxidu křemičitého. Je připraveno metodou sprejového sušení.8 

Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza (SMCC) je vysoce funkční 

farmaceutická pomocná látka, která byla vytvořena za účelem zmírnit některé dobře 

známé nedostatky konvenčních MCC a zefektivnit tak výrobu tablet. SMCC  

je připravována procesem tzv. „co-processingu“. Produkty prošlé touto procedurou  

mají lepší tokové vlastnosti a lisovatelnost než fyzikální směsi látek. 7, 8, 24 

SMCC má lepší sypnost, lisovatelnost a nižší citlivost na přídavek mazadel 

než mikrokrystalická celulosa. Využívá se ve vlhké granulaci (typ SMCC 50)  

i v přímém lisování (typ SMCC 90). 5, 24 

Lisovatelnost je o 10-40% větší, než byla zjištěna u MCC. Naopak má menší 

citlivost vůči mazadlům, což je velmi důležité pro přímé lisování tablet. 

 Tokové vlastnosti SMCC jsou ve srovnání s MCC podstatně lepší. Zlepšuje  

se tak hmotnostní stejnoměrnost tablet, což v případě účinné látky v přímé kompresi 

znamená její přesné dávkování. 1, 24 

Další zkoušenou vlastností byla porozita, která vyšla velice podobně  

pro obě látky. Specifický povrch byl nalezen u SMCC pětkrát větší než u MCC. To je 

docíleno právě pomocí silicifikace. Při tomto procesu dochází k adhezi oxidu 

křemičitého  

na povrch i do nitra částic MCC, tím dochází ke zvětšení povrchu. 8, 24Podobnost  

se dá nalézt i v molekulové hmotnosti, ta je u obou látek přibližně stejná. 1 
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Měření „síla – 

lisovacího procesu při ta

lisovacího trnu při dané

materiálů a formování pev

Diagramy silovéh

pro tabletování. Profil 

do tablet. Práci vyjadřuje

Teoretický průběh je dan

stoupá, až dosáhne max

k výchozí hodnotě. Skut

průběh a vyjadřuje ho kři

k jejímu rozdělení. 27 Plo

je plochou kompaktní ene

si hmota zachová příslu

Při překročení hranice síl

natrvalo. E3 je energie uvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 4 Hodnocen
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é hodnocení lisovacího procesu 

 dráha“ je jednou z nejpopulárnějších me

při tabletování. Křivky jsou získávány z měřen

dané lisovací síle. Je nutné dodat potřebnou ene

pevných výlisků. 25, 26  
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e maxima. Jakmile vznikne výlisek v podobě ta

. Skutečný průběh, který je experimentálně potv

ho křivka ABD. Po vynesení obou křivek diagram
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dnocení lisovacího procesu na základě záznamu „

 

h metod pro studium 

měření posunu horního 

u energii pro kompresi 

očet energie nezbytné  

 a dekompresi prášku  

lisovací síly (obr. č. 4).  

 matrice tlak postupně 

obě tablety, tlak klesá  

ě potvrzen, má odlišný 

agramu na plochu dojde 

- ABD na diagramu  

ormace. Při této energii  

ií plastické deformace.  

ponechává vzniklý tvar 

síla dráha“(28) 
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Poslední část je dokončení trojúhelníku začátku komprese – maximální síla – 

posunutí při maximálním tlaku může být interpretována jako energie tření E1. Hodnota 

E1 by měla být co nejnižší a naopak hodnoty poměru (E2+E3)/E1 a E2/E3 měly  

být co nejvyšší Součet všech tří energií (E1,E2,E3) je celková energie Emax.  

Další zkoumanou veličinou je Elis, což je E2+E3, dále plasticita, kterou lze 

vypočítat dle vzorce. (1). 25 

     Pl = 100 E2/E2+E3   (1) 

Plasticita je poměr energie, která se musí použít pro vytvoření výlisku a celkové 

vstupní energie, vyjádřená v procentech. Pokud má plasticita vysoké hodnoty, znamená 

to, že vstupní energie byla použita na nevratnou deformaci. 25 
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5. Experimentální část 

5.1. Použité suroviny 

 

SuperTab®14SD ( DMV-Fonterra Excipients, SRN) 

č. šarže:10468426 

monohydrát α-laktosy (sprejově sušená laktosa pro přímé lisování) 

velikost částic: <45 µm – 13%, <100 µm – 48%, <250 µm – 100% 

sypná hustota: 0,62 g/ml 

setřesná hustota: 0,72 g/ml 

obsah vlhkosti: 4,8% 

 

 

FlowLac® 100(MeggleGmbH, SRN) 

č. šarže: 0221 

monohydrát α-laktosy (sprejově sušená laktosa pro přímé lisování) 

velikost částic: <32µm – 10%, <100 µm – 40%, <200µm – 80% 

sypná hustota: 0,62 g/ml 

setřesná hustota: 0,71 g/ml 

obsah vlhkosti: 5,06% 
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Prosolv® SMCC 90 ( JRS PHARMA Gmbh+Co.KG, SRN) 

č. šarže: P9S3047 

silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 

průměrná velikost částic: >75 µm – 57,6%, >250 µm – 1% 

sypná hustota: 0,33 g/ml 

setřesná hustota: 0,46 g/ml 

obsah vlhkosti: 4,4% 

 

Stearan hořečnatý ( Acrosorganics, New Jersey, USA ) 

č. šarže: A 011241701 

specifický povrch: 1,6083 m2/g 
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5.2. Použité přístroje a zařízení 

Analytické váhy AND HR- 120 

Výrobce: A&D Company, Limited, Japan 

Analytické váhy s váživostí do 120 g a citlivostí 0,1 mg 

 

Digitální váhy KERN 440-33N 

Výrobce: GOTTL KERN & SOHN GmbH 

Digitální váhy s váživostí do 200 g a citlivostí 0,01 g 

 

Mísící krychle KB 15S (obr. č. 5) 

Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Krychle vyrobená z nerez oceli, je upevněna na pohonné jednotce  

Erweka AR 401, objem krychle je 3,5 l, rychlost otáček se dá nastavit podle 

podle individuální potřeby měření. 

 

 

 

 

 

 

 

                           obr. č. 5 Mísicí krychle KB 15S 
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Materiálový testovací stroj T1-FRO50 TH.S1K Zwick/Roell (obr. č.6) 

Výrobce: ZwickGmh& Co, SRN 

Zařízení dokáže vyvíjet sílu v tahu i tlaku do 50kN při kontinuálně měřitelné 

rychlosti zatěžování. Pro lisování tablet byla použita matrice s dvojitým pláštěm, 

zajišťovací součástí, s horním a dolním lisovacím trnem.  

 

 

obr. č. 6 Materiálový testovací stroj T1-FRO50 TH.S1K Zwick/Roell 

 

Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti tablet Tablet Tester M8  

(obr. č. 7) 

Výrobce: K. Schleuniger and Co, Solothurn, Švýcarsko 

Přístroj, který je poháněn speciálním motorem, je určen pro zkoumání parametrů 

tablet. Jde o měření rozměrů tablet a síly potřebné k destrukci radiálně uložené tablety 

při konstantní rychlosti zatěžování.  

 

 

 

 

 

obr. č. 7 Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti tablet Tablet Tester M8 
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Přístroj pro stanovení doby rozpadu tablet a tobolek Erweka ZT 301 

(obr. č. 8)  

Výrobce: Fy Erweka, SRN 

Zařízení na stanovení doby rozpadu tablet dle požadavků ČL 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 8 Přístroj pro stanovení doby rozpadu tablet a tobolek Erweka ZT 301 

5.3. Postup práce 

Postup práce se skládal z přípravy tabletovin,následovalo lisování tablet 

a zároveň energetické hodnocení lisovacího procesu. Dále byla měřena pevnost a doba 

rozpadu tablet. 

 

5.3.1. Příprava tabletovin 

Celkem se připravovalo 10 tabletovin následujícího složení:  

SuperTab14SD nebo FlowLac 100 s 0.5% stearanu hořečnatého 

SuperTab14SD nebo FlowLac 100 s 1% stearanu hořečnatého 

SuperTab14SD nebo FlowLac 100 + Prosolv SMCC 90 v poměru 3:1 

SuperTab14SD nebo FlowLac 100 + Prosolv SMCC 90 v poměru 3:1  

s 0,5% stearanu hořečnatého 

SuperTab14SD nebo FlowLac 100 + Prosolv SMCC 90 v poměru 3:1 s 1% 

stearanu hořečnatého 
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Směsi byly připraveny mísením v mísící krychli KB 15S. Sprejově sušené 

laktosy se mísily se stearanem hořečnatým 5 minut, se silicifikovanou 

mikrokrystalickou celulosou v poměru 3:1 7 minut. Pokud bylo obsaženo mazadlo 

ve směsích laktos se silicifikovanou mikrokrystalickou celulosou, tak se přidávalo 

na konec na dobu 5 minut. Rychlost otáčení mísící krychle byla 17 otáček za minutu  

a množství připravovaných tabletovin 20 g. 

5.3.2. Příprava tablet a energetické hodnocení lisovacího procesu 

Tablety se připravovaly na materiálovém testovacím zařízení T1-FRO 50 

TH.A1K Zwick/Roel pomocí speciální matrice. Do matrice, která měla spodní lisovací 

trn upevněný zajišťovací součástí, se nasypala navážka na jednu tabletu, následně  

se zasunul horní lisovací trn a celá matrice byla vložena mezi čelisti materiálového 

testovacího stroje. Všechny parametry byly zadány pomocí počítače. Tlakem na horní 

trn byla vylisována tableta. Po dokončení lisování byla matrice se vzniklou tabletou 

vyndána z lisovacího prostoru lisovacího zařízení. Součást matrice, která jistila dolní 

lisovací trn, byla vyjmuta a zatlačením na horní lisovací trn byla vysunuta připravená 

tableta. Matrice se pokaždé tablet řádně očistila. Tablety byly válcovité  

o průměru 13 mm a hmotnosti 0,5 ±0,0010 g. Lisovací rychlost byla 40 mm/min, 

 hodnota předzatížení 2 N. Lisovací síly byly v případě samotných laktos 15, 16  

a 17 kN, v případě tabletovin s Prosolvem SMCC 90 pouze 15 kN. Od každé lisovací 

síly se připravovalo 16 tablet, 10 bylo určeno naměření pevnosti a 6 na měření doby 

rozpadu. Vždy u prvních 10 tablet se navíc provádělo energetické vyhodnocení 

lisovacího procesu pomocí záznamu „síla – dráha“ a vyčíslení jednotlivých typů energií 

pomocí počítačového programu test Xpert V 9.01. Jednalo se o energii spotřebovanou 

natření E1, energii akumulovanou tabletou po vylisování E2, energii dekomprese E3. 
 

Z uvedených energií se počítala také celková energie Emax, Elis, což je E2+E3  

a plasticita. 25 
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5.3.3. Měření destrukční síly a výpočet pevnosti tablet v tahu 

Destrukční síla byla vyhodnocena vždy u deseti tablet od každé lisovací síly. 

Měření proběhlo nejdříve po 24 hodinách. Měření se provádělo na Schleunigerově 

přístroji pro měření pevnosti a rozměrů tablet.  

Nejprve se tableta postavila mezi čelisti přístroje, po zapnutí zařízení se čelisti 

daly do pohybu a sevřením odečetly výšku tablety. Následně se tableta položila radiálně 

a změřil se průměr tablety, pak došlo k rozdrcení a tím k vyhodnocení destrukční síly v 

Newtonech. Získané hodnoty byly dosazeny do vzorce pro výpočet pevnosti tablet 

v tahu(2):29 

P = 2F/πdh    (2) 

kde P – pevnost tablet vtahu [ MPa], F – destrukční síla [ N ], d – průměr tablety [mm], h 

– výška tablety [mm] 

 

5.3.4. Měření doby rozpadu 

Doba rozpadu byla měřena vždy u šesti tablet z každé testované série nejdříve po 

uplynutí 24 hodin od lisování. Měření probíhalo na přístroji pro měření doby rozpadu 

tablet dle ČL 2009. 

Přístroj se skládá z vodní lázně, kam byla vložena kádinka s čištěnou vodou 

temperovanou na 37��1�. K zařízení patří dále košíček s šesti otvory pro tablety 

zakončenými sítkem. Po vytemperování vody se vložily tablety, byl zapnut svislý pohyb 

košíčku a měřena doba rozpadu do chvíle, kdy byl košíček zcela prázdný. Po rozpadu 

vždy 6 tablet se měnila voda. 

 

5.3.5 Zpracování výsledků 

Hodnoty pevnosti a doby rozpadu byly statisticky zpracovány pomocí 

počítačových programů Excel a Qcexpert. Hodnoty energií a plasticity statisticky 

zpracoval počítačový program test Xpert V 9.01 přímo při lisování.  

Na měřené i vypočítané hodnoty byly vloženy do tabulek a graficky zpracovány. 

V případě nejasnosti rozdílů mezi hodnotami byl použit nepárový t-test na hladině 

významnosti 0,05. 
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6. Tabulky a grafy 

 

6.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

h  výška tablety 

F  destrukční síla 

P  pevnost tablet vtahu 

ØP  průměrná pevnost tablet v tahu 

ISp  interval spolehlivosti souboru hodnot pro průměr pevnosti 

sp  směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr pevnosti 

DR  doba rozpadu 

ØDR  průměrná doba rozpadu 

sDR směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr doby rozpadu  

ISDR interval spolehlivosti souboru hodnot pro průměr doby 

rozpadu 

E1  energie na tření 

ØE1  průměrná hodnota E1 

sE1  směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr E1 

E2  energie akumulovaná tabletou 

ØE2  průměrná hodnota E2 

sE2  směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr E2 

E3  energie dekomprese 

ØE3  průměrná hodnota E3 

sE3  směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr E3 

Emax  maximální energie (E1+E2+E3) 

ØEmax  průměrná hodnota Emax 

sEmax  směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr Emax 
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Elis  energie lisování (E2+E3) 

ØElis  průměrná hodnota Elis 

sElis  směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr Elis 

Pl  plasticita 

ØPl  průměrná hodnota plasticity 

sPl směrodatná odchylka souboru hodnot pro průměr plasticity 

S  SuperTab®14SD 

Fw  FlowLac® 100 

Prosolv Prosolv® SMCC 90 

st  Stearan hořečnatý 
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6.2. Tabulky 

6.2.1. Pevnost tablet v tahu 

Tabulka č. 1 – SuperTab 14SD + 0,5% stearanu hořečnatého při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 – SuperTab 14SD + 0,5% stearanu hořečnatého při lisovací síle 16kN 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

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

ØP = 1,0956 
sp = 0,0613 

ISp = 0,0438 

3,03 68 1,099 
2,99 67 1,973 
3,00 72 1,1753 
2,98 72 1,1832 
2,98 71 1,1668 
3,01 65 1,0575 
2,99 63 1,0318 
3,01 62 1,0087 
3,00 65 1,0610 
2,96 65 1,0956 

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

 
ØP = 1,1317 
sp = 0,0308 
ISp =0,0221 

 

2,96 79 1,3070 
2,96 79 1,3070 
2,95 78 1,2948 
2,95 82 1,3612 
2,98 83 1,3640 
3,00 79 1,2896 
3,01 79 1,2853 
2,97 82 1,3521 
2,96 78 1,2904 
2,98 80 1,3147 
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Tabulka č. 3 – SuperTab 14SD + 0,5% stearanu hořečnatého při lisovací síle 17 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 – SuperTab 14SD + 1% stearanu hořečnatého při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ØP = 1,3464 
sp = 0,025 

ISp = 0,0179 

2,93 79 1,3204 
2,95 83 1,3778 
3,01 82 1,3341 
2,99 84 1,3758 
2,96 79 1,3070 
2,97 80 1,3191 
2,94 81 1,3492 
2,96 82 1,3566 
3,03 84 1,3576 
3,01 84 1,3666 

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

ØP= 1,1247 
sp = 0,0474 
ISp = 0,034 

2,96 69 1,1415 
3,04 69 1,1115 
2,99 69 1,1301 
3,01 67 1,0900 
3,03 67 1,0829 
2,97 74 1,2201 
2,98 68 1,1175 
3,00 70 1,1427 
2,99 64 1,0482 
2,99 71 1,1629 
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Tabulka č. 5 – SuperTab 14SD + 1% stearanu hořečnatého při lisovací síle 16 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6 – SuperTab 14SD + 1% stearanu hořečnatého při lisovací síle 17 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ØP = 1,1587 
sp = 0,0560 

ISp = 0,0401 

2,99 74 1,2120 
2,97 70 1,1542 
2,99 66 1,0810 
3,00 75 1,2243 
2,98 74 1,2161 
3,00 73 1,1916 
2,99 69 1,1301 
2,98 72 1,1832 
2,98 65 1,0682 
3,00 69 1,1263 

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

ØP = 1,1761 
sp = 0,0755 

ISp = 0,0541 

2,93 73 1,2201 
2,98 70 1,1503 
2,98 69 1,1339 
2,95 76 1,2616 
2,97 68 1,1212 
2,92 75 1,2578 
2,97 62 1,0223 
2,97 74 1,2201 
2,94 74 1,2326 
2,96 69 1,1415 
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Tabulka č. 7 – FlowLac 100 + 0,5% stearanu hořečnatého při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 – FlowLac 100 + 0,5% stearanu hořečnatého při lisovací síle 16 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ØP = 0,9197 
sp = 0,0328 
ISp = 0,0235 

3,00 55 0,8978 
2,96 52 0,8603 
2,97 56 0,9234 
2,94 56 0,9328 
2,97 55 0,9069 
2,99 59 0,9663 
2,97 59 0,9728 
2,98 55 0,9038 
2,96 55 0,9099 
2,97 56 0,9234 

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

ØP = 0,9483 
sp = 0,0645 
ISp = 0,0462 

2,92 54 0,9056 
2,93 58 0,9694 
2,95 56 0,9296 
2,94 54 0,8995 
2,91 63 1,0602 
2,96 56 0,9265 
2,95 53 0,8798 
2,96 53 0,8768 
2,94 61 1,0161 
2,93 61 1,0195 



 

46 
 

Tabulka č. 9 – FlowLac 100 + 0,5% stearanu hořečnatého při lisovací síle 17 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 10 – FlowLac 100 + 1% stearanu hořečnatého při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ØP = 1,0870 
sp = 0,0551 

ISp = 0,0394 

2,94 63 1,0494 
2,94 62 1,0327 
2,95 69 1,1454 
2,96 71 1,1746 
2,93 61 1,0195 
2,94 69 1,1493 
2,94 66 1,0993 
2,93 66 1,1031 
2,93 63 1,0530 
2,91 62 1,0434 

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

ØP = 0,9800 
sp = 0,0400 

ISp  = 0,0284 

2,96 57 0,9430 
2,96 59 0,9761 
2,95 57 0,9462 
3,00 63 1,0284 
3,00 59 0,9631 
2,96 57 0,9430 
2,96 57 0,9430 
2,94 63 1,0494 
2,96 60 0,9927 
2,99 62 1,0154 
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Tabulka č. 11 – FlowLac 100 + 1% stearanu hořečnatého při lisovací síle 16 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 12 – FlowLac 100 + 1% stearanu hořečnatého při lisovací síle 17 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ØP = 0,9946 
sp= 0,0503 

ISp  = 0,0359 
 

2,94 56 0,9328 
2,92 62 1,0398 
2,94 61 1,0161 
2,93 59 0,9861 
2,92 53 0,8889 
2,93 58 0,9694 
2,97 62 1,0223 
2,95 62 1,0292 
2,95 62 1,0292 
2,99 63 1,0318 

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

ØP = 1,1630 
sp = 0,0635 

ISp  = 0,0454 
 

2,91 69 1,1612 
2,90 73 1,2327 
2,93 66 1,1031 
2,91 65 1,0938 
2,92 71 1,1907 
2,93 71 1,1867 
2,94 74 1,2326 
2,92 65 1,0901 
2,91 74 1,2453 
2,91 65 1,0938 
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Tabulka č. 13 – SuperTab14SD + Prosolv 3:1 při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 14 – SuperTab14SD + Prosolv 3:1 + 0,5% stearanu hořečnatého 

                                při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ØP = 1,6881 
sp = 0,0382 

ISp  = 0,0273 
 
 

3,17 106 1,6375 
3,18 108 1,6632 
3,18 111 1,7094 
3,17 109 1,6839 
3,21 109 1,6629 
3,18 111 1,7094 
3,12 113 1,7736 
3,17 110 1,6993 
3,19 108 1,6579 
3,20 110 1,6834 

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

ØP = 1,5750 
sp = 0,0273 

ISp  = 0,0196 
 

3,14 103 1,6064 
3,17 102 1,5757 
3,10 100 1,5797 
3,13 100 1,5646 
3,15 98 1,5235 
3,11 99 1,5589 
3,14 100 1,5596 
3,16 104 1,6117 
3,10 99 1,5639 
3,14 103 1,6064 



 

49 
 

 

Tabulka č. 15 – SuperTab 14SD + Prosolv 3:1 + 1% stearanu hořečnatého 

                                  při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 16 – FlowLac 100 + Prosolv 3:1 při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ØP = 1,5211 
sp = 0,0399 

ISp = 0,0286 
 

3,06 95 1,5203 
3,06 91 1,4563 
3,06 96 1,5363 
3,03 97 1,5677 
3,06 94 1,5043 
3,07 98 1,5632 
3,08 95 1,5105 
3,09 92 1,4580 
3,06 96 1,5363 
3,08 98 1,5582 

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

ØP = 1,6839 
sp = 0,0368 

ISp = 0,0263 
 
 

3,11 107 1,6848 
3,14 109 1,6999 
3,14 112 1,7467 
3,10 107 1,6903 
3,14 106 1,6532 
3,19 111 1,7040 
3,17 108 1,6684 
3,19 106 1,6272 
3,10 109 1,7219 
3,19 107 1,6426 
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Tabulka č. 17 – SuperTab 14SD + Prosolv 3:1 + 0,5% stearanu hořečnatého 

                                 při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 18 – FlowLac 100 + Prosolv 3:1 + 1% stearanu hořečnatého 

            při lisovací síle 15 kN 

 

 

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

ØP= 1,5004 
sp = 0,0408 

ISp = 0,0291 
 

3,06 94 1,5043 
3,06 96 1,5363 
3,06 96 1,5363 
3,11 94 1,4801 
3,12 95 1,4911 
3,14 90 1,4036 
3,07 93 1,4835 
3,10 95 1,5007 
3,06 96 1,5363 
3,07 96 1,5313 

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

ØP = 1,2737 
sp = 0,0325 

ISp = 0,0232 
 

3,06 80 1,2803 
3,14 79 1,2321 
3,12 80 1,2557 
3,03 81 1,3091 
3,06 77 1,2323 
3,09 83 1,3154 
3,06 82 1,3123 
3,11 80 1,2597 
3,14 80 1,2477 
3,07 81 1,2921 
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6.2.2. Doba rozpadu tablet 

Tabulka č. 19 – DR tablet SuperTab 14SD + 0,5% stearanu hořečnatého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 20 – DR tablet SuperTab 14SD + 1% stearanu hořečnatého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

DR [ min ] 

Lisovací síla [ kN ] 
15 16 17 

0,91 0,83 1,05 
0,93 0,98 1,07 
0,95 1,00 1,08 
0,88 0,87 0,93 
0,90 0,95 1,03 
0,92 0,97 1,05 

Ø DR[ min ] 0,92 0,93 1,04 
sDR 0,02 0,07 0,05 

ISDR 0,02 0,07 0,06 

 

 
 
 
 

DR [ min ] 

Lisovací síla [ kN ] 
15 16 17 

1,02 1,13 1,27 
1,07 1,15 1,30 
1,17 1,17 1,32 
1,02 1,28 1,23 
1,03 1,30 1,27 
1,05 1,32 1,28 

Ø DR[ min ] 1,06 1,23 1,28 
sDR 0,06 0,08 0,03 

ISDR 0,06 0,09 0,03 
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Tabulka č. 21 – DR tablet FlowLac 100 + 0,5% stearanu hořečnatého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 22 – DR tablet FlowLac 100 + 1% stearanu hořečnatého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

DR [ min ] 

Lisovací síla [ kN ] 
15 16 17 

0,56 1,03 0,98 
0,95 1,13 1,05 
0,97 1,17 1,27 
1,05 0,90 0,97 
1,10 1,15 1,07 
1,12 1,17 1,17 

Ø DR[ min ] 1,02 1,09 1,09 
sDR 0,08 0,11 0,12 

ISDR 0,08 1,13 0,12 

 

 
 
 
 

       DR [ min ] 

Lisovací síla [ kN ] 
15 16 17 

3,75 3,15 4,75 
3,77 3,16 4,95 
3,32 3,67 4,66 
3,83 3,60 5,08 
3,62 3,58 4,88 
3,78 3,62 5,05 

Ø DR[ min ] 3,68 3,40 4,90 
sDR 0,19 0,22 0,17 

ISDR 0,20 0,24 0,17 
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Tabulka č. 23 – DR tablet SuperTab 14SD + Prosolv 3:1 při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 24 – DR tablet FlowLac 100 + Prosolv 3:1 při lisovací síle 15 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DR [ min ] 

Koncentrace stearanu 
0% 0,5% 1% 
0,33 0,37 0,40 
0,40 0,37 0,42 
0,43 0,43 0,47 
0,35 0,33 0,33 
0,35 0,35 0,36 
0,38 0,37 0,38 

Ø DR[ min ] 0,35 0,34 0,04 
sDR 0,08 0,04 0,05 

ISDR 0,08 0,04 0,05 

 

 
 
 
 

DR [ min ] 

Koncentrace staeranu 
0% 0,5% 1% 
0,32 0,27 0,33 
0,35 0,33 0,42 
0,45 0,40 0,45 
0,25 0,33 0,35 
0,30 0,33 0,42 
0,42 0,35 0,45 

Ø DR[ min ] 0,35 0,34 0,40 
sDR 0,08 0,04 0,05 

ISDR 0,08 0,04 0,05 
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6.3. Grafy 

Graf č. 1 

 

 

Graf č. 2 
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Graf č. 3 

 

 

 

Graf č. 4 
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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 
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Graf č. 13 
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7. Diskuse: 

Cílem práce bylo porovnání dvou produktů sprejově sušené laktosy z hlediska 

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

hořečnatého a silicifikované 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. 25 Studované sprejově sušené laktosy byly 

SuperTab®14SD a FlowLac®100. Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa byl 

Prosolv® SMCC 90 a jeho podíl ve směsích s laktosami byl 25%. Použití směsí laktos 

s mikrokrystalickou celulosou je velmi časté a tato koncentrace byla zvolena z důvodu, 

že poměr složek celulosa a laktosa 1:3 je optimální, zlepšuje se lisovatelnost i rozpad 

tablet.4 Takto je procentuelně celulosa a laktosa zastoupena také např. ve směsných 

suchých pojivech Microcelac®100 5 a Cellactosa®80. 2 Prosolv SMCC 90 obsahuje 

vedle mikrokrystalické celulosy 2% koloidního oxidu křemičitého, který zlepšuje 

sypnost, lisovatelnost a snižuje citlivost na přídavek mazadel 5, proto byl také vybrán 

místo čisté mikrokrystalické celulosy. Koncentrace stearanu hořečnatého byly 0,5 a 1%. 

Pro hodnocení vlastností tablet v závislosti na lisovací síle byly vybrány lisovací síly 

15, 16 a 17 kN, neboť při těchto lisovacích silách se hodnoty pevnosti tablet v tahu 

 ze sprejově sušených laktos s mazadlem bez silicifikované mikrokrystalické celulosy 

pohybovaly kolem horní hranice optimálního rozmezí pevnosti (0.56-1.11 MPa).30 

Tablety se silicifikovanou mikrokrystalickou celulosou se lisovaly při 15 kN, 

 protože se předpokládal nárůst pevnosti. Výsledky práce jsou uvedeny v 25 tabulkách  

a 14 grafech.   

 

7.1. Hodnocení pevnosti tablet 

Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle pro obě sprejově sušené laktosy 

se stearanem hořečnatým je uvedena v grafu č. 1. Pevnost tablet se lehce zvyšuje  

s lisovací silou a je vždy vyšší u tablet ze SuperTabu14SD. Vliv stearanu je závislý  

na použité lisovací síle, neboť u 15 kN nebyl zjištěn jeho negativní vliv na pevnost 

vlivem jeho zvýšené koncentrace v případě obou laktos, kdežto u lisovacích sil  

16 a 17 kN zvýšená koncentrace stearanu hořečnatého způsobila statisticky významný 

pokles pevnosti tablet v případě SuperTabu14SD. Znamenalo by to, že u těchto 
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lisovacích sil se u tohoto produktu již více projevuje plasticita materiálu, která je dána 

menší velikostí částic eventuálně vyšším zastoupením amorfního podílu. Graf č. 2 uvádí 

hodnoty pevnosti tablet při 15 kN a to i u směsí s Prosolvem SMCC 90. Přídavek 

Prosolvu SMCC 90 v koncentraci 25% zvýšil a vyrovnal pevnost tablet z obou laktos, 

ale po přidání mazadla se projevil pokles pevnosti, více u směsi s FlowLacem 100. 

Pokles pevnosti se předpokládal, neboť silicifikovaná mikrokrystalická celulosa 

se lisuje plasticky. 13,31 Vyšší pokles pevnosti v případě směsi s FlowLacem 100 jakoby 

naznačuje jeho vyšší plasticitu, ale to nepotvrzuje výsledek u zvýšené koncentrace 

stearanu hořečnatého v případě samotného FlowLacu 100, kde se negativní vliv na 

pevnost neprokázal. 

 

7.2. Hodnocení doby rozpadu tablet 

Na grafu č. 3 je uvedena závislost doby rozpadu tablet na lisovací síle pro obě 

laktosy se stearanem hořečnatým. Z výsledku je patrné, že lisovací síla nemá výraznější 

vliv na dobu rozpadu tablet. Doby rozpadu tablet z obou laktos s 0,5% stearanu  

jsou velmi blízké, navýšení koncentrace stearanu hořečnatého pouze lehce zvyšuje dobu 

rozpadu tablet v případě SuperTabu 14SD, ale v případě FlowLacu 100 je prodloužení 

doby rozpadu velmi výrazné. Graf č. 4 znázorňuje dobu rozpadu tablet při 15 kN, 

 kdy byla opět přidávána k laktosám také silicifikovaná mikrokrystalická celulosa. 

Prosolv SMCC 90, který funguje také jako rozvolňovadlo, zkrátil dobu rozpadu  

a vyrovnal hodnoty u obou sprejově sušených laktos. Statisticky významný rozdíl  

se neprojevil ani po přídavku mazadla ve dvojí koncentraci, takže hydrofobita stearanu 

dobu rozpadu neprodloužila, jen v případě FlowLacu 100 došlo po přidání 1% 

koncentrace stearanu hořečnatého ke zvýšení hodnot. 

 

7.3. Energetické hodnocení lisovacího procesu 

Grafy č. 5 – 14 shrnují energetickou bilanci při lisování.  V grafu č. 5 je uvedena 

závislost Emax na lisovací síle. Emax je součet energie na tření E1, energie akumulované 

tabletou po vylisování E2 a energie dekomprese E3. Hodnoty energie se lehce zvyšují  

s lisovací silou., u SuperTabu14SD s mazadlem jsou vyšší než u FlowLac 100,  

navíc se snižují s navýšením koncentrace stearanu hořečnatého, což u FlowLac 100 

neplatí. Vliv přídavku Prosolvu SMCC 90 je vidět na grafu č. 6.  
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Přídavkem Prosolvu SMCC 90 k sprejově sušeným laktosám došlo k navýšení 

maximální energie a stejně tak jako u pevnosti nebyl mezi hodnotami v případě směsí 

bez mazadla statisticky významný rozdíl, maximální energie klesala s koncentrací 

mazadla, více v případě směsi s FlowLacem 100 stejně jako pevnost.  

Z dalších grafů č. 7 – 12 je patrné, že rozdíly v maximální energii určují 

především hodnoty energie na tření E1 a energie akumulované tabletou po vylisování 

E2. Mezi hodnotami energie dekomprese E3 nebyly totiž výraznější rozdíly 

(grafy č. 11 – 12). 

Energie na tření (graf č. 7) lehce roste s lisovací silou, je vyšší v případě 

SuperTabu14SD, ale snižuje se u něj vlivem navýšení koncentrace stearanu 

hořečnatého.Tento pokles by se měl teoreticky projevit i v případě FlowLacu 100  

z důvodu snížení tření vyšší koncentrací mazadla, což se nestalo. Může to být z důvodu 

vyššího zastoupení větších částic ve FlowLacu 100, kdy 1% koncentrace stearanu 

hořečnatého je již nadbytečná a dále tření již nesnižuje. Přídavkem Prosolvu SMCC 90 

se hodnoty energie na tření zvyšují a vyrovnávají pro obě sprejově sušené laktosy 

u směsí bez a s 0,5% obsahem stearanu hořečnatého, který hodnoty energie na tření opět 

snižuje (graf č. 8).  

Hodnoty energie akumulované tabletou uvedené v grafech č. 9 – 10 opět rostou 

s lisovací silou. Vyšší hodnoty v případě všech směsí byly zjištěny pro SuperTab14SD  

s výjimkou lisovací síly 17 kN.  Vyšší koncentrace mazadla hodnotu energie E2 výrazně 

neovlivnila, s výjimkou lisování FlowLacu 100 při 17 kN, kdy byl zaznamenán pokles 

vlivem navýšení koncentrace mazadla. Přídavek Prosolvu SMCC 90 hodnoty E2 navýšil 

a následně došlo u těchto směsí k výraznějšímu snížení této energie až přídavkem  

1% stearanu hořečnatého. Toto platilo pro obě sprejově sušené laktosy.  

Poslední hodnocenou charakteristikou byla plasticita, její hodnoty jsou uvedeny 

v grafech č. 13-14. Hodnoty plasticity klesají s lisovací silou z důvodu snižování počtu 

pórů ve výlisku.  Plastičtější chování z obou sprejově sušených laktos vykazuje 

SuperTab 14SD. Toto lze zdůvodnit lehce vyšším zastoupením menších částic  

a snad i vyšším podílem amorfní laktosy, který ovšem výrobci neuvádí. Obecně  

je ale SuperTab14SD novějším produktem než FlowLac 100, tak jistě zde bude snaha 

zlepšit lisovatelnost zvýšením amorfního podílu nastavením podmínek sprejového 

sušení při výrobě produktu. Jinak po přidání silicifikované mikrokrystalické celulosy 

ke sprejově sušeným laktosám se samozřejmě plasticita zvýšila, neboť toto suché pojivo 
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se lisuje plasticky, přídavkem stearanu hořečnatého se plasticita snížila, výrazněji  

v případě  jeho 1% koncentrace. 
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8. Závěr 

Výsledky práce lze shrnout do následujících závěrů: 

1. SuperTab 14SD poskytuje při stejné lisovací síle pevnější tablety než FlowLac 100. 

Navýšení koncentrace stearanu hořečnatého nezpůsobuje pokles pevnosti tablet 

z FlowLacu 100, v případě SuperTabu14SD záleží vliv navýšení koncentrace stearanu 

na lisovací síle (u 15 kN nedochází ke snížení pevnosti, u 16 a 17 kN je pevnost 

snížena). Přídavek Prosolvu SMCC 90 pevnost tablet z obou laktos zvyšuje  

a vyrovnává, přídavkem stearanu hořečnatého se pevnost tablet z těchto směsí snižuje. 

2. Doba rozpadu tablet z obou sprejově sušených laktos není závislá na lisovací síle, 

zvýšená koncentrace stearanu hořečnatého ji prodlužuje, lehce u SuperTabu 14SD, 

velmi výrazně v případě FlowLacu 100. Přídavek Prosolvu SMCC 90 dobu rozpadu 

výrazně zkracuje a vyrovnává pro obě laktosy. 

3. Z energetického hlediska jsou hodnoty maximální energie vyšší v případě látky 

SuperTab 14SD, přídavkem Prosolvu SMCC 90 se hodnoty pro obě laktosy 

vyrovnávají. Výsledné rozdíly v hodnotách maximální energie jsou dány především 

energií na tření a energií akumulovanou tabletou po vylisování, neboť mezi hodnotami 

energie dekomprese není u tabletovin výraznější rozdíl. Hodnoty plasticity jsou vyšší 

v případě  SuperTabu 14SD. 
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