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1 Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 

Katedra:  Katedra farmaceutické technologie 

Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. 

Posluchač: Mgr. Tereza Motlová 

Název rigorózní práce: Studium vlivu kluzných látek na průběh lisování tabletoviny 

s mikrokrystalickou celulosou 

 

Tato práce se zabývá studiem vlivu různých kluzných látek na lisování 

tabletoviny. Jako plnivo byla použita mikrokrystalická celulosa Avicel® PH 102 a 

dále směsi této mikrokrystalické celulosy se stearanem hořečnatým, Aerosilem® 200, 

Syloidem®AL-1 FP a Syloidem® 244 FP EU v koncentraci 2 %. Hodnocení 

probíhalo prostřednictvím lisovací rovnice a testu stresové relaxace.  

Parametry pro hodnocení lisovací rovnice byly získány výpočtem 

z trojexponenciální rovnice. Prostřednictvím těchto parametrů je možné 

charakterizovat jednotlivé fáze lisovacího procesu, jeho mechanizmus nebo i 

hodnotit lisovaný materiál. Lisovací proces je rozdělován na tři fáze – fáze 

předlisování, fáze elastické deformace a fáze plastické deformace. Z výsledků 

vyplývá, že všechny kluzné látky urychlily první fázi přeuspořádávání částic a 

zároveň i fázi elastické deformace. Rychlost objemové redukce ve fázi plastické 

deformace je pro všechny směsi podobná. Největší redukce objemu tabletoviny ve 

fázi přeuspořádávání částic byla zjištěna u směsi s Aerosilem® 200. Objemová 

redukce ve fázi elastické deformace se zvýšila pouze u směsi se stearanem 

hořečnatým a ve třetí fázi (plastická deformace) se objemová redukce zvýšila u směsí 

se Syloidy®. 

 Lisování tablet pro test stresové relaxace probíhalo při třech různých lisovacích 

silách – 5 kN, 10 kN a 15 kN. Nejnižší parametry elasticity A1,2,3 se u všech 

použitých lisovacích sil zjistily pro směsi s Aerosilem® 200. Parametry plasticity 
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P1,2,3 se zvyšoval se zvyšující se lisovací silou a nejnižší hodnoty jsou opět u směsí 

s Aerosilem® 200. Naopak nejvyšší hodnoty plasticity dosahovaly směsi se 

Syloidem® 244 FP EU. 

Hodnocena byla i radiální pevnost tablet lisovaných s využitím testu stresové 

relaxace a záznamu síla – dráha. Z výsledků práce vyplývá, že s rostoucí lisovací 

silou roste radiální pevnost tablet. Větší radiální pevnost vykazovaly tablety lisované 

za použití metody stresové relaxace. Z použitých kluzných látek pevnost nejvíce 

snižuje stearan hořečnatý. 
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2 Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of  Pharmaceutical technology 

Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. 

Student: Mgr. Tereza Motlová 

Title of Thesis: Evaluation of the influence of lubricants on the 

compaction process of tableting mixtures with 

microcrystalline cellulose 

 

This thesis evaluates the influence of various lubricants on the compaction 

process of tableting. Microcrystalline cellulose Avicel® PH 102 was used as filler. 

This cellulose was mixed with 2 % of magnesium stearate, Aerosil® 200, Syloid® 

AL-1 FP and Syloid® 244 FP EU, respectively. The evaluation was carried out using 

a compaction equation and stress relaxation tests. 

Parameters for evaluation of compaction equation were obtained by 

calculation from three–exponential equation. It is possible to determine the different 

phases of the compression process, its mechanism or to evaluate the compressed 

material using these parameters. The compression process is divided into three 

phases - pre-compression phase, the phase of elastic deformation and plastic 

deformation phase. The results show, that all lubricants accelerate the first stage of 

rearrangement of the particles and also the phase of elastic deformation. The speed of 

volume reduction in the phase of plastic deformation is similar for all mixtures. The 

greatest volume reduction of the tablet mass in rearrangement phase was found in a 

mixture with Aerosil® 200. Volume reduction in the phase of elastic deformation was 

increased only in a mixture with magnesium stearate and in the third phase (plastic 

deformation) the volume reduction for mixtures with Syloid®. 

The stress relaxation test was performed at three different compression forces - 5 

kN, 10 kN and 15 kN. The lowest elasticity parameters A1,2,3 were found for a 

mixture with Aerosil® 200 at all compression forces. The parameters of plasticity 

P1,2,3 increased with increasing compression force and lowest values were found in 



9 

 

mixtures with Aerosil® 200 as well. Conversely, the highest values of plasticity were 

observed in mixtures with Syloid® 244 FP EU. 

The tensile strength of tablets compressed using stress relaxation test and  

force–displacement record was also evaluated. The results of this evaluation show 

that tensile strength of tablets increases with increasing compression force. The 

tablets compressed using the stress relaxation test showed higher tensile strength than 

tablets compressed using force-displacement record. Magnesium stearate decreases 

the strength most of all used lubricants. 
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3 Zadání a cíle práce 

Cílem této práce je hodnocení viskoelastických vlastností a lisovatelnosti 

tabletovin s obsahem mikrokrystalické celulosy a čtyř typů kluzných látek. Pro 

hodnocení bude využit test stresové relaxace a lisovací rovnice. V teoretické části 

budou zpracovány charakteristiky použitých surovin, lisovací rovnice a jejich 

přehled a test stresové relaxace a různé možnosti jeho vyhodnocení. 

Experimentální část bude zaměřena na lisování a hodnocení tablet. Jako 

plnivo bude použita mikrokrystalická celulosa Avicel® PH 102. Jako kluzné látky 

budou použity stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý Aerosil® 200 a 

modifikovaný koloidní oxid křemičitý Syloid® AL-1 a Syloid® 244 FP EU 

v koncentraci 2 %. Pro hodnocení s využitím testu stresové relaxace bude lisování 

probíhat při lisovacích silách 5 kN, 10 kN a 15 kN. 

 

Dílčí cíle experimentální části: 

 Příprava směsí mikrokrystalické celulosy a kluzné látky 

 Lisování tablet s využitím rovnice lisování 

 Lisování tablet s využitím testu stresové relaxace 

 Drcení tablet a výpočet radiální pevnosti 

 Vyhodnocení parametrů rovnice lisování a testu stresové relaxace, 

zpracování výsledků do tabulek a grafů a popis vlivu použitých 

kluzných látek na tyto parametry 
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4 Úvod 

Jednou z nejpoužívanějších lékových forem ve farmaceutickém odvětví jsou 

bezpochyby tablety. Definovány jsou jako pevné, tuhé, tvarově určité výlisky 

z práškovitých nebo granulovaných léčiv a pomocných látek. Smísením těchto látek 

v předepsaném poměru vzniká tabletovina, která je následně zpracovávaná lisováním 

v tabletovacích lisech. Tablety se vyrábějí v různých tvarech – nejčastěji v plochých, 

čočkovitých, válcovitých formách až po tablety trojúhelníkových či jiných tvarů.  

Při lisování tablet se využívá schopnosti sypkých práškovitých částic zhušťovat 

se za působení určitého tlaku do pevného výlisku daného tvaru. Během lisovacího 

procesu se částice lisovaného materiálu přeuspořádávají a dochází ke změně objemu. 

Dochází zde ke tření mezi částicemi navzájem a částicemi a stěnami matrice. Může 

docházet k přeměně mechanické energie na teplo. Tato přeměna může vést 

k rozkladu či nežádoucím změnám u tepelně labilních látek či ke zvýšené přilnavosti 

tabletoviny na trny lisovacího zařízení. K tabletovině se proto  přidávají kluzné látky. 

Tyto látky se s výhodou využívají ke snížení tření v násypce tabletovacího lisu, 

zlepšují plnění tabletoviny do matrice, odvádějí teplo do matrice, čímž snižují teplotu 

tablety a zabraňují přilnutí tablety na matrici či razidlo1,2. 

Mezi nejpoužívanější a nejběžnější kluzné látky ve farmaceutickém odvětví patří 

mastek, stearan vápenatý a hořečnatý či koloidní oxid křemičitý. V této práci byl 

jako kluzná látka použit stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý Aerosil® 200 a 

dva druhy Syloidů – Syloid® 244 FP a Syloid® AL – 1 FP.   
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5 Teoretická část 

 

5.1 Charakterizace pomocných látek 

 

5.1.1 Mikrokrystalická celulosa 

 

Mikrokrystalická celulosa3 (MCC, Cellulosum microcrystallinum), je hojně 

využívanou pomocnou látkou obecného vzorce C6H10n+2O5n+1 a molekulovou 

hmotností okolo 36 000. Tato čištěná, depolymerovaná celulosa se připravuje 

částečnou hydrolýzou celulosy získanou z rostlinného materiálu minerálními 

kyselinami a následným sušením. Celulosa4 samotná se vyskytuje ve formě několika 

derivátů lišících se rozpustností.  Zatímco methylcelulosa či sodná sůl karmelosy 

jsou ve vodě rozpustné, MCC3 je stejně jako ethylcelulosa ve vodě nerozpustná. Dále 

je nerozpustná v acetonu, v bezvodém ethanolu, v toluenu, ve zředěných kyselinách a 

v roztoku hydroxidu sodného (50g/l). 

Je to stálá látka vyskytující se jako bílý, sypký, nedráždivý, netoxický, 

porézní prášek bez chuti a zápachu. Výraznější inkompatibility vykazuje se silnými 

oxidačními činidly. Uchovávaná musí být v dobře uzavřených nádobách a 

manipulace s ní nevyžaduje zvláštní opatrnost. 

 

 

Obrázek č. 1: Strukturní vzorec MCC3 

 



13 

 

MCC5 je pro své vlastnosti jako je nízká chemická reaktivita a výborná 

kompatibilita při nízkých lisovacích tlacích, preferovaná ve farmaceutickém 

průmyslu nejčastěji jako plnivo při vlhké granulaci a suché pojivo při přímém 

lisování tablet a jako pojivo při výrobě tvrdých želatinových kapslí. Komerčně6 

vyráběná MCC může být dostupná v různých velikostech částic a rozdílném stupni 

vlhkosti. Nejčastější velikost částic bývá od 20 – 200 µm a obsah vlhkosti okolo 5%. 

Větší velikosti částic vykazují lepší tokové vlastnosti, nižší obsah vlhkosti je 

s výhodou používaný u látek citlivých na vlhkost. 

MCC je pro člověka nestravitelná a nachází uplatnění i v oblasti 

potravinářského či kosmetického průmyslu. Zde velmi často působí jako emulgátor, 

protispékavá látka, zahušťovadlo, nosič, stabilizátor, plnivo či stabilizátor.  

Vyrábí7 se pod různými obchodními názvy jako např. Avicel®, Emcocel®, 

Vivapur® a další. V této práci bylo pracováno s Avicelem® PH 102. Zkratka ,,PH“ 

označuje, že se jedná o látku určenou k farmaceutickému použití, z anglického 

,,pharmaceutical“. Na trhu je dostupná celá řada Avicelů®, jednotlivé typy se liší 

velikostí částic, hustotou, obsahem vlhkosti apod. Částice Avicelu® PH 102 mají 

průměrnou velikost 100 µm a obsah vlhkosti je menší než 5%.   

Vliv MCC na vlastnosti tabletoviny a lisované tablety zkoumali Nazzal et al.8. 

Použitými surovinami byly Avicel® PH 101, Avicel® PH 102, Avicel® PH 105, 

Avicel® PH 112, Avicel® PH 113 a Avicel® PH 200. Z výsledků jejich práce 

vyplývá, že čím je větší porozita MCC, tím klesá radiální pevnost lisovaných tablet. 

Zároveň bylo zjištěno, že s rostoucím lisovacím tlakem roste radiální pevnost tablet. 

Do hodnoty lisovacího tlaku okolo 120 MPa měla závislost lineární průběh, při 

vyšším lisovacím tlaku nad hodnoty 120 MPa již tato závislost linearitu 

nevykazovala.  

 

 

5.1.2 Stearan hořečnatý 

 

Stearan hořečnatý9 neboli magnesium strearát (MgSt, Magnesii stearas) je 

organická sloučenina tvořená hořčíkem se směsí pevných mastných kyselin 
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obecného vzorce Mg(C18H35O2)2. Nejčastěji jsou zde zastoupeny kyselina stearová a 

palmitová, v menší míře ostatní mastné kyseliny. Vzorec stearanu hořečnatého je 

znázorněn na obrázku č. 2 a jeho částice na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 2: Vzorec stearanu hořečnatého10 
 

 

MgSt9 je jemný, bílý, na omak mastný prášek s charakteristickou chutí a vůní, 

nerozpustný v ethanolu, etheru a vodě, slabě rozpustný v horkém benzenu a ethanolu 

(96%). Krystalická forma vysoce čištěného MgSt bývá izolována ve formě 

trihydrátu, dihydrátu či v bezvodé formě. Magnesium stearát je stabilní látka a 

uchováván by měl být v dobře uzavřených nádobách na chladném, suchém místě. 

Inkompatibility vykazuje se silnými kyselinami, zásadami a solemi železa. Neměl by 

být používán společně se silnými oxidačními činidly a většinou alkalických solí. 

Připravuje se buď reakcí vodného roztoku chloridu hořečnatého se stearátem 

sodným nebo reakcí oxidu hořečnatého, hydroxidu nebo uhličitanu s kyselinou 

stearovou za zvýšené teploty.  

MgSt je považován za netoxickou látku při perorálním podání nebo vdechnutí a 

není dráždivý ani při styku s kůží. Proto je široce využívanou farmaceutickou 

pomocnou látkou. Ve větším množství může mít projímavé účinky či dráždit 

sliznice.  

Používá se ve farmaceutickém, potravinářském i kosmetickém průmyslu. Ve 

farmacii má nezastupitelnou roli jako kluzná látka při výrobě tablet a tobolek, kde se 

nejčastěji vyskytuje v koncentraci 0,25 - 5% . Zamezuje11 zde přilnutí tabletované 

směsi na trny lisovacího přístroje, snižuje tření mezi částicemi nebo mezi částicemi a 

stěnou násypky, čímž dochází k rovnoměrnému plnění matrice tabletovanou směsí, 
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snižuje teplotu lisovaných tablet a zlepšuje vysouvání tablety z matrice lisovacího 

přístroje. 

 MgSt byl použit v práci Lateho et al.12, kde byl zkoumán vliv různých 

kluzných látek na pevnost tablet. Použitými kluznými látkami byly: MgSt, mastek, 

kyselina stearová, glycerol dibehenát a L-leucin. Studium ukázalo, že se zvyšujícím 

se obsahem kluzných látek se snižovala pevnost lisovaných tablet. Při porovnání 

jednotlivých kluzných látek bylo zjištěno, že největší pevnost vykazovaly tablety 

s MgSt. Pevnost tablet se snižovala v následujícím pořadí – kyselina stearová, 

glycerol dibehenát, mastek a L-leucin.  

Perrault et al.13 se zabývali vlivem kluzných látek na vlastnosti tablet. Jako 

kluzné látky použili stearan hořečnatý a lauryl síran sodný a jako plnivo směs 

mikrokrystalické celulosy a sprejově sušené laktosy. Zjistili, že s rostoucí 

koncentrací stearanu hořečnatého se snižuje pevnost tablet. Při porovnání s lauryl 

síranem sodným mají tablety se stearanem hořečnatým nižší pevnost. 

 

 

Obrázek č. 3: Částice stearanu hořečnatého při zvětšení 600x10 

 

5.1.3 Koloidní oxid křemičitý  
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Koloidní oxid křemičitý14 neboli Aerosil® je jemný, bílý, lehký, amorfní prášek 

s velikostí částic v rozmezí 7 - 16 nm, bez výrazné chuti a zápachu. Je prakticky 

nerozpustný ve vodě, organických rozpouštědlech a kyselinách. Jedinou výjimku 

tvoří kyselina fluorovodíková. Je rozpustný v horkých roztocích alkalických 

hydroxidů a s vodou vytváří koloidní disperze. Sumární vzorec Aerosilu® je SiO2 a 

molekulová hmotnost 60,08.  

 

 

Obrázek č. 4: Aerosil 200 při zvětšení 600x cit.14 

 

Aerosil® jakožto nedráždivá a netoxická látka15 nachází uplatnění nejen ve 

farmaceutickém, ale i potravinářském a kosmetickém průmyslu a to jak k orálnímu 

tak topickému použití. Komerčně vyráběný koloidní oxid křemičitý se liší velikostí 

částic, specifickým povrchem a hustotou. Ostatní vlastnosti jako je obsah křemíku, 

index lomu, barva, amorfní forma či hmotnost zůstávají neovlivněné. Mezi 

nejznámější typy patří Aerosil®, Cab-O-Sil® či Wacker® HDK. V této práci byl 

použit Aerosil® 200. Číslovka za názvem Aerosilu, zde ,,200“ označuje specifický 
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povrch (m²/g). Díky jejich velkému povrchu a malé velikost částic se používají jako 

kluzné látky pro zlepšení tokových vlastností. 

V koncentraci 0,1 - 0,5% se používá jako kluzná látka, v koncentraci 1 – 5% 

nachází uplatnění jako stabilizátor suspenzí a v koncentraci 2 – 10% je využíván jako 

zahušťovadlo a pro stabilizaci suspenzí. V aerosolech, které jsou určeny k jinému 

použití než k inhalaci, se používaná koncentrace Aerosilu® pohybuje mezi 0,5 – 2% a 

minimalizuje zde zanesení trysek, podporuje suspendování a eliminuje usazování 

částic. Při přípravě čípků obsahujících lipofilní látky, může s výhodou zvyšovat 

viskozitu, zpomalovat sedimentaci a snižovat rychlost uvolňování. 

Koloidní oxid křemičitý je hygroskopická látka, která může absorbovat větší 

množství vody, aniž by změnila své skupenství. Pokud je používán ve vodných 

přípravcích s pH mezi 0 – 7,5 viskozitu systémů zvyšuje, při pH vyšším než 7,5 

působí opačně – viskozitu snižuje. Uchováván by měl být v dobře uzavřených 

nádobách. Některé druhy koloidního oxidu křemičitého mohou mít hydrofobní 

povrchové úpravy, čímž je omezena hygroskopičnost.  

Aerosil® 200 použili ve své studii Jonat et al.16. Zkoumali vliv Aerosilu® 200 na 

sypný úhel prášků. Jako plnivo použili mikrokrystalickou celulosu, předbobtnalý 

škrob Starch® 1500 a kukuřičný škrob. Ze studie vyplynulo, že sypný úhel klesá 

s rostoucí koncentrací Aerosilu® 200, ale pouze do koncentrace 0,25 %. Při vyšší 

koncentraci se úhel opět zvýšil. 

 

5.1.4 Syloid FP 

 

Syloid® FP17 je syntetický, mikronizovaný, amorfní oxid křemičitý o vysoké 

chemické čistotě. Tato pomocná látka je vyráběna firmou W. R: Grace and Company 

a je certifikována pro splnění specifických požadavků na zkoušky uváděné 

v nejnovějším Evropském, Japonském i Americkém lékopise. Ve farmaceutickém 

odvětví11 je tato pomocná látka využívána jako protispékavá látka, nosič aktivních 

látek, vysoušedlo, kluzná látka či látka k potahování tablet. 

Označení Syloid® FP17 zahrnuje více druhů Syloidů® – ty se liší použitím a 

vlastnostmi. Mezi nejběžnější a nejpoužívanější Syloidy® patří Syloid® 244 FP, 
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Syloid® AL-1 FP, Syloid® 72 FP či Syloid® 63FP. V této práci byly použity Syloid® 

244 FP a AL-1 FP. Nejčastěji se používají v koncentraci 0,2 – 2%.  

Vzhledem k vysoké porozitě a velkému množství vnitřních i povrchových 

pórů jsou Syloidy® schopny absorbovat značné množství vlhkosti, umožňují 

zachovat přípravek suchý a zvyšují tak jeho stabilitu. Částice Syloidu® jsou 

zachyceny na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Částice Syloidu17 

 

Mikronizace Syloidů® zabraňuje segregaci a přispívá k lepším tokovým 

vlastnostem při kombinaci s aktivními či jinými pomocnými látkami, čímž se 

usnadňuje zpracování těchto látek zejména ve fázi předmíchání. 

 

Syloid® 244 FP18 je jemný, bílý, sypký prášek bez chuti a zápachu. Průměrná 

velikost jeho částic se pohybuje okolo 2,5 – 3,7 μm. Ve farmaceutickém průmyslu je 

používán jako víceúčelová pomocná látka. Zlepšuje tokové vlastnosti, díky své 

vysoké afinitě k vlhkosti a výborné kompatibilitě s účinnými látkami přispívá k lepší 

zpracovatelnosti, stabilitě a stálosti mnoha farmaceutických a potravinářských 

přípravků. Uplatňuje se při výrobě přípravků, které obsahují látky citlivé na vlhkost. 

Vzhledem ke své vysoké absorpční kapacitě se dále používá jako nosič pro kapaliny 

se schopností vázat 1,6 ml kapaliny na 1 gram oxidu křemičitého a snižuje potřebu 

prosévání. Uchováván by měl být v čistých, suchých a dobře uzavřených nádobách. 
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Syloid® AL – 1 FP17 představuje další druh Syloidu. Stejně jako Syloid® 244 

FP se vyskytuje jako jemný, bílý prášek, bez chuti a zápachu. Průměrná velikost 

částic je 7,0 – 9,0 μm. Ve farmaceutických přípravcích je používán zejména pro 

zlepšení tokových vlastností. Používané koncentrace se pohybují okolo 0,25 % - 2,0 

%. V těchto koncentracích umožňuje stejnoměrné plnění násypky, snižuje variabilitu 

hmotnosti tablet a zvyšuje tvrdost tablet.  Může být využíván při potahování tablet, 

kde zabraňuje ucpání ventilu při potahování a zvyšuje propustnost. Oproti Syloidu® 

244 FP má menší absorpční schopnost – váže 0,4 ml tekutiny na 1 gram oxidu 

křemičitého. Skladován by měl být za stejných podmínek jako Syoid® 244 FP, tzn. 

v čistých, suchých a dobře uzavřených nádobách. 

 

 

Obrázek č. 6: Srovnání Syloidu® 244 FP a AL-117 
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5.2 Lisování 

 

Nejběžnějším způsobem19 výroby tablet je lisování.  Využívá se zde schopnosti 

sypkých práškovitých částic zhušťovat se za působení tlaku do pevného výlisku 

daného tvaru. Na proces lisování má vliv mnoho faktorů, nejčastěji to je: 

 

 krystalický tvar: nejlépe se lisují látky s pravidelnou strukturou krystalů, 

např. s kubickou strukturou, obtížněji se lisují látky v jednoklonné či 

kosočtverečné soustavě. 

 velikost částic a zrn: menší zrna se lépe lisují za vzniku pevných výlisků, ale 

pomaleji se rozpadají. Optimální velikost je 0,25 - 0,30 mm. 

 pórovitost: granulát s větším počtem pórů se lisuje obtížněji kvůli vyššímu 

obsahu vzduchu v pórech 

 teplota tání: u látek s nižší teplotou tání dochází již při nižších lisovacích 

tlacích k plastické deformaci a tyto látky se mohou při lisování lepit na trny a 

matrice lisovacího zařízení. Za účelem zvýšení teploty tání se k těmto látkám 

přidávají vhodné pomocné látky. 

 vlhkost: určitý obsah vlhkosti je pro lisování nezbytný  

 

Lisovací proces20 je rozdělen do několika částí: 

1) Počáteční stadium – volné nasypání tabletoviny do matrice lisovacího zařízení 

2) Stadium zhutnění – zde dochází za působení lisovací síly ke změnám 

v prostorovém uspořádání částic, částice se dostávají blíže k sobě a eliminuje se 

interpartikulární prostor. V tomto stádium již mohou vznikat soudržné výlisky a to 

zejména u látek velmi dobře lisovatelných.  

3) Stadium elastické (vratné) deformace – redukuje se intrapartikulární prostor, 

výlisek se zhušťuje a vzniká zde napětí úměrné lisovací síle. Atomy, ionty, molekuly 

získávají potenciální energii až do určité hodnoty napětí, po takzvanou hranici 

elasticity. Při přerušení působení lisovací síly se částice vrací do původního stavu. 
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4) Stadium plastické deformace – v tomto stadiu je překonána hranice elasticity. 

Atomy, ionty a molekuly ztrácí své původní postavení a dochází k nevratným 

změnám a fixaci tvaru tablety. Dodaná práce se spotřebovává na změnu krystalické 

mřížky, na tvorbu nových mezipovrchů, popřípadě se může podílet i na zvýšení 

teploty. 

 

Tato stadia lisovacího procesu jsou pouze teoretická. Lisovaná tabletovina je 

většinou složena z více léčivých a pomocných látek, které mají různé vlastnosti, 

tudíž může v průběhu lisování při působení lisovací síly docházet ke změnám, např. 

ve schopnosti deformovat se, prostorovém uspořádání či schopnosti tvořit nové 

mezipovrchy. 

 

5.2.1 Lisovací rovnice 

 

Lisování21 hraje významnou roli při výrobě mnoha produktů v různých 

odvětvích. Uplatnění nachází při výrobě keramiky, kovových součástí, hnojiv a 

zejména při výrobě tablet ve farmaceutickém průmyslu. Lisování látek je definováno 

jako schopnost materiálu za současného působení tlaku v uzavřeném prostoru 

zmenšovat svůj objem. Obecně platí, že je lisovací proces rozdělen do několika 

různých etap či stádií, proto je nemožné, aby tento proces byl shrnut jednou rovnicí, 

která by obsáhla všechny stadia zhutňování. 

Lisovací rovnice22 slouží k vyjádření závislosti výšky, objemu nebo hustoty 

sloupce lisované látky na lisovacím tlaku a za použití vhodných parametrů 

charakterizují lisovací proces, čímž mohou vhodně přispívat k ekonomičtějšímu 

vývoji nových léčivých přípravků ve formě tablet.  

Ideální požadavky21  na rovnice lisování by se daly shrnout následovně: 

 Model by měl zahrnovat všechny fáze lisování s dostatečnou přesností. 

 Parametry by měly mít vztah k fyzikálním vlastnostem prášku. 

 Parametry by měly být citlivé na změny ve složení a měly by být odolné vůči 

změnám v základných faktorech jako je hustota či počáteční objem. 
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 Model a jeho parametry by měly být jednoduše odhadovány obecně 

dostupnými počítačovými programy. 

 Model by měl významně rozlišovat vlastnosti prášků a vlastnosti ostatních 

lisovacích charakteristik. 

 Kvalita modelu by měla být hodnocena na základě kombinace rozmezí 

zhuštění a shody v pozorovaných datech. 

 Shody by měly být hodnoceny na základě původních údajů z analýzy a 

směrodatné odchylky. 

 Základní faktory jako hustota či objem při nulovém tlaku by měli být 

zaznamenávány. 

 

Prvotním účelem zařazení experimentálních dat do rovnice je snaha o linearizaci 

grafů tak, aby bylo jednodušší srovnání mezi různými soubory dat. Dalším důvodem 

je snaha o předpovídání tlaku potřebného k získání určité hustoty.  

 

5.2.1.1  Walkerova a Bal´shinova rovnice 

První23 pokusy sledovat stupeň zhutnění prášků byly provedeny v oblasti 

metalurgie v roce 1923. První známou rovnici vytvořil Walker ve znění: 

 

PKaV ln           (1) 

 

V objem prášku [mm3] 

P aplikovaný tlak [MPa] 

K, a konstanty 

V roce 193821 publikoval stejnou rovnici i Bal´shin  poupravenou do formy:  

 

CVappKLogP           (2) 

 

K, C konstanty 

P použitý tlak [MPa] 
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Vapp zdánlivý měrný objem [mm3] 

Tato rovnice je v dnešní době velmi málo používaná. 

 

5.2.1.2 Heckelova rovnice  

Tato rovnice24 je jednou z nejpoužívanějších rovnic lisování ve farmaceutickém 

průmyslu. Byla vyvinuta v roce 1963 Heckelem a původně navržená byla pro 

keramické a kovové materiály. Heckel považoval proces lisování za analogický 

chemické reakci prvního řádu. Reaktanty zde byli póry v použitém materiálu a 

výsledným produktem byl vylisovaný materiál. Heckelova rovnice má tvar: 

 

BPAD  )1/1ln(         (3) 

A, B  konstanty 

P  lisovací tlak [MPa] 

(1-D)  podíl pórů 

D  relativní hustota [g/cm3]  

  

Tato rovnice vyjadřuje závislost změny objemu lisovaného materiálu na 

lisovacím tlaku. 

 

Obrázek č. 7: Průběh lisování znázorněný dle Heckela21 

Na obrázku č. 7 jsou zachyceny tři fáze lisování25. Ve fázi I (předlisovací fáze) 

dochází k přeskupování částic za působení nízkých lisovacích tlaků. V důsledku toho 
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má fáze I nelineární průběh. V roce 1995 doplnil Kochhar výpočet parametru C, 

který představuje redukci objemu ve fázi předlisování: 

)1/1( 0DBC            (4) 

D0  relativní hustota při nulovém lisovacím tlaku [g/cm3] 

 

Fáze II (fáze plastické deformace) je lineární a je charakterizována konstantou A, 

což je materiálová konstanta, která vyjadřuje změnu objemu lisované látky v průběhu 

plastické deformace. Ve fázi III dochází k zhuštění materiálu. 

 

5.2.1.3 Kawakitova rovnice 

Další23 významná rovnice v lisovacím procesu byla vyvinuta Kawakitem a 

Luddem  v roce 1964 a je vyjádřena následovně: 

 

aPabCP aa //1/           (5) 

 

C  relativní redukce objemu, pro níž platí:  

00 /)( VVVC             (6) 

a, b  konstanty 

Pa  použitý tlak [MPa] 

V0  objem při nulovém tlaku [mm3] 

V  objem při daném tlaku [mm3] 
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Obrázek č. 8: Znázornění Kawakitova vztahu21 

 

 

Jak můžeme26 vidět na obrázku č. 8 graf závislosti Pa/C na použitém tlaku je 

přímka, ze které můžeme hodnoty a a b odvodit. Konstanta a se rovná hodnotě 

původní pórovitosti. Praxe však ukázala, že tyto odvozené hodnoty neodpovídají 

naměřeným hodnotám díky časté nelinearitě v grafickém znázornění. Konstanta b má 

rozměr reciproké hodnoty napětí, ale obecně vzato, žádný významný vztah mezi její 

hodnotou a mechanickými vlastnostmi použitých částic zde objeven nebyl.  

Přestože Kawakitovo znázornění vykazuje lineární průběh při mnoha tlacích, při 

nižších tlacích je zde zřejmé zakřivení. Tyto dvě rovnice, Heckelova a Kawakitova 

patří mezi nejpoužívanější rovnice lisování. Kawakitova rovnice je využívána pro 

omezený rozsah materiálů, zejména u materiálů s vysokou porozitou. Při použití 

těchto materiálů se v Heckelově znázornění objevuje značné zakřivení. 

 

5.2.1.4 Cooper – Eatonova rovnice 

Tato dvojexponenciální rovnice27 z roku 1962 byla původně vyvinuta pro 

lisování keramických materiálů. Je založena na předpokladu, že lisování je proces, 

který probíhá ve dvou fázích – nejprve dochází k vyplnění volného prostoru 

přeskupováním částic, následně dochází k fragmentaci a deformaci částic. 

Nejčastěji jí můžete vidět ve formě: 
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)/exp()/exp()/()( 4433 aatipi PKCPKCVVVV     (7) 

 

Vi    objem při nulovém lisovacím tlaku [mm3] 

Vp    objem při použitém lisovacím tlaku [mm3] 

Vt    objem při nekonečném lisovacím tlaku [mm3] 

C3, C4, K3, K4  konstanty 

 

Konstanty21 C3 a C4 z pravé strany rovnice se vztahují k prokluzování částic v 

raných stádiích zhutňování a k následné pružné deformaci. Konstanta25 C3 

představuje podíl objemové redukce ve fázi předlisování, konstanta C4 zastupuje 

podíl objemové redukce ve fázi plastické deformace. Zároveň však platí:  

C3 + C4 = 1. Pokud by byl součet těchto konstant větší než 1, pak by výlisek bez pórů 

mohl vznikat při nižším lisovacím tlaku. Konstanty K3, K4 představují rychlostní 

konstanty. U této rovnice hraje významnou roli parametr Vt, který zastupuje objem 

stlačeného materiálu při nulové pórovitosti. 

Zkoumání21 Coopera a Eatona podpořilo názor, že mez kluzu kovových 

práškových částí odpovídá lineárnímu uspořádání Heckelovy rovnice. Nevýhodou 

této rovnice je možnost využití pouze pro jednosložkové systémy. Pro polymerní 

systémy je tato rovnice nevhodná. 

Na obrázku č. 9 je zaznamenán průběh lisování dle Coopera a Eatona, kde D 

představuje zdánlivou hustotu a Py je lisovací tlak, při němž začíná docházet 

k fragmentaci a deformaci částic. 
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Obrázek č. 9: Cooper – Eatonův diagram21 

D  zdánlivá hustota [g/cm3] 

Py  tlak, při němž dochází k fragmentaci a defragmentaci částic [MPa] 

 

5.2.1.5 Leunbergerova rovnice 

Další rovnice28 pro lisování byla navržena Leunbergerem. Zahrnuje dva důležité 

ukazatele lisování – zhutnění, což je schopnost stávat se pevným, kompaktním 

výliskem a vytvářet vazby během lisování a dále lisovatelnost, což je schopnost 

materiálu redukovat objem při působení tlaku. Rovnice má znění: 

 

 )exp(1max radh PPP          (8) 

 

Pdh zde představuje pevnost, Pmax označuje teoretickou maximální pevnost, které 

by bylo dosaženo za tlaku blížícímu se nekonečnu a při relativní hustotě blížící se 1. 

Leunberger21 a jeho spolupracovníci našli shodu, pokud se aplikovala tato rovnice na 

jednotlivé prášky a jejich binární směsi. Dále bylo zjištěno, že nízká hodnota Pmax 

vykazuje nízkou schopnost zhutnění a tato hodnota nemůže být překročena ani při 

velmi vysokých lisovacích tlacích. 
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5.2.1.6 Shapirova rovnice 

Shapirova rovnice29 (1993) se vztahuje na první dvě fáze procesu zpevňování – 

fragmentaci a deformaci částic. Tato rovnice zní: 

 

5,0

0lnln bPkPEE           (9) 

 

P  použitý tlak [MPa] 

E0  původní porosita [%] 

k, b  konstanty 

Shapirova rovnice našla uplatnění při popisu chování při lisování u kovových a 

keramických materiálů. V případě kovů je hodnota b relativně malá v porovnání 

s hodnotou k, u keramických materiálů je tomu naopak. 

 

5.2.1.7 Sonnergaardova rovnice 

Relativně novou rovnicí30 je Sonnergaardova rovnice, která popisuje dva 

souběžné procesy: logaritmický pokles, který byl vybrán k popisu redukce objemu 

při fragmentaci a exponenciální pokles představující zjevnou plastickou deformaci. 

Tato rovnice vychází z Walkerovy rovnice. 

 

)/exp()log(1 me PPVPwVV       (10) 

 

V  objem [mm3] 

V1  objem při tlaku 1 MPa [mm3] 

Ve  objem při nulovém tlaku [mm3] 

P  lisovací tlak [MPa] 

Pm  střední lisovací tlak [MPa] 

Sonnergaard tvrdí, že tato rovnice poskytuje lepší regresi ve srovnání 

s Cooper-Eatonovým a Kawakitovým modelem a dokládá i více informací o 

materiálech. Tento model rovnice má potenciál jako nástroj při sledování 

charakteristik týkajících se pevnosti a deformace granulátů. Rovnice je vhodná 
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k popisu zhutnění u materiálů, kde dochází ke fragmentaci a to pouze při středním 

lisovacím tlaku. 

 

5.2.1.8 Trojexponenciální rovnice 

Trojparametrická31 neboli trojexponenciální rovnice vznikla na základě odstranění 

nevýhod Eaton - Cooperovy rovnice na Katedře farmaceutické technologie v Hradci 

Králové a je vhodnější pro polymerní látky. Je postavena na předpokladu, že všechny 

děje, tzn. předlisovací fáze, elastická deformace i fáze plastické deformace, probíhají 

při lisování současně. Je vyjádřena ve tvaru31: 
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V0 [mm3] představuje objem materiálu volně nasypaného při nulovém 

lisovacím tlaku, V [mm3] je objem tabletoviny při použitém lisovacím tlaku. 

Parametr p [MPa] prezentuje použitý lisovací tlak, y0 [bezr.] je objem tabletoviny při 

působení nekonečného tlaku. Parametry A1, A2, A3 vyjadřují redukce objemů 

v jednotlivých fázích lisovacího procesu. Parametr A1 [bezr.] popisuje redukci 

interpartikulárních pórů, parametr A2 [bezr.] je redukce intrapartikulárních pórů, A3 

[bezr.] představuje redukci pevné látky, která je bez pórů. Parametry 
321

1
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[MPa-1] představují rychlostní konstanty příslušných redukcí objemu. Tyto parametry 

mohou být využity k výpočtu tzv. poločasů lisování22. Jsou to lisovací tlaky, při 

nichž dochází k redukci interpartikulárních pórů, intrapartikulárních pórů a redukci 

pevné látky bez pórů na polovinu výchozích hodnot a značí se PH1, PH2, PH3 [MPa]. 

Součet parametrů A1, A2, A3 a y0 představuje celkovým objem stlačeného materiálu při 

nulovém lisovacím tlaku.  

Pro přesnější vyjádření byl později upraven význam některých parametrů32. 

Především parametrů Ai. A1 po tomto upravení vyjadřuje teoretickou maximální 

objemovou redukci způsobenou přeskupováním částic ve fázi předlisování, A2 
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popisuje objemovou redukci tabletoviny ve fázi elastické deformace a A3 vyjadřuje 

objemovou redukci ve fázi plastické deformace. -1/t1 je směrnice příslušných dějů a 

ti potom popisuje rychlost příslušného děje. Pro lepší srovnání jednotlivých látek byl 

součet redukcí objemů A1, A2, A3 [bezr.] převeden na hodnotu 1,0, čímž byly získány 

parametry AR1, AR2, AR3. Objemové změny všech zkoumaných látek se tedy pohybují 

v rozmezí 0 – 1.  

T. Rysl et al.22 se ve své práci věnovali hodnocení lisovacího procesu pomocí 

trojexponenciální rovnice. Zkoumaným plnivem byly tři různé druhy celulosy: 

mikrokrystalická celulosa Avicel PH 102, prášková celulosa Vitacel A300 a 

hydroxypropylmethylcelulosa Hydromellose E3. Z těchto látek byly lisovány tablety 

o hmotnosti 500 mg a průměru 13 mm při 50 lisovacích tlacích v rozmezí od 0,377 

MPa do 301,358 MPa.  

Hodnocena byla velikost částic metodou sítové analýzy. Prášková celulosa 

měla největší velikost částic, zbylé dvě látky měly velikost částic o polovinu menší. 

Tokové vlastnosti byly hodnoceny jako přiměřené či průměrné. Z výsledků 

získaných z parametrů lisovací rovnice vyplynulo, že pro přímé lisování se nejvíce 

hodí mikrokrystalická celulosa. Z porovnávaných látek měla nejvyšší obsah 

intrapartikulárních pórů – oproti práškové celulose byl obsah intrapartikulárních pórů 

o 17% vyšší. Hodnoty energií E3 a R3 byly ve všech fázích lisovacího procesu 

nejnižší a stejně tak hodnoty poločasu lisování PH3 byly nejnižší. Její dobrá 

lisovatelnost umožňuje vznik vodíkových vazeb na velkém povrchu částic a vhodný 

obsah vlhkosti (okolo 5%) taktéž přispívá k tvorbě vodíkových vazeb. 

Nejnižší lisovatelnost vykazovala hydroxypropylmethylcelulosa. Hodnoty 

energie E3 stoupaly se snižující se lisovatelností. Bohatá polymerní struktura 

hydroxypropylmethylcelulosy vedla k vyššímu obsahu intrapartikulárních pórů 

oproti práškové celulose.  
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5.2.2 Test stresové relaxace 

 

K hodnocení33 viskoelastických vlastností plniv a dalších látek je 

nejvhodnější test stresové relaxace. Výhodou tohoto testu oproti jiným (např. oproti 

testu elastické relaxace) je, že hodnotí elastickou i plastickou složku. Při tomto testu 

probíhá lisovací proces do předem určeného tlaku, po jeho dosažení se lisovací 

proces zastavuje a dochází k prodlevě, při které je sledován pokles lisovacího tlaku. 

Výška tablety se u tohoto testu nemění. Výsledné parametry se používají 

k charakterizaci dějů, ke kterým dochází v průběhu lisovacího procesu. K výpočtům 

a hodnocení se nejčastěji používá trojexponenciální rovnice. Záznam testu stresové 

relaxace je uveden na obrázku č. 10. 

 

 

Obrázek č. 10: Záznam testu stresové relaxace 
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5.2.2.1 Trojexponenciální rovnice 

Hodnocení viskoelastických vlastností34 prostřednictvím pomocí testu 

stresové relaxace využili ve své práci M. Řehula, R. Adámek a V. Špaček. Bylo 

použito 6 různých materiálů: mikrokrystalická celulosa Avicel® PH 102, prášková 

celulosa Vitacel® A 300, hydroxypropylmethylcelulosa K4, manitol Pearlitol® 200 

SD, laktosa monohydrát 200 a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát 

Emcompress®. Všechny materiály odpovídali požadavkům Evropského lékopisu a 

byly použity bez jakékoliv úpravy. Tablety o hmotnosti 500 mg a průměru 13 mm 

byly lisovány při tlacích: 1.9 MPa, 3.8 MPa, 7.5 MPa, 22.6 MPa, 30.1 MPa, 37.7 

MPa, 56.5 MPa, 75.3MPa, 113.0 MPa, 150.0 MPa a 942 MPa.  Při každém tlaku 

bylo hodnoceno 6 tablet a prodleva při lisování trvala 180 s.  

Pro výpočet parametrů byly použity dvě metody. První metoda využívala 

poměru CSmax/CS0 (viz. jednobodová metoda hodnocení). Výsledky ukazují, že 

podle této metody můžeme mikrokrystalickou celulosu, práškovou celulosu, manitol 

a hydroxypropylmethylcelulosu zařadit mezi tvárné materiály, zatímco laktosa a 

hydrogenfosforečnan jsou fragmentující látky. Použitím tohoto poměru získáme 

pouze jeden parametr, který hodnotí pouze fázi po zhutnění a není schopen popsat 

celý proces lisování.    

Druhá metoda využívala trojexponenciální rovnici pro výpočet parametrů 

poklesu tlaku v tabletě při prodlevě. Použitá rovnice měla tvar: 
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CP [MPa] je lisovací tlak v čase t, A1-3 [MPa] je pokles tlaku v daném procesu 

a vyjadřuje elastický parametr, T1-3 [s] je relaxační konstanta vyjadřující rychlost a 

spád procesu a A0  je tlak zůstávající v tabletě po prodlevě. Tato rovnice a její 

elastické a plastické parametry byly doposud využívány jen pro hodnocení 

viskoelastických vlastností různých potravin, kovů a v technické praxi.   

 

Parametr plasticity P [MPa.s] byl pro každý lisovací tlak vyjádřen 

následovně:  
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iii TAP           (14) 

Z těchto rovnic vyplývá, že čím vyšší je hodnota relaxační konstanty, tím je 

vyšší parametr plasticity. Vzhledem k tomu, že parametry elasticity a plasticity 

charakterizují pouze stav při jednom lisovacím tlaku, byl zaveden ještě parametr 

celkové elasticity a plasticity. Celková elasticita ATi je rovna ploše pod grafem A/CP 

ku CP. Celková plasticita PTi je rovna ploše pod grafem P/CP ku CP.  

Viskoelastické vlastnosti vybraných plniv jsou při lisování ovlivněny i jejich 

schopností vytvářet různé typy vazeb. Hydrogenfosforečnan tvoří van der Waalsovy 

vazby, vodíkové vazby jsou schopny tvořit deriváty celulosy a manitol s laktosou 

tvoří pevné vazby.35 

 

V první fázi lisovacího procesu reagují částice na zastavení okamžitou 

elastickou reakcí33. Během prodlevy mají částice elasticky deformované tendenci 

obnovit svůj původní tvar a objem, rozšiřují a vyplňují volný prostor v tabletě. Tato 

fáze trvá okolo 5 sekund a elastické síly jsou rychle minimalizovány. Parametr 

elasticity AT1 dosahuje vyšších hodnot s porovnáním s parametry AT2 a AT3. Nižší 

objemová hustota vede k vyšší hodnotě AT1. Hodnoty parametru plasticity PT1 byly 

velmi nízké, pohybovaly se v rozmezí 1.86 – 5.116 MPa.s a neměly žádný význam 

při tvorbě vazeb. Jedinou výjimku tvořila hydroxypropylmethylcelulosa, u které byly 

hodnoty elasticity 18.5 MPa.s a byl zde statisticky významný rozdíl v parametru AT1 

mezi touto látkou a ostatními celulosami. Totéž platí i pro parametr plasticity PT1.  

Druhá fáze lisovacího procesu je popisovaná jako opožděná elastická reakce a 

trvá okolo 25 sekund. Částice se snaží obnovit svůj původní objem, ovšem s nižší 

rychlostí. Volný prostor v tabletě je již vyplněný a interakce částice-částice se 

vyskytují intenzivněji než v první fázi lisovacího procesu. Jak již bylo uvedeno výše, 

elastické parametry AT2 jsou nižší než AT1. Hodnota parametru A1 se exponenciálně 

zvyšuje s poklesem setřesné hustoty. 

Vysoké hodnoty elastického parametru AT2  u hydroxypropylmethylcelulosy jsou 

dány nízkou hustotou a malými částicemi, které jsou schopné změnit uspořádání. 

Významný rozdíl v parametru AT2 byl mezi mikrokrystalickou celulosou a práškovou 

celulosou. Vysvětlením může být větší velikost a nepravidelnost částic práškové 

celulosy.  
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Třetí fáze lisování je popisována jako fáze trvalé, plastické deformace. Částice 

již nemohou zvětšovat svůj objem či se přeskupovat. Pokles elastických sil je 

nejnižší v této fázi a tato fáze trvá okolo 150 sekund. Dochází zde rovněž ke 

stabilizaci vazeb. Velikost elastických parametrů AT3 se nijak výrazně neliší od AT2, 

ačkoliv je třetí fáze skoro pětkrát delší.  

 

 

Obrázek č. 11: Lineární závislost mezi  AT3 a PT3
34 

 

Elastické a plastické parametry první a druhé fáze lisovacího procesu nevykazují 

lineární závislost. Jak je uvedeno na obrázku č. 11, lineární závislosti se vyskytuje ve 

třetí fázi lisovacího procesu. To tedy znamená, že se plastický parametr lineárně 

zvyšuje s rostoucím elastickým parametrem. Jednotlivé látky se ve třetí fázi 

lisovacího procesu liší jen velikostí elastického parametru.   

Pro přesnější vyjádření byl později upraven význam některých parametrů. 

Především parametrů Ai. Parametr20 A1 popisuje interakce mezi nedeformovanými 

částicemi a částicemi, které jsou elasticky deformované. Parametr A2 vystihuje děj, 

při němž dochází k interakci mezi částicemi elasticky deformovanými a plasticky 

deformovanými. Parametr A3 vystihuje třetí děj a to působení elasticky 

deformovaných částic mezi sebou navzájem. Všechny tyto tři parametry mají 

jednotku MPa. 
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5.2.2.2 Hodnocení dle Pelega 

Tato metoda36 hodnocení je využívaná především v potravinářství. Pro tento 

model hodnocení platí následující vztah:  

max

max)(
F

FF
tY t
         (15) 

Fmax  maximální síla [N] 

Ft  síla [N] v daném čase [s] 

Y(t)  úbytek síly [s] 

 

 U této metody je nutná linearizace hodnot prostřednictvím následujích rovnic: 
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a,b  konstanty 

t  čas [s] 

Metoda hodnocení dle Pelega byla využita ve studii37 zrání přírodních sýrů, 

kde autoři použili k výpočtu rovnici č. 16. Byl zkoumán vliv použití dvou sond pro 

kompresní testy a aplikace deseti různých dob výdrže sondy v poloze maximální 

deformace vzorku na hodnoty parametrů a a b vypočtených na základě Pelegova 

modelu. Z výsledků studie vyplynulo, že k popisu změn sýra během zrání je vhodný 

pouze parametr a a zejména při kratších dobách výdrže. Parametr b nedokázal tyto 

změny během zrání dostatečně popsat. 

Hodnocení dle Pelega bylo použito i v práci Shafaei et al.38 při stanovení 

obsahu vlhkosti u tří odrůd fazolí a cizrny během namáčení. Stanovení probíhalo při 

třech různých teplotách a konstanty byly zkoumány z hlediska vztahu k teplotě. 

K výpočtu byla použita následující rovnice: 

tkk

t
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Mt  obsah vlhkosti v čase t [%] 
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M0  počáteční obsah vlhkosti [%] 

t  čas [hod] 

k1,k2  konstanty 

V této rovnici značí ,,+" proces absorpce a ,,–" vyjadřuje proces sušení. 

Konstanta k1 se týká absorpce vlhkosti na začátku, konstanta k2 se vztahuje na 

maximální možný obsah vlhkosti.  Volba hodnocení dle Pelega se ukázala být 

přínosná, jelikož tato metoda byla natolik spolehlivá, že umožnila předpovídat obsah 

vlhkosti.  

 

5.2.2.3 Hyperbolické hodnocení 

Rees a Tsardaka ve své práci39 využili hyperbolické hodnocení testu stresové 

relaxace. Použity byly čtyři pevné látky běžně používané při lisování – 

mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, bezvodá laktóza a hydrogenfosforečnan 

vápenatý dihydrát.  Použitá rovnice měla znění: 

)´)(( 0 FFttK         (19) 

∆F  pokles síly [N] 

t  čas [s] 

∆F0  celková viskoelastická síla [N] 

K, t´  konstanty 

Po nezbytných úpravách byla rovnice převedena do tvaru:  
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Získaná data stresové relaxace použitých 4 surovin se ukázala jako nanejvýš 

vhodná pro hyperbolické hodnocení. Záznam hyperbolického vyjádření je uveden na 

obrázku č. 12, kde byl na osu x vynesen čas t a na osu y poměr t/∆F, čímž byla 

získaná lineární závislost. 
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Obrázek č. 12: Lineární znázornění hyperbolického hodnocení39 

 

5.2.2.4 Jednobodové hodnocení 

Další metodou pro hodnocení stresové relaxace je jednobodové hodnocení40. 

Tato metoda je založena na poměru CSmax/CS0, kde CSmax znázorňuje maximální 

lisovací tlak na začátku prodlevy použitý při začátku měření stresové relaxace a CS0 

vyjadřuje lisovací tlak na konci prodlevy. Obě tyto veličiny jsou vyjadřovány v MPa. 

Pokud je hodnota tohoto poměru větší než 1.3, pak jsou plniva tvárná. U 

fragmentujících látek je hodnota okolo 1.0. 

 Při použití této metody získáme pouze jeden parametr, který vyjadřuje 

viskoelastické vlastnosti použitých materiálů. Slabou stránkou této metody je ovšem 

fakt, že získaný parametr vyjadřuje viskoelastické vlastnosti materiálu těsně po 

lisování a není možné proto touto metodou popsat celý lisovací proces.  
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6 Experimentální část 

6.1 Použité suroviny 

 

Mikrokrystalická celulosa Avicel® PH 102 – Microcrystalline cellulose 

Šarže: 7908c 

Výrobce: FMC EUROPE N.V., Belgie 

 

Stearan hořečnatý - Magnesii stearas  

Šarže: 480409 

Výrobce: neuveden (dodavatel Zentiva, Praha)  

 

Aerosil® 200  – Silica colloidalis anhydrica. 

Šarže: 531010 

Výrobce: neuveden (dodavatel Zentiva, Praha) 

 

Syloid® 244 FP EU  

Šarže: 1000212656 

Výrobce Grace GmbH & Co.KG, Spolková republika Německo 

 

Syloid® AL – 1 FP 

Šarže: 1000208734 

Výrobce: Grace GmbH & Co.KG, Spolková republika Německo 

 

6.2 Použité přístroje 

 

Přístroj pro zkoušení materiálů v tahu a tlaku T1 – FRO 50 uvedený na obrázku č. 13 

Výrobce: Zwick GmbH & Corp., Ulm, Spolková republika Německo 

 

Mísící krychle Erweka AR 401 
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Výrobce: Erweka GmbH, Spolková republika Německo 

 

Laboratorní váhy A & D HR 120 

Výrobce: A & D Company, Japonsko 

 

Lisovací přípravek  

Výrobce: Machine Factory Group Adamus HT, Polsko 

 

 

 

Obrázek č. 13: Přístroj pro zkoušení materiálů v tahu a tlaku T1 – FRO 5041 
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6.3 Použité metody 

 

6.3.1 Příprava směsí 

Celkové množství připravovaných směsí bylo 100 g. Látky byly naváženy na 

analytických vahách a byla připravena směs, která vždy obsahovala 2% kluzné látky. 

Zároveň byla hodnocena i samotná mikrokrystalická celulosa. Mísení směsí 

probíhalo v mísící krychli Erweka při rychlosti 17 ot./min. po dobu 5 minut.  

 

6.3.2 Rovnice lisování 

6.3.2.1 Příprava tablet pro hodnocení parametrů rovnice lisování 

Z připravené tabletoviny byly lisovány tablety v lisovacím přípravku 

(Adamus HT, Machine Factory Group, Szczecin, Polsko). Lisování probíhalo 

v zařízení pro testování pevnosti materiálů v tlaku a tahu T1 – FRO 50 (Zwick 

GmbH, Ulm, SRN). Navážka tabletoviny byla 500 mg s přesností ± 0,500 mg. 

Z každé směsi bylo lisováno 20 tablet o průměru 13 mm při nastavení přístroje: 

  

Metoda měření    absolutní dráha 

Zatížení – zkušební cyklus   standardní síla 42000 N 

Odlehčení zkušební cyklus   standardní síla 2 N 

Rychlost cyklů    dráha příčníku 0,5 mm/s 

Definované síly pro zatížení   50 lisovacích sil: 2, 50, 100, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 

6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 

15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, 22000, 24000, 26000, 28000, 30000, 

32000, 34000, 26000, 28000, 40000 N 

Rychlost nastavení LE   100 mm/min 
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6.3.2.2 Hodnocení parametrů rovnic lisování  

Parametry rovnice lisování byly vypočítány podle trojexponencionální rovnice: 
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    (11) 

 

V   objem při tlaku p [mm3] 

V0   počáteční objem [mm3] 

p   lisovací tlak [MPa] 

A1   objemová redukce způsobená přeskupováním částic [bezr.] 

A2 objemová redukce způsobená elastickými deformacemi částic 

[bezr.] 

A3 objemová redukce způsobená plastickými deformacemi částic 

[bezr.] 

it

1
   rychlost objemové redukce [MPa-1] 

𝑦0   maximální objemová redukce 

Pro lepší srovnání jednotlivých látek byl součet redukcí objemů A1, A2, A3 

[bezr.] převeden na hodnotu 1,0. Objemové změny všech použitých látek se tedy 

pohybují v rozmezí 0 – 1. 

Rovnice pro výpočet energie lisovacího procesu: 

iii tAVE  0          (14) 

Ei   energie lisovacího procesu [MJ/m3] 

Rovnice pro výpočet lisovacího procesu:  

2ln iHi tp          (21) 
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PHi   ,,půltlak“ lisovacího procesu [MPa] 

Poločasy lisovacího procesu jsou tlaky, při kterých dojde k poloviční 

objemové redukci lisovaného materiálu. Všechny tři děje lisování, tzn. předlisovací 

fáze, elastická deformace i fáze plastické deformace, probíhají při lisování současně. 

Rovnice pro výpočet objemové redukce: 





3

1i

i
i

Ai

A
a           (22) 

ai relativní teoretická maximální objemová redukce způsobená 

přeskupováním či deformacemi 

Ai teoretická maximální objemová redukce 

 

6.3.3 Test stresové relaxace 

6.3.3.1 Příprava tablet pro hodnocení parametrů stresové relaxace 

  Z předem připravené tabletoviny byly lisovány tablety v lisovacím přípravku 

(Adamus HT, Machine Factory Group, Szczecin, Polsko). Lisování probíhalo 

v zařízení pro testování pevnosti materiálů v tlaku a tahu T1 – FRO 50 (Zwick 

GmbH, Ulm, SRN). Lisováno bylo 20 tablet o průměru 13 mm, navážka tabletoviny 

byla 500 mg s přesností ± 0,500 mg. Nastavení přístroje pro lisování bylo 

následující: 

Metoda měření       diferenční dráha 

Okamžik vynulování dráhy     na předzatížení 

Zatížení – zkušební cyklus     standardní síla 1 kN 

Odlehčení zkušební cyklus     standardní síla 2 N 
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Rychlost cyklů      dráha příčníku 0,5 mm/s 

Definované síly pro zatížení    5000 N, 10000 N, 15000 N 

Prodleva na ref. hod. síly 

při zatížení       180 s 

Předzatížení       2 N 

Rychlost předzatížení     0,5 mm/s 

Prodleva na předzatížení     bez prodlevy 

Čas na dosažení předzatížení    60 s 

Vynulovat sílu na předzatížení    ano 

Tvar vzorku pro výpočet průřezu    není požadován 

Zkušební délka vzorku     100 mm 

Vzdálenost čelistí      13 mm 

Rychlost nastavení LE:     100 mm/min 

 

6.3.3.2 Hodnocení parametrů testu stresové relaxace 

 

Pro hodnocení testu stresové relaxace byly hodnoty lisovací síly přepočítány na 

lisovací tlak. 5 kN odpovídá 37,67 MPa, 10 kN odpovídá 75,34 MPa a 15 kN 

odpovídá 113,01 MPa. 

 

Pro výpočet parametrů testu stresové relaxace byla použita rovnice: 

0

1

3

1

2

1

1
321 AeAeAeALT
t

T
t

T
t

T




     (23) 

 

LT   lisovací tlak [MPa] 

A1-3   vzájemné působení částic v různém stadiu deformace [MPa] 

A0   tlak zůstávající v materiálu po prodlevě [MPa] 
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t   čas [s] 

T1-3   relaxační konstanta udávající rychlost a strmost děje [s] 

 

Parametr plasticity P byl pro každý lisovací tlak vyjádřen následovně: 

iii TAP            (24) 

Pi   plasticita [MPa.s] 

Ai   modul elasticity [MPa] 

Ti   relaxační konstanta příslušného děje [s] 

 

6.3.3.3 Hodnocení radiální pevnosti tablet 

Tablety, které byly lisované pro hodnocení testu stresové relaxace byly 

použity i pro hodnocení radiální pevnosti. Zároveň byla hodnocena radiální pevnost 

u tablet lisovaných pro záznam síla – dráha. Tyto tablety byly lisovány a drceny 

v rámci diplomové práce, kde byly hodnoceny energetické parametry záznamu síla-

dráha. Pevnost tablet nebyla hodnocena.  Měření probíhalo na zařízení pro testování 

pevnosti materiálu v tlaku a tahu T1-FRO 50 při následujících parametrech: 

předzatížení   4 N 

rychlost cyklu   5 N/s 

Ze záznamů byla získána drtící síla DS, z které byla následně vypočtena 

radiální pevnost RP dle vzorce42: 

dh

DS
RP



2
           (25) 

RP  radiální pevnost [MPa] 

DS  drtící síla [N] 

d  průměr tablety [mm] 

h  výška tablety [mm] 

 

6.3.4 Použité statistické metody  

Základní data zaznamenával řídící software trhacího lisu TestXpert v9.01. Pro 

výpočet parametrů testu stresové relaxace i rovnice lisování byl použit program 
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Origin v7.5. Pro další statistické zpracování testu stresové relaxace byl použit 

program QC Expert v 3.3.  

 Pro vyhodnocení vlivu kluzné látky na parametry lisovacího procesu a na 

pevnost tablet se použil vícefaktorový test ANOVA (p = 0,05). Výsledky testu 

stresové relaxace byly následně zpracovány do krabicových grafů. Tyto grafy 

poskytují grafické znázornění pěti hodnot: maxima a minima v souboru naměřených 

hodnot, medián a horní a dolní kvartil. Popis krabicového grafu je uveden na obrázku 

č. 14. Výsledky získané pomocí rovnice lisování byly zpracovány do grafů 

s využitím programu Excel. 

 

 

 

Obrázek č. 14: Popis krabicového grafu43 
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7 Tabulky a grafy 

7.1 Vysvětlivky k tabulkám a grafům  

 

A1  interakce mezi částicemi elasticky deformovanými a částicemi 

nedeformovanými u testu stresové relaxace [MPa] 

A2  interakce mezi částicemi elasticky deformovanými a plasticky 

deformovanými u testu stresové relaxace [MPa] 

A3  interakce mezi částicemi elasticky deformovanými navzájem u testu 

stresové relaxace [MPa] 

P1 – P3  plasticita v různém stadiu deformace u testu stresové relaxace [MPa.s] 

T1-T3  relaxační konstanta pro test stresové relaxace [s] 

s  směrodatná odchylka 

x  aritmetický průměr 

a1  relativní teoretická maximální objemová redukce tabletoviny ve fázi 

předlisování u lisovací rovnice [bezr.] 

a2 relativní teoretická maximální objemová redukce tabletoviny ve fázi 

elastické deformace u lisovací rovnice [bezr.] 

a3  relativní teoretická maximální objemová redukce tabletoviny ve fázi 

plastické deformace u lisovací rovnice [bezr.] 

E1  energie spotřebovaná na redukci objemu a1 [J] 

E2  energie spotřebovaná na redukci objemu a2 [J] 

E3  energie spotřebovaná na redukci objemu a3 [J] 

Enekon  celková energie lisování [J] 

1/t1  rychlost objemové redukce ve fázi předlisování [MPa-1] 

1/t2  rychlost objemové redukce ve fázi elastické deformace [MPa-1] 

1/t3  rychlost objemové redukce ve fázi plastické deformace [MPa-1] 

MCC  mikrokrystalická celulosa Avicel PH 102 

MgSt  směs MCC a stearanu hořečnatého 

Aero  směs MCC a Aerosilu 200 
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S - AL  směs MCC a Syloidu AL – 1 FP EU 

S – 244 směs MCC a Syloidu 244 FP 

RPS-D  radiální pevnost tablet lisovaných s využitím záznamu síla - dráha 

[MPa] 

RPSR radiální pevnost tablet lisovaných s využitím testu stresové relaxace 

[MPa] 

DS  drtící síla [N] 

LT  lisovací tlak [MPa] 

VT  výška vylisované tablety [mm] 
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7.2 Tabulky  

7.2.1 Tabulky pro hodnocení testu stresové relaxace  

 

Tabulka č. 1: Parametry A1, A2, A3  při lisovacím tlaku 37,67 MPa 

Tabletovina 

A1 [MPa] A2 [MPa] A3 [MPa] 

x s x s x s 

MCC 5,984 0,825 2,954 0,071 2,427 0,067 

StMg 5,670 0,685 3,029 0,038 2,580 0,017 

Aero 5,886 0,676 2,888 0,043 2,297 0,032 

S-AL 6,026 0,884 3,082 0,025 2,551 0,023 

S-244 5,772 0,653 3,113 0,033 2,642 0,018 

 

 

Tabulka č. 2: Parametry P1, P2, P3 při lisovacím tlaku 37,67 MPa 

Tabletovina 

P1 [MPa.s] P2 [MPa.s] P3 [MPa.s] 

x s x s x s 

MCC 1,362 0,259 9,706 0,391 143,517 4,717 

StMg 1,250 0,243 9,723 0,338 151,613 2,282 

Aero 1,312 0,228 8,763 0,328 136,570 4,031 

S-AL 1,391 0,287 10,374 0,406 149,559 3,096 

S-244 1,363 0,222 10,697 0,283 156,238 2,019 
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Tabulka č. 3: Parametry T1, T2, T3 při lisovacím tlaku 37,67 MPa 

Tabletovina 

T1 [s] T2 [s] T3 [s] 

x s x s x s 

MCC 0,227 0,015 3,287 0,134 59,144 1,212 

StMg 0,219 0,017 3,212 0,146 58,765 0,912 

Aero 0,222 0,014 3,036 0,136 59,460 1,784 

S-AL 0,229 0,016 3,367 0,150 58,622 1,038 

S-244 0,235 0,013 3,437 0,114 59,142 0,796 

 

 

Tabulka č. 4: Parametry A1, A2, A3 při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

Tabletovina 

A1 [MPa] A2 [MPa] A3 [MPa] 

x s x s x s 

MCC 8,382 0,175 4,374 0,061 4,117 0,107 

StMg 7,745 0,841 3,976 0,058 3,888 0,067 

Aero 7,638 0,847 3,841 0,074 3,442 0,068 

S-AL 8,225 0,531 4,295 0,091 4,080 0,080 

S-244 7,853 1,171 4,262 0,192 4,260 0,052 
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Tabulka č. 5: Parametry P1, P2, P3 při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

Tabletovina 

P1 [MPa.s] P2 [MPa.s] P3 [MPa.s] 

x s x s x s 

MCC 1,920 0,050 13,729 0,389 258,690 6,455 

StMg 1,987 0,294 12,960 0,354 248,530 4,255 

Aero 1,872 0,322 11,394 0,486 214,709 6,495 

S-AL 1,944 0,182 13,710 0,181 256,163 3,262 

S-244 2,151 0,302 15,146 0,604 276,638 6,573 

 

 

Tabulka č. 6: Parametry T1, T2, T3 při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

Tabletovina 

T1 [s] T2 [s] T3 [s] 

x s x s x s 

MCC 0,229 0,004 3,139 0,054 62,832 0,334 

StMg 0,256 0,012 3,261 0,103 63,926 1,162 

Aero 0,244 0,017 2,968 0,137 62,371 1,387 

S-AL 0,236 0,013 3,194 0,087 62,790 0,764 

S-244 0,278 0,050 3,568 0,342 64,949 1,984 
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Tabulka č. 7: Parametry A1, A2, A3 při lisovacím tlaku 113,01 MPa 

Tabletovina 

A1 [MPa] A2 [MPa] A3 [MPa] 

x s x s x s 

MCC 7,980 1,022 4,297 0,060 4,619 0,127 

StMg 7,486 0,811 3,851 0,028 4,030 0,062 

Aero 7,256 0,572 3,641 0,059 3,685 0,054 

S-AL 8,489 0,887 4,348 0,077 4,675 0,067 

S-244 8,553 0,683 4,505 0,054 5,027 0,099 

 

 

Tabulka č. 8: Parametry P1, P2, P3 při lisovacím tlaku 113,01 MPa 

Tabletovina 

P1  [MPa.s] P2 [MPa.s] P3 [MPa.s] 

x s x s x s 

MCC 2,276 0,385 15,104 0,600 317,427 10,463 

StMg 2,067 0,289 12,967 0,289 274,146 4,939 

Aero 1,920 0,228 11,766 0,335 244,284 4,843 

S-AL 2,440 0,330 15,346 0,462 321,767 5,309 

S-244 2,609 0,279 16,853 0,393 348,681 6,744 
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Tabulka č. 9: Parametry T1, T2, T3 při lisovacím tlaku 113,01 MPa 

Tabletovina 

T1 [s] T2 [s] T3 [s] 

x s x s x s 

MCC 0,284 0,016 3,515 0,141 68,714 0,817 

StMg 0,275 0,010 3,368 0,092 68,023 0,626 

Aero 0,264 0,011 3,233 0,128 66,296 0,788 

S-AL 0,287 0,013 3,530 0,103 68,828 0,595 

S-244 0,304 0,012 3,741 0,093 69,370 0,643 
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7.2.2 Tabulky pro hodnocení parametrů lisovací rovnice  

 

Tabulka č. 10: Srovnání průměrných hodnot a1,a2,a3 lisovací rovnice 

Tabletovina 

a1 [bezr.] a2 [bezr.] a3 [bezr.] 

x s x s x s 

MCC 0,1886 0,0086 0,4420 0,0053 0,3694 0,0048 

StMg 0,1714 0,0097 0,4608 0,0047 0,3678 0,0054 

Aero 0,2018 0,0083 0,4404 0,0050 0,3577 0,0046 

S-AL 0,1857 0,0125 0,4387 0,0069 0,3756 0,0071 

S-244 0,1819 0,0111 0,4379 0,0055 0,3803 0,0076 

 

  Tabulka č. 11: Srovnání průměrných hodnot 1/t1, 1/t2, 1/t3  lisovací rovnice 

Tabletovina 

1/t1 [MPa-1] 1/t2 [MPa-1] 1/t3 [MPa-1] 

x s x s x s 

MCC 0,9361 0,1299 0,0801 0,0040 0,0070 0,0002 

StMg 1,0443 0,1749 0,0824 0,0031 0,0069 0,0002 

Aero 1,0350 0,1927 0,0849 0,0045 0,0071 0,0003 

S-AL 1,2180 0,1841 0,0833 0,0033 0,0071 0,0002 

S-244 1,0583 0,1383 0,0791 0,0041 0,0068 0,0002 
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   Tabulka č. 12: Srovnání průměrných hodnot E1, E2, E3 a Enekon  lisovací rovnice 

Tabletovina 

E1 [J] E2 [J] E3 [J] Enekon[J] 

x s x s x s x s 

MCC 0,2580 0,0320 6,9755 0,2609 66,7453 1,8212 73,9798 2,0920 

StMg 0,1976 0,0241 6,6180 0,2026 62,7782 1,6458 69,5938 1,8522 

Aero 0,2520 0,0361 6,5467 0,2730 63,8224 2,122,9 70,6210 2,4195 

S-AL 0,1920 0,0222 6,5412 0,2046 65,6305 1,7459 72,3637 1,9326 

S-244 0,2120 0,0171 6,7805 0,2886 67,9513 1,8985 74,9438 2,1819 
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7.2.3 Tabulky pro hodnocení radiální pevnosti tablet 

 

Tabulka č. 13: Průměrné hodnoty radiální pevnosti tablet lisovaných s využitím testu 

stresové relaxace 

Tabletovina LT [MPa] 

RPSR[MPa] DS[N] VT[mm] 

x s x x 

MCC 

37,67  1,94 0,17 152,04 3,84 

75,34  5,53 0,17 355,60 3,15 

113,01  7,73 0,55 450,70 2,86 

StMg 

37,67  1,57 0,04 117,70 3,68 

75,34  4,47 0,17 272,70 2,99 

113,01  6,07 0,22 342,30 2,76 

Aero 

37,67  2,09 0,09 158,90 3,73 

75,34  5,27 0,12 330,40 3,07 

113,01  7,60 1,17 436,70 2,81 

S-AL 

37,67  2,12 0,09 168,40 3,89 

75,34  5,83 0,16 367,20 3,09 

113,01  9,20 0,34 525,00 2,82 

S-244 

37,67  1,97 0,05 152,90 3,84 

75,34  5,14 0,19 327,40 3,15 

113,01  8,10 0,37 466,10 2,85 
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Tabulka č. 14: Průměrné hodnoty radiální pevnosti tablet lisovaných s využitím 

záznamu síla - dráha 

Tabletovina LT [MPa] 

RPS-D[MPa] DS[N] VT[mm] 

x s x x 

MCC 

37,67  2,23 0,09 176,21 3,87 

75,34  5,25 0,08 342,76 3,20 

113,01  7,68 0,19 459,05 2,93 

StMg 

37,67  1,26 0,05 97,48 3,79 

75,34  3,50 0,07 222,05 3,11 

113,01  5,22 0,11 295,14 2,87 

Aero 

37,67  1,60 0,08 126,84 3,89 

75,34  4,33 0,15 282,26 3,19 

113,01  6,59 0,19 393,55 2,93 

S-AL 

37,67  1,94 0,09 153,24 3,88 

75,34  4,94 0,25 322,84 3,22 

113,01  7,24 0,20 433,05 2,96 

S-244 

37,67  1,78 0,11 140,23 3,89 

75,34  4,24 0,13 278,56 3,25 

113,01  7,05 0,24 419,00 2,94 
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7.3 Grafy 

7.3.1 Grafy pro hodnocení testu stresové relaxace 

Graf č. 1: Závislost parametru A1 na kluzné látce při lisovacím tlaku 37,67 MPa 

 

 

Graf č. 2: Závislost parametru A2 na kluzné látce při lisovacím tlaku 37,67 MPa 
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Graf č. 3: Závislost parametru A3 na kluzné látce při lisovacím tlaku 37,67 MPa 

 

 

 

Graf č. 4: Závislost parametru P1 na kluzné látce při lisovacím tlaku 37,67 MPa 
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Graf č. 5: Závislost parametru P2 na kluzné látce při lisovacím tlaku 37,67 MPa 

 

 

 

Graf č. 6: Závislost parametru P3 na kluzné látce při lisovacím tlaku 37,67 MPa 
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Graf č. 7: Závislost parametru A1 na kluzné látce při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

 

 

 

Graf č. 8: Závislost parametru A2 na kluzné látce při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

 



61 

 

 

Graf č. 9: Závislost parametru A3 na kluzné látce při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

 

 

 

Graf č. 10: Závislost parametru P1 na kluzné látce při lisovacím tlaku 75,34 MPa 
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Graf č. 11: Závislost parametru P2 na kluzné látce při lisovacím tlaku 75,34 MPa 

 

 

 

Graf č. 12: Závislost parametru P3 na kluzné látce při lisovacím tlaku 75,34 MPa 
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Graf č. 13: Závislost parametru A1 na kluzné látce při lisovacím tlaku 113,01 MPa 

 

 

 

Graf č. 14: Závislost parametru A2 na kluzné látce při lisovacím tlaku 113,01 MPa 
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Graf č. 15: Závislost parametru A3 na kluzné látce při lisovacím tlaku 113,01 MPa 

 

 

 

Graf č. 16: Závislost parametru P1 na kluzné látce při lisovacím tlaku 113,01 MPa 
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Graf č. 17: Závislost parametru P2 na kluzné látce při lisovacím tlaku 113,01 MPa 

 

 

 

Graf č. 18: Závislost parametru P3 na kluzné látce při lisovacím tlaku 113,01 MPa 
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7.3.2 Grafy pro hodnocení lisovací rovnice 

Graf č. 19: Srovnání objemové redukce tabletoviny ve fázi elastické deformace u 

lisovací rovnice 

 

 

 

Graf č. 20: Srovnání rychlostní konstanty příslušných redukcí objemu u lisovací 

rovnice 
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Graf č. 21: Srovnání energií spotřebovaný na redukci objemu a1,a2,a3 u lisovací 

rovnice 

 

 

 

Graf č. 22: Srovnání celkových energií lisování u lisovací rovnice 
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8 Diskuse 

8.1 Hodnocení testu stresové relaxace 

 Test stresové relaxace byl použit k porovnání a hodnocení několika 

parametrů. Prvními parametry byly hodnoty A1, A2, A3, které popisují působení 

částic v dané fázi deformace. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách č. 1, 4 a 7 a 

znázorněny v grafech č. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14 a 15. Dalším hodnoceným parametrem 

byl parametr P1, P2, P3, který popisoval plasticitu materiálu. Zachycují ho grafy č. 4, 

5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18 a výsledky sumarizují tabulky č. 2, 5 a 8. Lisování 

probíhalo při třech různých lisovacích silách – 5 kN, 10 kN a 15 kN. Lisovací síla 5 

kN odpovídá lisovacímu tlaku 37,67 MPa, lisovací síla 10 kN odpovídá lisovacímu 

tlaku 75,34 MPa a lisovací síla 15 kN odpovídá lisovacímu tlaku 113,01 MPa. 

K hodnocení radiální pevnosti tablet byl využit test stresové relaxace a záznam 

síla – dráha.  Hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č. 13 a 14 a zachyceny na grafu č. 

23 a 24. 

 

8.1.1 Vliv kluzných látek na parametry A1, A2, A3 

Parametr A1 je udáván v MPa a popisuje interakce mezi nedeformovanými 

částicemi a částicemi, které jsou elasticky deformované.  

Hodnoty parametru A1 jsou závislé na lisovací síle. Výraznější rozdíl se zjistil 

mezi lisovacími silami 5 kN a 10 kN. U obou směsí se Syloidy® dochází s rostoucí 

lisovací silou ke zvyšování hodnot. U mikrokrystalické celulosy, stearanu 

hořečnatého a Aerosilu® 200 je při nejvyšší lisovací síle, tzn. při 15 kN patrný pokles 

parametru A1. Kluzné látky ovlivňují parametr A1 velmi málo. Ve většině případů se 

nezjistil statisticky významný rozdíl mezi samotnou mikrokrystalickou celulosou a 

směsmi s kluznou látkou. Přesto jsou při porovnání kluzných látek vyšší hodnoty 

parametru A1 u směsí se Syloidy®.  

Nejnižší hodnoty byly naměřeny u směsi mikrokrystalické celulosy a 

Aerosilu® 200 a to v rozmezí od 5,886 MPa do 7,638 MPa. Nízké hodnoty u směsi s 

Aerosilem® 200 mohou být ovlivněny malou velikostí částic a velkým specifickým 
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povrchem14. Menší částice pravděpodobně vytváří na povrchu plniva souvislejší 

vrstvu, která poté brání interakcím mezi částicemi.  

 

Jednotkou parametru A2 je MPa a tento parametr vystihuje děj, při němž 

dochází k interakci mezi částicemi elasticky deformovanými a plasticky 

deformovanými.  

Také v tomto případě rostou hodnoty s rostoucí lisovací silou u směsí se 

Syloidy®. U směsí se stearanem hořečnatým, Aerosilem® 200 a samotné 

mikrokrystalické celulosy se nejvyšší hodnota zjistila u síly 10 kN. Přidání kluzné 

látky k mikrokrystalické celulose zvýšilo hodnoty parametru A2 u lisovací síly 5 kN 

u směsí se Syloidy® a stearanem hořečnatým. V případě síly 10 kN došlo 

v porovnání se samotnou celulosou k poklesu hodnot u všech směsí s kluznými 

látkami a u 15 kN hodnoty klesly u směsí se stearanem hořečnatým a Aerosilem® 

200. U směsí se Syloidy ®  se hodnoty zvýšily. Nejnižší hodnoty byly naměřeny u 

Aerosilu® 200 a to v rozmezí 2,888 MPa do 3,841MPa. 

 

Parametr A3 vystihuje třetí děj a to působení elasticky deformovaných částic 

mezi sebou navzájem. Udáván je v MPa.  

U všech látek se parametr A3 zvyšoval spolu se zvyšující se lisovací silou. 

Nejvyšší hodnoty byly naměřeny u směsi Syloidu® 244 a pohybovaly se v rozmezí 

od 2,642 MPa do 5,027 MPa dle použitého tlaku. Pro směs Syloidu® AL – 1 se u 

parametru A3 nezjistil statisticky významný rozdíl v porovnání se samotnou 

mikrokrystalickou celulosou. Nejnižší hodnoty byly zjištěny u Aerosilu® 200, kde se 

pohybovaly v rozmezí od 2,297 MPa do 3,685 MPa. 

 

Rozdíly mezi jednotlivými kluznými látkami mohou být způsobeny především 

tvarem, velikostí a povrchem jejich částic. Syloidy® mají kulovité, porézní částice43, 

které se pravděpodobně také deformují elasticky a výsledná elastická energie, která 

může působit na ostatní částice, je tak vyšší. Stearan hořečnatý má částice větší, ale 

jejich tvar je destičkovitý a nejspíše mají také malou schopnost deformace (viz. 

obrázek č.3). Vrstva této látky na povrchu plniva tak může bránit elastickému 
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působení částic. Podobně tomu je také u Aerosilu® 200, který má z použitých 

kluzných látek nejmenší velikost částic43. 

8.1.2 Vliv kluzných látek na parametry P1, P2, P3 

Prvním probíhajícím dějem je působení elasticky deformovaných částic na 

částice nedeformované. Parametr P1 tedy vyjadřuje schopnost nedeformovaných 

částic se vlivem elasticity deformovat. Jednotkou parametru P1 je MPa·s. 

Parametr P1 byl nejvyšší u směsí se Syloidy®, kde se hodnoty směsi se 

Syloidem® AL – 1 pohybovaly v rozmezí od 1,391 MPa·s do 2,440 MPa·s a hodnoty 

směsi se Syloidem® 244 byly v rozmezí od 1,363 MPa·s do 2,609 MPa·s v závislosti 

na použité lisovací síle. Nejnižší hodnoty byly naopak zaznamenány u směsi s 

Aerosilem® 200 a u směsi se stearanem hořečnatým. Tyto směsi vykazují nejmenší 

schopnost plastické deformace. S rostoucí lisovací silou se hodnoty parametru P1 

zvyšovaly u všech látek. Ve většině případů ale nebyl zjištěn statisticky významný 

rozdíl mezi samotnou mikrokrystalickou celulosou a směsmi s kluznou látkou. 

Parametr P1 je tak přítomností kluzných látek ovlivněn minimálně. Při porovnání s 

parametrem A1 jsou hodnoty parametru P1 značně nižší. Výsledná plasticita v tomto 

ději je malá a příliš se nepodílí na vytváření struktury tablety. Výsledky jsou shrnuté 

v tabulce č. 2, 5 a 8. 

 

Parametr P2 definuje druhou fázi, při níž dochází k působení elasticky 

deformovaných částic na částice plasticky deformované. Hodnoty parametru P2 

dosahují vyšších hodnot než u parametru P1. Jednotkou parametru P2 je MPa·s. 

Také u tohoto parametru dochází ke zvyšování hodnot s rostoucí lisovací 

silou. Směs Syloidu® 244 dosáhla nejvyšších naměřených hodnot v rozmezí od 

10,697 MPa·s do 16,853 MPa·s, podobné hodnoty byly nalezeny i u směsi Syloidu® 

AL -1 a to v rozmezí od 10,374 MPa·s do 15,346 MPa·s v závislosti na použité 

lisovací síle. Nejnižší hodnoty vykazovala směs Aerosilu® 200, kde dosáhl parametr 

P2 hodnot 8,763 MPa·s při lisovací síle 5 kN a při lisovací síle 10 kN a 15 kN byly 

naměřené hodnoty téměř shodné – 11,394 MPa·s a 11,766 MPa·s. 
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Třetí děj20 je charakterizován parametrem P3, kdy dochází k působení 

elasticky deformovaných částic mezi sebou navzájem a je zásadní pro konečné 

formování tablety. Parametr P3 vykazuje hodnoty vyšší než parametry P1 a P2. 

Jednotkou je MPa·s. 

U všech zkoumaných látek došlo ke zvyšování hodnoty parametru P3 spolu se 

vzrůstající lisovací silou. Nejnižší hodnoty v závislosti na lisovací síle v rozmezí od 

136,570 MPa·s do 244,284 MPa·s byly naměřeny u směsi s Aerosilem® 200, nejvyšší 

hodnoty v rozmezí 156,238 MPa·s do 348,681 MPa·s vykazovala směs 

mikrokrystalické celulosy a Syloidu® 244. Tyto výsledky také odpovídají působení 

elasticky deformovaných částic (parametr A3). 

 

8.1.3 Vliv kluzných látek na radiální pevnost tablet 

Hodnocení radiální pevnosti tablet probíhalo ze záznamu síla – dráha a 

metodou stresové relaxace. Radiální pevnost tablet je udávána v MPa. U obou metod 

bylo zjištěno, že radiální pevnost tablet roste s rostoucí lisovací silou. Výsledky jsou 

shrnuty v tabulce č. 13 a 14 a grafické znázornění je na grafech č. 23 a 24.  

Z výsledků vyplývá, že větší radiální pevnost vykazovaly tablety lisované za 

použití metody stresové relaxace. Vliv na vyšší pevnost tablet zde má prodleva 180 s, 

při které dochází ke zpevnění struktury tablety a to se následně projeví na pevnosti 

tablet. U tablet hodnocených záznamem síla - dráha došlo u všech směsí po přidání 

kluzné látky k mikrokrystalické celulose ke snížení radiální pevnosti tablet u všech 

lisovacích sil. Nejnižší hodnoty radiální pevnosti tablet vykazovala směs se 

stearanem hořečnatým v závislosti na lisovací síle. Naopak nejvyšších hodnot bylo 

dosaženo u směsi Syloidu® AL – 1, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 1,94 

MPa do 7,24 MPa. S přidáním kluzné látky dochází k obalení povrchu částic plniva 

vrstvou kluzné látky, která brání vzniku vazeb a tím se snižuje radiální pevnost 

tablet. Pevnost tablet hodnocených s využitím testu stresové relaxace je v porovnání 

se samotnou mikrokrystalickou celulosou nižší u směsí se stearanem hořečnatým a 

Aerosilem. V případě směsi Syloidu® AL – 1 došlo ke zvýšení hodnot u všech 

lisovacích sil a u směsi Syloidu® 244 se hodnoty zvýšily u sil 5 kN a 15 kN. Zvýšení 

hodnot radiální pevnosti vlivem kluzných látek není obvyklé, ale v případě Syloidu® 
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dospěli k podobným závěrům také Feikus et al.43. Mohlo by to být způsobeno 

například hydrofilním charakterem částic Syloidu®, jejich schopností deformace 

nebo možností tvorby interakcí mezi částicemi. 

 

8.2 Hodnocení parametrů lisovací rovnice 

 

Prostřednictvím parametrů získaných z lisovací rovnice můžeme charakterizovat 

jednotlivé fáze lisovacího procesu, jeho mechanizmus nebo i hodnotit lisovaný 

materiál. Lisovací proces se rozděluje na tři fáze – fáze předlisování, fáze elastické 

deformace a fáze plastické deformace. Jednotlivé fáze byly popisovány parametry 

lisovací rovnice uvedené na straně č. 39 jako rovnice č. 11, 14, 21 a 22. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 10, 11 a 12 a grafické znázornění shrnují 

grafy č. 19, 20, 21 a 22. 

 

8.2.1 Hodnocení fáze předlisování 

První fáze20 lisovacího procesu začíná nasypáním tabletoviny do matrice. 

V závěru fáze je z matrice vytlačen všechen vzduch, čímž dochází k přímému 

kontaktu povrchu lisovaných částic.  

Parametr a1 vyjadřuje redukci objemu tabletoviny způsobenou 

přeuspořádáváním částic. Hodnoty parametru a1 jsou shrnuty v tabulce č. 10 a 

znázorněny v grafu č. 19. Největší redukce objemu byla zaznamenána u směsi s  

Aerosilem® 200, naopak nejmenší redukci vykazovaly částice stearanu hořečnatého. 

Hodnoty pro samotnou MCC a směsi se Syloidy® jsou velmi podobné. Statisticky 

významný rozdíl se zjistil pouze mezi MCC a Syloidem® 244, který má v porovnání 

se Syloidem® AL - 1 nižší hodnotu, ale významný rozdíl mezi nimi není. Hodnoty 

parametru a1 souvisí se sypností materiálu a jsou také závislé na objemu, který 

materiál zaujímá po nasypání do matrice. V případě Aerosilu® 200 tak směs 

zaujímala nejspíše větší objem v matrici než ostatní směsi.  

Parametr 1/t1 popisuje rychlost objemové redukce v první fázi. Tabulka č. 12 

uvádí hodnoty těchto energií a graf č. 21 byl použit pro grafické znázornění. U všech 
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směsí došlo v porovnání se samotnou MCC ke zvýšení hodnot tohoto parametru. 

Vlivem všech kluzných látek tak došlo k urychlení první fáze (přeuspořádávání 

částic), které je nejspíše způsobeno snížením tření. Nejvyšší hodnota se zjistila u 

směsi se Syloidem® AL - 1. Nejnižší hodnotu mezi směsmi má potom směs 

s Aerosilem.  

Energie potřebná na redukci objemu a1 byla označena jako E1. V porovnání 

s mikrokrystalickou celulosou došlo u všech směsí ke snížení této energie. 

Nejvýraznější pokles se zaznamenal u směsi se Syloidem® AL - 1, naopak nejméně 

se hodnota snížila u směsi s Aerosilem® 200. Jelikož je tato energie nejvíce ovlivněna 

třením mezi částicemi a tokovými vlastnostmi materiálu, můžeme předpokládat, že u 

směsí se Syloidem® AL - 1 došlo ke snížení této energie vlivem snížení tření a 

lepšího přeuspořádávání částic. Tato látka tak zřejmě v porovnání s ostatními 

použitými kluznými látkami nejlépe ovlivňuje tokové vlastnosti prášku. 

 

8.2.2 Hodnocení fáze elastické deformace 

V průběhu elastické deformace20 dochází k pokračování přibližování 

jednotlivých částic lisovaného materiálu za působení určitého lisovacího tlaku. 

Zmenšuje se objem částic a z intrapartikulárních prostor částic je vytlačován vzduch. 

Tento děj je vratný – pokud by přestala působit lisovací síla, částice by se vrátili do 

původního stavu. Můžeme ho charakterizovat parametry a2, 1/t2 a E2. 

Objemová redukce a2 je způsobena elastickými deformacemi materiálu. Vyšší 

hodnoty naznačují, že lisovaný materiál má dobrou schopnost elastické deformace. 

Při porovnání MCC se směsmi s kluznými látkami došlo u stearanu hořečnatého ke 

zvýšení hodnot, zatímco u ostatních látek parametr a2 klesl. Nejnižší hodnoty 

objemové redukce ve fázi elastické deformace a2 byly zaznamenány u Syloidu 244. 

Mezi hodnotami pro samotnou MCC a směsi s Aerosilem® 200 a Syloidem® AL - 1 

se nezjistil statisticky významný rozdíl a objemová redukce se vlivem těchto látek 

mění jen málo.  

MCC je látka, která má dobrou schopnost elastické deformace44 a je také 

citlivá na přídavek kluzných látek45. Dochází zde pravděpodobně k ovlivnění tvorby 

vazeb. Kluzné látky vytváří na povrchu částic plniva tenkou vrstvu46. V případě 
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hydrofobního stearanu hořečnatého dochází k zamezení tvorby vazeb mezi částicemi 

a elastická deformace částic tak může být vyšší. Naopak u hydrofilních Syloidů® se 

vazby mohou dále vytvářet, to zpevní strukturu výlisku a elastická deformace se 

projeví méně.  

Rychlost objemové redukce, tedy parametr 1/t2, se po přidání kluzných látek 

k MCC zvýšila a došlo tak k urychlení fáze elastické deformace. Výjimkou je 

Syloid® 244, kde je hodnota parametru téměř shodná se samotnou MCC. 

Nejvýraznější zvýšení se projevilo u směsi s Aerosilem® 200.  

Energie vynaložená na redukci objemu a2, tzn. parametr E2, je u všech směsí 

nižší než u samotné MCC. Nejnižší hodnoty vykazoval Syloid® AL - 1 a Aerosil® 

200. Mezi těmito dvěma směsmi není statisticky významný rozdíl. Nejnižší pokles 

nastal u směsi obsahující Syloid® 244. Energie vynaložená na redukci objemu a2 byla 

značně vyšší než ve fázi předlisování. 

 

8.2.3 Hodnocení fáze plastické deformace 

Fáze plastické deformace je zásadní pro formulaci výsledných vlastností tablet a 

je to fáze nevratná. Během této fáze jsou již částice natolik u sebe, že dochází 

k tvorbě vazeb. U částic se tvoří vazby na základě elektrostatických nábojů, u 

molekul vznikají van der Waalsovy vazby, vodíkové můstky a vodíkové vazby, u 

polymerních látek dochází k tzv. zahákování molekul. Krystalické látky jsou typické 

fragmentací částic a následnou tvorbou vazeb47,48,49.  

Parametr a3 vyjadřuje objemovou redukci způsobenou plastickými deformacemi. 

Směsi se stearanem hořečnatým a Aerosilem® 200 vykazují nižší hodnoty tohoto 

parametru než samotná MCC, ale u stearanu hořečnatého není v poklesu statisticky 

významný rozdíl. Vůbec nejnižší hodnoty se zjistily u Aerosilu® 200. U těchto dvou 

látek se výrazněji projevila redukce objemu ve fázi elastické deformace. Dochází zde 

pravděpodobně také k bránění vzniku vazeb mezi částicemi. Nejvíce se objemová 

redukce zvýšila u směsi se Syloidem® 244, ale není zde významný rozdíl mezi 

použitými typy Syloidu®. Vyšší hodnoty objemové redukce a3 u směsí s těmito 

látkami také odpovídají nižším hodnotám redukce objemu ve fázi elastické 

deformace.  
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Hodnoty rychlosti objemové redukce (parametr 1/t3) jsou u všech směsí velmi 

podobné. Významný je pouze pokles u směsi se Syloidem® 244 v porovnání se 

samotnou MCC. 

Nejnižší potřeba energie E3 pro redukci daného objemu byla zaznamenána u 

stearanu, nejvyšší hodnoty vykazovala mikrokrystalická celulosa.  
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9 Závěry 

9.1 Test stresové relaxace 

Test stresové relaxace je nejčastěji používán k hodnocení viskoelastických 

vlastností plniv.  

Parametr A1 byl ovlivněn působením kluzných látek jen velmi málo. S rostoucí 

lisovací silou se hodnoty tohoto parametru zvyšovali u obou směsí se Syloidy®. 

Nejnižší hodnoty byly zaznamenány u směsi mikrokrystalické celulosy a Aerosilu® 

200. Parametr A2 dosáhl nejvyšších hodnot při lisovací síle 10 kN. Směsi 

mikrokrystalické celulosy se Syloidy® vykazovaly vyšší hodnoty tohoto parametru 

než směsi se stearanem hořečnatým a Aerosilem® 200. Nejnižší hodnoty vykazoval 

opět Aerosil® 200. Parametr A3 se zvyšoval u všech látek spolu se zvyšující se 

lisovací silou. Nejvyšší hodnoty byly nalezeny u směsi se Syloidem® 244 a nejnižší 

hodnoty vykazoval opět Aerosil® 200.  

Parametr P1, vyjadřující schopnost nedeformovaných částic se vlivem 

elasticity deformovat, dosáhl nejvyšších hodnot u směsí se Syloidy®. Nejnižší 

hodnoty tohoto parametru a nejmenší schopnost plastické deformace vykazovaly 

směsi s Aerosilem® 200 a směsi se stearanem hořečnatým. Hodnoty parametru P1 se 

zvyšovaly u všech látek spolu s rostoucí lisovací silou. Přidání kluzných látek 

k mikrokrystalické celulose ovlivnilo parametr P1 jen velmi málo. Hodnoty 

parametru P1 jsou oproti parametru A1 značně nižší a plasticita zde nemá vliv na 

tvorbu struktury tablety. 

Hodnota parametru P2 se s rostoucí lisovací silou zvyšovala. Nejvyšších 

hodnot bylo dosaženo u směsí Syloidu® 244 i Syloidu® AL -1. Nejnižší hodnoty byly 

zaznamenány u Aerosilu® 200.  

Parametr P3 dosáhl vyšších hodnot než parametry P1 a P2. Hodnoty parametru 

P3 stoupaly se zvyšující se lisovací silou. Směs se Syloidem® 244 opět dosáhla 

nejvyšších hodnot a Aerosil® 200 vykazoval hodnoty nejnižší.  

 

Radiální pevnost byla hodnocena záznamem síla – dráha a testem stresové 

relaxace. Obě metody prokázaly, že spolu s rostoucí lisovací silou roste radiální 
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pevnost tablet. Při použití metody stresové relaxace vykazovaly tablety větší radiální 

pevnost než při použití záznamu síly – dráhy.  

U záznamu síla – dráha došlo po přidání kluzné látky k mikrokrystalické 

celulose ke snížení radiální pevnosti u všech lisovacích sil. Nejvyšší hodnoty byly 

zaznamenány u směsi Syloidu® AL – 1, naopak nejnižší hodnoty vykazovala směs se 

stearanem hořečnatým a Aerosilem® 200.  

U tablet lisovaných pro hodnocení testu stresové relaxace došlo u směsí se Syloidy® 

ke zvýšení pevnosti tablet. 

9.2 Lisovací rovnice 

Největší redukce objemu tabletoviny byla zjištěna u směsí s Aerosilem® 200. 

Po přidání kluzné látky k mikrokrystalické celulose došlo u všech směsí ke zvýšení 

hodnot rychlosti objemové redukce. Nejvyšších hodnot dosáhla směs se Syloidem® 

AL – 1, nejnižší hodnot vykazovala směs s Aerosilem® 200. Přidání kluzných látek 

k mikrokrystalické celulose snížilo i energii E1 nutnou k redukci objemu a1. Směs se 

Syloidem® AL – 1 opět vykazovala nejvýraznější pokles a nejmenší snížení bylo 

zaznamenáno u směsi s Aerosilem® 200.  

Hodnoty objemová redukce ve fázi elastické deformace se zvýšily 

v porovnání se samotnou celulosou u směsi se stearanem hořečnatým. U směsí 

s ostatními kluznými látkamy parametr a2 klesl. Na základě přidání kluzných látek 

byla fáze elastické deformace urychlena díky zvýšení rychlosti objemové redukce. 

Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u směsi s Aerosilem® 200. Energie potřebná na 

redukci objemu a2 byla vyšší než v první fázi lisovacího procesu. Všechny směsi 

kluzných látek vykazovaly nižší hodnoty této energie než samotná mikrokrystalická 

celulosa. 

 Objemová redukce způsobená plastickými deformacemi klesla v porovnání se 

samotnou celulosou u směsí se stearanem hořečnatým a Aerosilem® 200. Nejvíce se 

objemová redukce zvýšila u směsi se Syloidem® 244. Rychlost objemové redukce 

v této fázi byla u všech směsí velmi podobná. Nižší hodnoty byly nalezeny u směsi 

se Syliodem® 244. Energie E3 potřebná k redukci daného objemu byla nejnižší u 

stearanu hořečnatého, nejvyšší hodnoty byly zaznamenány u mikrokrystalické 

celulosy. 
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