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1 Abstract 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra:   Farmaceutická technologie   

 Školitel:    Mgr. Petra Svačinová, Ph.D. 

Posluchač:   Le Thanh Tra 

Název diplomové práce: Hodnocení stresové relaxace směsí laktosy    

a hydrogenfosforečnanu vápenatého 

určených k přípravě tablet s theofylinem 

 

Diplomová práce analyzuje viskoelastické vlastnosti plniv a pevnost tablet s 

theofylinem. V teoretické části práce popisuje použité materiály: laktosu Spherolac 

100, mikrokrystalickou celulosu Comprecel 102, hydrogenfosforečnan vápenatý 

anhydrát Di-Cafos A150, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát D160, theofylin a 

stearan hořečnatý. Dále se práce zabývá testem stresové relaxace, metodami 

hodnocení a použitím i mimo obor farmacie. Experimentální část hodnotí 

viskoelastické vlastnosti a pevnost pomocí testu stresové relaxace s maximální silou 

10 kN a časovou prodlevou 180 s. Hodnotí se také radiální pevnost tablet.  

Experimentální část hodnotí parametry elasticity Ai a plasticity Pi získané s 

využitím testu stresová relaxace. Hodnotí se vliv různých pomocných látek na tyto 

parametry. Nejvyšší hodnoty se zjistily u směsí E (Spherolac 100 a Comprecel 102), 

dále u směsí D (Spherolac 100 a Di-Cafos A150) a nejnižší elastické i plastické 

parametry mají směsi B (Spherolac 100 a Di-Cafos D160). Radiální pevnost byla 

nejvyšší u směsi E a výrazně nižší potom u B a D. Vyšší radiální pevnost vykazují 

směsi s hydrogenfosforečnanem vápenatým dihydrátem. 
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2 Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of:  Pharmaceutical technology 

Consultant:   Mgr. Petra Svačinová, PhD.  

Student:   Le Thanh Tra 

Title of Thesis: Evaluation of stress relaxation of mixtures 

of lactosum and calcii hydrogenphosphate  

for preparation tablets with theophylline 

 

This thesis studies viscoelastic behavior of fillers and tensile strength of 

tablets with theophylline. Used material are described in theoretical part: Laktosum 

SpheroLac 100, microcrystalline cellulose Comprecel 102, calcium 

hydrogenophosphate anhydrate Di-Cafos A150, calcium hydrogenophosphate 

dihydrate Di-Cafos D160, theophylline and magnesium stearate. Thesis also 

describes the stress relaxation test, methods of evaluation and it´s application. 

Experimental part evaluates viscoelastic behavior and tensile strength through the 

test of stress relaxation with maximal compression force 10 kN and dwell time 180 s. 

The tensile strength of tablets is also evaluated.  

Experimental part evaluates parameters of elasticity Ai and plasticity Pi, 

which were obtained from the test of stress relaxation. It evaluates effect of different 

fillers on these parameters. The highest values were measured at mixtures E 

(Spherolac 100 a Comprecel 102), further at mixtures D (Spherolac 100 a Di-Cafos 

A150) and the lowest parameters of elasticity and plasticity were at mixtures B 

(Spherolac 100 a Di-Cafos D160). The tensile strength was the highest for mixtures 

E and distinctly lower for mixtures B and D. The higher radial strength was for 

mixtures with calcium hydrogenophosphate dihydrate. 
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3 Zadání 

Cílem této diplomové práce je v teoretické části popsat vlastnosti použitých 

surovin, test stresovové relaxace, jeho hodnocení a využití ve farmacii a dalších 

oborech. 

 Cílem v experimentální části je charakterizovat ze získaných parametrů 

elasticity A1-3 a plasticity P1-3 vlastnosti různých plniv a jejich směsí. V této části 

práce se budou porovnávat plniva mikrokrystalická celulosa Comprecel 102, laktosa 

SpheroLac 100, hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát Di-Cafos A150 a 

hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos D160 ve směsi v různém poměru. 

Každá směs obsahuje 19,5 g theofylinu a 0,5 g stearanu hořečnatého. S využitím 

testu stresové relaxace budou lisovány tablety a následně hodnoceny viskoelastické 

vlastnosti materiálů a radiální pevnost tablet 

 

Úkoly v experimentální části: 

 

Příprava tabletovin 

Využití testu stresové relaxace k lisování tablet  

Měření kinetiky drcení tablet 

Zpracování výsledků do tabulek a grafů 

Vyhodnocení získaných výsledků a popis vlastností použitých látek a jejich vliv na 

pevnost tablet 
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4 Úvod 

S nejvyšší compliance pro pacienty se osvědčily tablety, které patří k 

nejlevnějším a nejrozšířenějším lékovým formám. Tablety se mohou aplikovat 

orálně, perorálně, vaginálně a rektálně. Jejich nevýhodou je aplikace u dětí a starších 

lidí. Tablety obsahují účinnou látku a pomocné látky, které díky svými vlastnostmi 

ovlivňují různé parametry, např. pevnost a celistvost. 

Jednou z metod hodnocení vlastností pomocných farmaceutických látek je 

test stresové relaxace. Pomocí tohoto testu je možno získat parametr elasticity A a 

plasticity P, podle kterých můžeme hodnotit viskoelastické vlastnosti pomocných 

látek. Tyto vlastnosti mohou mít vliv např. na tvorbu vazeb mezi částicemi a 

následně také na pevnost tablet. Různé pomocné látky se svými vlastnostmi liší a 

jejich rozdílný poměr ve směsi má vliv na chování materiálu v průběhu lisovacího 

procesu. 

Práce je rozdělená na část teoretickou a experimentální. V části teoretické 

jsou popsány použité suroviny a vysvětlen princip testu stresové relaxace. V 

experimentální části je měřena stresová relaxace. Výsledky jsou zpracovány do 

tabulek a grafů. Ze získaných parametrů jsou porovnávány viskoelastické vlastnosti 

jednotlivých plniv a jejich vliv na radiální pevnost tablet. 
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5 Teoretická část 

5.1 Charakterizace použitých surovin 

5.1.1 Laktosa 

Definice 

Laktosa se popisuje chemicky jako β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-β-D-

glukopyranosa nebo jako směs β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-α-D-glukopyranosy s 

β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-β-D-glukopyranosou. Empirický vzorec laktosy je 

C12H22O11 a molekulární hmotnost dosahuje 342,30. Struktuní vzorec laktosy je 

zobrazen na obrázku č.1.1 

Vlastnosti 

Látka se vyskytuje ve formě bílého nebo téměř bílého krystalického prášku. 

Pomalu se rozpouští ve vodě, není rozspustná v 96% ethanolu a etheru. Pro komerční 

bezvodou laktosu je typicky teplota tání 232,08 °C. Komerčně dostupné jsou 

bezvodé β laktosy a α laktosy. Bezvodé obsahují okolo 70% beta laktosy a 20-30% 

alfa laktosy.2 

Stabilita a uchovávání 

U laktosy se v prostředí s relativní vlhkostí nad 80% může vyskytnout plíseň. 

Při teplotě vyšší než 80 °C může dojít ke zbarvení do hněda. Z toho důvodu je nutné 

látku uchovávat v chladném a suchém prostředí.2 

Inkompatibilita 

Laktosa není kompatibilní s oxidačními činidly a roxifiban acetátem.2 

Farmaceutické využití 

Využívá se při přímem lisování tablet jako plnivo nebo suché pojivo. Přijímá 

málo vlhkosti, a proto je vhodná k léčivům citlivým na vlhkost. Může být obsažena v 

lékových formách k itravenozní aplikaci. Pokud chybí enzym lactáza, dochází po 

pozřití větší dávky laktosy v pevné lékové formě k laktózové intoleranci.2 



 12 

 

       

                                           
 

           α - laktosa 

 

 

                                               
       

 

      β - laktosa 

        Obr. č. 1 Strukturní vzorec α a β laktosy1 

 

 

5.1.2 Mikrokrystalická celulosa 

Definice 

Mikrokrystalická celulosa je vyjádřena empirickým vzorcem (C6H10O5)n, kde 

n se rovná 220. Molekulární hmotnost celulosy je 36 000. Chemicky je znázorněna 

na obrázku č. 2.2 
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Vlastnosti 

Celulosa je krystalický prášek s porézní strukturou. Prášek je čistý, bez 

zápachu a chuti. U komerčně dostupných celulos jsou rozdílné velikosti částic a 

různé stupně vlhkosti, které mají různé vlastnosti a využití.2 

Bod tání je okolo 260 – 270 °C. Částečně se rozpouští v hydroxidu sodném 

(do 5%), prakticky nerozpustná je ve vodě, zředěných kyselinách a většině 

organických  rozpouštědel.2 

Stabilita a uchovávání 

Mikrokrystalická celulosa je hygroskopická, obsah vlhkosti je různý, obvykle 

obsahuje méně než 5 %. Ačkoli je celulosa stabilní hygroskopický materiál, měla by 

být uchovávána v uzavřených nádobách, v chladu a suchu.2  

Inkompatibilita 

Celulosa je nekompatibilní se silnými oxidačními činidly, nevstřebává se 

systémově po orální aplikaci, tudíž má lehce toxický efekt. Při spotřebě většího 

množství může dojít k laxativnímu efektu, ale při využití jako excipientu ve 

farmaceutické formě nedochází k narušení homeostázy. Obecně je známá jako 

relativně netoxický a netěkavý materiál.2 

Farmaceutické využití 

Celulosa se široce využívá jako suché pojivo a rozvolňovadlo tablet a kapslí 

při vlhké granulaci nebo při přímém lisování tablet, kde plní lubrikační a 

rozvolňovací úlohu. Je používána také v kosmetice a potravinářství.2 

 

 
Obr. č. 2 Strukturní vzorec mikrokrystalické celulosy2 
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5.1.3 Theofylin 

Definice 

Theofylin se nazývá chemicky 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6(1H)-

dion a empiricky C7H8N4O2. Molekulární hmotnost theofylinu je 180,17. Jeho 

strukturní vzorec je uveden na obrázku č. 3.1 

Vlastnosti 

Theofylin je bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě a mírně 

rozpustný v bezvodém ethanolu. Rozpouští se v roztocích alkalických hydroxidů, v 

amoniaku a minerálních kyselinách.1 

Farmaceutické využití 

Pro své bronchodilatační účinky a působení na hladké svalstvo dýchací 

soustavy se theofylin využívá na léčbu astmatu. Jako součást methyxanthinových 

derivátů blokuje adenosinový receptor a působí stimulačně. Je také aktivní stimulant 

nervové a oběhové soustavy. Jeho dalším účinkem je blokování fosfodiesterázového 

enzymu a aktivování histonové deacetylázy. 3,4 

Inkompatibilita 

Theofylin by se neměl využívat s Enoxacinem a Třezalkou tečkovanou 

(Hypericum perforatum). Třezalka je silný enzymový induktor, a proto by mohlo 

dojít ke snížení účinku theofylinu z důvodu rychlejší metabolizace. U pacienta by se 

mohla projevit dušnost a v nejhorším případě smrt.6 

Uchovávání 

Theofylin by se měl uchovávat do teploty 25 °C a v uzavřených prostorech, 

protože je citlivý na vlhkost.6  

Klinické hodnocení 

Theofylin může u hlodavců indukovat embryotoxické a teratogenní účinky. 

Studie chronické toxicity na potkanech a psech odhalily testikulární degeneraci a 
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sníženou spermatogenezi. U lidí neodhalily výsledky klinických testů zvýšení 

genotoxicity a karcinogenního potenciálu ani při opakovaném podání.5 

Alergie na theofylin je sice velice vzácná, ale může se objevit kopřivka nebo 

svědění. V některých případech se vyskytuje trombocytopenie nebo dochází k 

vyvolání hemoralgické predispozice. Při chronickém léčení theofylinem se 

neprokazují spojitosti se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny jícnu a žaludku.5 

 
Obr. č. 3. Struktuní vzorec Theofylinu1 

 

5.1.4 Hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát 

Definice 

Hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát s empirickým vzorcem CaHPO4 a 

molekulovou hmotností 136,06 se využívá jako pomocná látka ve farmacii nebo i 

jako doplněk výživy při nedostatku vápníku. Nachází široké uplatnění ve 

farmaceutickém průmyslu.2 

Vlastnosti  

Hydrogenfosforečnan má formu bílého prášku bez zápachu a bez chuti. 

Někdy se může vyskytovat ve formě krystalicky pevné látky. Jeho soustava je 

triklinický krystal. Netaje, ale rozkládá se při teplotě 425 °C na calcium pyrofosfát. 

Je prakticky nerozpustný v etheru, ethanolu a vodě. Rozpouští se ve zředěné 

kyselině. Stupeň vlhkosti obsahuje okolo 0,1–0,2 %. Anhydrát obsahuje vlhkost 

pouze na povrchu.2 
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Farmaceutické využití 

Hlavní vlastností hydrogenfosforečnanu je křehkost, snadná rozlomitelnost a 

abrazivnost. Při výrobě tablet s hydrogenfosforečnanem jsou potřeba mazadla, např. 

1% stearan hořečnatý nebo 1% stearylfumarát sodný.2 

Jsou dva způsoby využití hydrogenfosforečnanu vápenatého. Mletý materiál 

se  obvykle využívá ve vlhké granulaci nebo při výrobě tablet pomocí rotačního lisu. 

Nemletý materiál se používá k přímé lisovací formulaci. Hydrogenfosforečnan se pro 

jeho abrazivní vlastnosti nachází v zubních pastách.2 

Inkompatibilita 

Hydrogenfosforečnan by neměl být v lékové formě společně s novými 

tetracyklickými antibiotiky, např. doxycyklin a tetracyklin. Rozemletý povrch 

hydrogenfosforečnanu je alkalický, tudíž by neměl být využíván společně s léčivy, 

které jsou citlivé na alkalické prostředí. Obecně je považován za relativně netoxický 

a netěkavý materiál.2 

Stabilita a uchovávání 

Velké množství materiálu by se mělo uchovávat v dobře uzavřeném a suchém 

prostředí. Hydrogenfosforečnan je nehygroskopický a stabilní při pokojové teplotě. 

Nevytváří se dihydrát.2 

5.1.5 Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát 

Definice 

Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát je vyjádřen empirickým vzorcem 

CaHPO4 × 2H2O.2 

Vlastnosti 

Hydrogenfosforečnan je bílý prášek bez zápachu a bez chuti. Vyskytuje se 

také jako krystalicky pevná látka. Jeho soustava je monoklinický krystal. Teplota tání 

je nižší než 100 °C.2 
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Stabilita a uchovávání 

Hydrogenfosforečnan je nehygroskopický materiál, který je stabilní při 

pokojové teplotě. Při teplotě nižší než 100 °C a vysoké vlhkosti může materiál ztratit 

vodu a začít krystalizovat. To je důležité pro určité typy obalových materiálů a 

vodních filmových potahů, protože nemohou být ve směsi společně s 

hydrogenfosforečnanem. Hydrogenfosforečnan by se měl uchovávat v suchých a 

dobře uzavřených prostorách.2 

Inkompatibilita 

Hydrogenfosforečnan by se neměl využívat s novými tertracyklickými 

antibiotiky. Byly pozorovány i inkompatibility s indometacinem, kyselinou 

acetylsalicylovou, aspartamem, ampicilínem, cephalexinem a erythromycinem. 

Povrch dihydrátu je alkalický, tudíž by se neměl užívat s léčivy citlivé na alkalické 

pH.2 

Dihydrát je poměrně netoxický a netěkavý materiál. Přesto ale může pozřití 

většího množství způsobit střevní problémy.2 

Farmaceutické využití 

Hydrogenfosforečnan se široce využívá při formování tablet jako pomocná 

látka a nebo jako zdroj vápníku a fosforu v potravních doplňcích. Jedná se o velice 

používaný materiál, zvláště v nutriční a zdravé výživě a ve farmaceutických 

produktech. Převládající vlastností je křehkost a abrazivnost. Při výrobě tablet s 

hydrogenfosforečnanem jsou potřeba mazadla, např. 1% stearan hořečnatý nebo 1% 

stearylfumarát sodný. Rozemletý materiál se obvykle využívá ve vlhké granulaci a 

rotačním lisování tablet, nerozemletý materiál při přímém lisování tablet. Pro své 

abrazivní vlastnosti se hydrogenfosforečnan využívá v zubních pastách.2 

5.1.6 Stearan hořečnatý 

Definice 

Stearan hořečnatý s molekulovou hmostností 591,34 je empiricky vyjádřen 

vzorcem C36H70O4. Jeho struktuní vzorec je na obrázku č.4.2 
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Vlastnosti 

Stearan je velmi jemný a lehce bílý prášek. Na dotek je mastný a snadno se 

drží na kůži. Má slabý zápach stearové kyseliny.2 

Bod tání je u komerčních produktů 117 - 150°C, velice čistý stearan taje při 

teplotě 126-130 °C. Látka je prakticky nerozpustná v ethanolu, 95% ethanolu, etheru 

a vodě. Částečně se rozpouští v teplém benzínu a teplém 95% ethanolu.2 

Stabilita a uchovávání 

Stearan je stabilní, měl by být uchováván v dobře uzavřeném, studeném a suchém 

prostoru.2 

Farmaceutické využití 

Stearan je široce využíván v kosmetice, potravinářství a farmaceutické 

formulaci. Ve farmaceutickém průmyslu se objevuje primárně jako klouzadlo při 

přípravě kapslí a tablet v koncetraci mezi 0,25 % a 5,00 %. Dále je možné se s ním 

setkat v bariérových krémech. Stearan je bezpečná pomocná látka a při orálním 

pozřití je netoxická. Přesto ale může požití většího množství způsobit střevní 

problémy.2 

Inkompatibilita 

Stearan je nekompatibilní se silnými kyselinami, alkáliemi a soli železa. 

Neměl by se vyskytovat společně se silnými oxidačními materiály a kombinovat s 

produkty obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou, určité vitamíny a alkalické soli.2 

Klinické hodnocení 

Při testování toxicity na krysách bylo prokázáno, že stearan nedráždí kůži a je 

netoxický při orálním nebo inhalačním pozřití. Při implantaci do močového měchýře 

myší nebyla prokázaná karcinogenita.2 

  
Obr. č. 4 Stearan hořečnatý7 
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6 Stresová relaxace 

V tabletovacím lisu se pomocí lisovací síly shlukují částice a dochází ke 

vzniku tablet. Lisování tablet se skládá ze dvou fází, fáze komprese a fáze relaxace. 

Komprese zahrnuje předlisování, elastickou deformaci a plastickou deformaci. Při 

předlisování se z materiálu vytlačuje vzduch z interpartikulárních pórů a povrchy 

částic se dostávají do kontaktu. Při elastické deformaci se částice do sebe vtlačují a 

jedná se o děj reverzibilní. Po snížení lisovací síly částice obnovují původní objem a 

tvar. Během plastické deformace dochází k fragmentaci částic a vytvoření vazeb. 

Jedná se o nevratný proces. Tato deformace je zodpovědná za výsledné fyzikální 

vlastnosti lisovaných tablet. Fáze plastické deformace je energeticky nejnáročnější. V 

druhé fázi, po ukončení působení lisovací síly tableta relaxuje.8 

Metody stresová relaxace hodnotí pouze mezifázi mezi kompresí a relaxací 

tablet.8 

Test stresové relaxace je využíván v různých oblastech. V potravinářství se 

využívá k určení viskoelastických vlastností potravin. V oblasti zpracování kovů se 

využívá ke sledování vlastností materiálu, např. mechanismu zvyšování kujnosti 

nebo sledování deformace materiálu při změnách teploty. Ve farmacii lze test 

stresové relaxace použít k charakterizaci viskoelastických vlastností různých 

pomocných látek nebo jejich směsí. Můžeme také sledovat působení různých faktorů 

ovlivňujících lisovací proces, jako je např. typ a množství použité kluzné látky, vliv 

vlhkosti nebo velikosti částic lisovaného materiálu.8 

Při metodě stresové relaxace se tabletovina lisuje do dosažení požadované 

lisovací síly. Poté se po určitou dobu udržuje postavení trnů konstantní a měří se 

pokles lisovací síly, jak je zobrazeno v obrázku č. 5. Ze získané křivky závislosti 

lisovací síly na čase se vypočte parametr elasticity A a parametr plasticity P.8 
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Obr. č. 5 Schéma záznamu stanovení stresové relaxace8 

 

6.1 Hodnocení 

První metodou pro sledování parametrů je viskoelastický parametr, poměr 

mezi CSmax/CS0. CSmax je maximální napětí vyvíjené na začátku procesu, CS0 je 

napětí na konci procesu lisování.9 

Změny chování částic jsou znázorněny na obrázku č. 6. Z grafu vyplývá, že 

mezi body A a B dochází ke zvyšování napětí, dochází k částicovému uspořádání a 

zahušťují se prázdné prostory. Jedná se o oblast elastická deformace. Po dosažení 

bodu B dochází k plastické deformaci, odpověď na napětí záleží na vlastnosti 

materiálu.9 
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Obr. č. 6 Mechanismu zhutňění prášku9 

A: Částice se reorganizují, začíná elastická deformace (Popis obrázku č. 6) 

B: Počátek ireverzibilní deformace, dochází k rozlomení fraktur nebo plastické 

deformaci (Popis obrázku č. 6) 

C: Konstatní napětí, probíhá plastická deformace (Popis obrázku č. 6) 

 

Pro posouzení vlastností plniv materiálů bylo testováno několik materiálů. Ty 

je možné na základě jejich relaxačního chování, tzn. poměru CSmax/CS0 rozdělit na 

křehké a elastické. Mikrokrystalická celulosa a manitol mají hodnotu poměru 

CSmax/CS0 nejvyšší, 1.3. Materiály patří mezi elastické. Poměr pro 

dihydrogenfosforečnan vápenatý je 1. Látka patří mezi křehké. 9 

Druhá metoda zkoumající parametry stresové relaxace využívá výpočtu 

rovnice (1) pomocí tří exponenciálů parametru napětí.10 

 

   (1) 
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Funkce CP(t) [MPa] vyjadřuje lisovací tlak se v čase t [s]. Koeficienty A1–3 

[MPa] reprezentují elastický parametr, odpovídající napětí během procesu, přičemž 

napětí se po 180 s snižuje. Exponenty T1-3 [s] jsou relaxačními konstantami a 

konstanta A0 [MPa] reprezentuje tlak v materiálu ve zbývajícím čase.10 

Elastické parametry a relaxační konstanty se dále využívají k výpočtu modulu 

plasticity P [MPa.s].8 

Pi = Ai × Ti    (2) 

Ai [MPa] je parametr elasticity pro daný děj, Ti [s] je relaxační konstanta pro 

daný děj.8 

Čím je hodnota relaxační konstanty vyšší, tím je vyšší hodnota plasticity. Je-li 

hodnota napětí uvnitř tablety vysoká, relaxační konstanta Ti dané tablety se pomalu 

snižuje a v tabletě se upevňují vazby.8 

6.2 Využití 

6.2.1 Stresová relaxace v farmacii 

Stresová relaxace byla využita v experimentu zabývající se vlivem velikosti a 

pórovitosti částic na zvýšení pevnosti tablet chloridem sodným při skladování v 

suché atmosféře. 11 

Tablety s částicemi chloridu sodného o velikosti 425-500 a 90-150 µm byly 

připraveny suchým prosítováním, částice 20-40 µm válcováním. Materiály byly 

uloženy méně než 7 dní před procesem lisování, v 0% vlhkosti a při pokojové 

teplotě. 11 

Tablety s NaCl o velikosti 20-40 a 425-500 µm byly stlačeny tlakem o 

velikosti 75, 150 a 275 MPa. Na částice velikostí 90-150 µm působil tlak 50, 100, 

275 MPa. Rychlost lisovacího trnu byla 4 mm/min. Stresová relaxace probíhala v 

prostředí 20-50% relativní vlhkosti. Když dosáhl tlak maximální hodnoty, horní 

lisovací trn se zastavil na 20 minut, během kterých se sledovalo pokles tlaku horního 

lisu. 11 
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Při působení hydraulického lisu na tabletu je nižší sklon k porozitě než při 

jednorázovém tlakovém působení. 11 

Doba skladování je dalším faktorem ovlivňujícím porozitu částic, jak je 

znázorněno na obrázku č.7. Částice o velikosti 400-500 µm byly měřeny po 15 

minutách skladování, porozita dosáhla maximálně přibližně 10%. Po 7 dnech měření 

došlo ke snížení porozity. 11 

Experiment prokázal, že velikost a pórovitost částic neovlivňuje zvýšení 

pevnosti tablet s chloridem sodným při skladování v suché atmosféře.11 

 

   
  

Obr. č. 7 Tablety během skladování11 
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Stresová relaxace byla využita ke zlepšení lisování tablet s 
acetaminophenem.12 

 

Během procesu lisování tablet může docházet horizontální separaci horního a 

dolního segmentu tablet nebo-li víčkování. Cílem experimentu bylo využití modelu 

krystalického acetaminophenu a pomocných látek (sacharóza nebo chlorid sodný) k 

získání parametrů aktivační energie (Eact) a aktivačního objem (Vact), které by 

pomohly vyřešit problém víčkování během lisování tablet.12,13 

V testu byly použity dva druhy krystalického acetaminophenu. Ty byly 

testovány pod č. F-05136 a č. F-02815. Do matrice, s horním a dolním lisovacím 

trnem se nasypalo 0,7 g acetaminophenu. Rychlost posunu horního lisu k matrici 

byla 1 mm / 1 minutu. Maximální lisovací síla byla 2,5; 3,5 nebo 4,5 kN, poté byl list 

zastaven a stresová relaxace byla měřena po dobu 2 minut. Tento experiment byl 

proveden v rozmezí teplot -20 do 70 °C. Stresová relaxace byla měřena při různých 

teplotách, aby bylo možné zjistit aktivační energii. Tvary částic acetaminophenu byly 

měřeny digitálním mikrometrem (Mitutoyo R Digimatic Indicator).13 

Během působení lisu na vzorek acetaminophenu F-05136 napětí klesalo 

lineárně se zvyšující teplotou, jak je to zobrazeno na obrázku č. 8. Při zvyšující se 

teplotě dochází ke zvýšení vnitří energie molekul. Ta překoná aktivační energii toku 

a způsobuje snižující se napětí. Krystaly jsou tvořeny převážně kovalentními 

vazbami, jejíchž aktivační energie musí být překonána, aby mohlo dojít k pohybu 

částic.13 

Zatímco tvary částic obou vzorků pod mikrometrem byly různé, jejich 

aktivační objem i energie byly podobné.13 
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Obr. č. 8 Lineární snížení tlaku se zvyšující teplotou.13 

 

 

Test stresové relaxace byl využit i u lékových formem granulátů. Zrněný 

prášek směsi A (laktosa a kukuřičný škrob) a směsi B (laktosa, hydroxyethylcelulosa 

a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát) byl nasypán mezi válce. Lisovací síla 

působila do dosažení 49 N, kdy se pohyb válců zastavil. Stresová relaxace byla 

měřena po dobu 60 s. Test sloužil k porovnávání tokových vlastností, viskoelasticity, 

velikosti částic a porozity směsí granulátu A a B.14 

 

Tablety se mohou lišit rozdílnými způsoby přípravy. Porovnávány byly 

tablety připravené jednokrokovým potahováním za sucha (OSDRC = One-step dry-

coated tablets) a suchým potahováním (DR = dry-coated tablets). Stresová relaxace 

probíhala po dobu 15 minut, kdy na tabletu působilo zatížení dvou lisovacích trnů. 

Reakce tablet na test stresové relaxace byla téměř rovnocenná. Došlo ke stejnému 

uspořádání částic a stupni porozity. Různý způsob připravy tablet neměl vliv na 

jejich fyzikální vlastnosti. 15 

K moderním lékovým formám patří pelety, jejíchž velikost se pohybuje v 

řádu nanometrů. Pelety, obsahující mikrokrystalickou celulosu a laktosu, byly 

smíchány do čtyř směsí v různém poměru. Poté byly podrobeny testu stresové 

relaxace. Rychlost zatěžování byla 0,7 mm/s po dobu 15 s. Z naměřených dat byl 

vyjádřen poměr napětí v čase k počátečnímu napětí, σt/σ0. Směs obsahující 25 % 
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laktosy a 75 % celulosy měla nižsí poměr σt/σ0 než směs obsahující 100 % celulosu. 

Index eleastické obnovy ER byl vyšší u směsi s 100 % laktosou. Test sloužil k určení 

viskoelastických vlastností pelet. Z experimentu vyplynulo, že mikrokrystalická 

celulosa může sloužit ke zvýšení viskoelasticity v tabletech.16   

Tablety mohou obsahovat různé pomocné látky. Zkušebně zatěžovány byly 

čtyři druhy látek a to mikrokrystalická celulosa, částečně předbobtnaný škrob, 

hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát a bezvodá laktosa. Lis působil na tablety 

silou 2 a 6 kN. Po dosažení dané hodnoty bylo zatížení udržováno konstatní po dobu 

5 minut. Experiment prokázal, že celulosa a škrob měly vyšší hodnotu viskoelastické 

síly v čase 0 (△F0). To znamená, že laktosa a hydrogenfosforečnan vápenatý 

podléhaly menší deformaci. Při zvýšení napětí z 2 na 6 kN se zvýšila hodnota △F0 o 

10 % pro laktosu a 10 - 20 % pro hydrogenfosforečnan vápenatý.17 

Pomocí stresové relaxace byly v dalším experimentu porovnávány tablety s 

různým obsahem různých viskoelastických materiálů. Jednalo se o bezvodou β-

laktosu, chlorid sodný, rozprašováním sušený sorbitol, mikrokrystalickou celulosu a 

předbobtnaný bramborový škob. Maximální působení lisu bylo v rozmezí 15 - 370 

MPa. Konstatní napětí bylo udržováno po dobu 10 s. Modul elasticity byl naměřen 

nejvyšší u sorbitolu a nejnižší u β-laktosy. Dále byla měřena porozita nebo hustota 

tablet.18 

6.2.2 Stresová relaxace v potravinářství 

Elastické vlastnosti asijských nudlí 

Při experimentu pro stresovou relaxaci byly použity asijské nudle. Ty byly 

připraveny pšeničnou moukou od firem Canada Western Red Spring (CWRS), 

Canada Western Hard White Spring (CWHWS), Canada Western Amber Durum 

(CWAD) a 1% kansui roztokem.19 

Na vyhodnocení experimentu byl mimo Pelegova modelu využit i 

Weichertův model, z kterého byla získán parametr S*, jeho hodnoty se pohybují v 

rozmezí 0 < S* < 1. Při sledování viskoelastických vlastnostech nudlí se hodnota S* 
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přibližuje k 1. Pelegův model využívá hodnotu P, elasticitu v čase po stresové 

relaxaci.19 

Nudle byly stlačovány silou 5×10-2 N po dobu 1 sekundy. Uvařené nudle 

byly stlačeny na 20 % deformace a zatížení potřebné k udržení deformace bylo 

sledováno jako funkce času.19 

Při tomto procesu byla využita Pelegova rovnice (3), kde P(0) je parametr 

rozkladu získaný ihned po zatížení na maximum P v čase t, k1 představuje počáteční 

napětí a k2 je konečná relaxace.19 

   (3) 

Výsledkem experimentu bylo, že asijské nudle vyrobené z přeničné mouky 

od firem Canada Western Red Spring a  Canada Western Amber Durum byly více 

elastické (S* = 0.691 a 0.700, P = 0.629 a 0.638) než  nudle vyrobené z Canada 

Western Hard White Spring (S* = 0.673 a P = 0.600).19 

Viskoelastické vlastnosti granátového jablka 

Pro test stresové relaxace v potravinářství se často využívá Maxwellův 

model. Ten je složen  z Hookeovské pružiny a Newtonského pístu zapojeného do 

série, jak je zobrazeno na obrázku č. 9.20, 21 

   
Obr. č. 9 Maxwellův model pístu a pružiny21 

 

K experimentu byly získány tři kultivary grátového jablka z experimentálních 

sadů. Byly uchovávány 24 hodin při teplotě 20 °C a 60% relativní vlhkosti.21 
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Zkouška byla prováděna přístrojem Textura Analyzer (CNS Farnell, Model: 

QTS 25, Hertfordshire, UK). Přístroj byl vybaven plochým válcovitým diskem, 

pomocí kterého bylo ovoce zatěžováno rychlostí 30 mm za minutu. Po dosažení 

žádaného napětí se píst zastavil na dobu 60 s. Všechny experimenty byly opakovány 

20krát při pokojové teplotě.21 

Maxwellův model sloužil k správné předpovědi vlastností granátových jablek 

po stresové relaxaci. Jejich korelační koeficient R2 dle Maxwellova modelu pro 

všechny druhy jablek (Ardestani, Shishekap a Malas) byl vyšší než  0,99. Test sloužil 

k předpovědi zralosti granátových jablek k určitému období.21 

Další využití 
 

Maxwellův model byl využit i v dalším testu stresové relaxace v 

potravinářství. Bylo vybráno 5 druhů potravin: agarový gel, maso, uzrálý sýr, 

mozzarella sýr a bílý opečený chleba. Test probíhal při napětí 10-4 N pro agar a 10-3 

N pro zbytek protravin. Relaxační čas byl 10 minut. Pomocí testu byly naměřeny 

parametry viskoelasticity potravin.22 

V dalším experimentu stresové relaxace byl použit agarový prášek, který byl 

nejprve dispergován ve vodě. Vzniklý gel byl podroben deformačnímu tlaku mezi 

dvěma deskami, kde rychlost stlačení byla 2 mm/s. Během stresové relaxace byl 

naměřen objem vytečené vody z agaru a vypočten poměr množství vytečené vody k 

množství vody na počátku.23 

6.2.3 Stresová relaxace v technickém odvětví 

Využití stresové relaxace při zkoumání vlastnosti slitin kovů 

Stresová relaxace je velice rozšířená i v technickém odvětví. Titan Ti–6Al–

4V je směs α a β slitiny titanu, hliník představuje alfa stabilizátor a vanadium beta 

stabilizátor.24 

Zkouška probíhala při teplotě 650 °C do 800 °C. Za působení napětí 45 MPa 

probíhal test deformace po dobu 60 minut. Stresová relaxace byla testována 30 
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minut. Po provedení testu byly vzorky ochlazeny na 300 °C, poté byly analyzovány v 

transmisním elektronovém mikroskopu.25 

Na obrázku č. 10 je zobrazeno chování kovu při teplotě 650 °C, během 

kterého působí smykové napětí. Žlutou barvou je označen difůzní pohyb částic na 

prázné místo a černou barvou jsou zvýrazněné pohyblivé hranice.25 

Výsledky sloužily k poznání chování kovu při různých teplotách. 25 

 
Obr. č. 10 Pohyb částic při 650 °C25 

 

Další využití 

Stresová relaxace byla využita k určení kinetiky objemného kovového skla 

La60Ni15Al25. Sklo bylo podrobeno stresové relaxaci při teplotě 393 K. Z 

experimentu byl získán parametr protaženosti nebo-li kinetiky βkww skla. Experiment 

sloužil k charakteristice deformace skla.26 
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7 Experimentální část 

7.1 Použité suroviny: 

Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos D160 (dále Di-Cafos D160) 

 Šarže: MV5030 

 Výrobce: Chemische Fabrik Budenheim KG, Budenheim, Německo 

  

Hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát Di-Cafos A150 (dále Di-Cafos A150)  

  Šarže: MV4000 

 Výrobce: Chemische Fabrik Budenheim KG, Budenheim, Německo 

  

Mikrokrystalická celulosa Comprecel 102 (dále Comprecel) 

 Šarže: C1307086 

 Výrobce: Mingtai Chemical Co., LTD., Taiwan 

 

Laktosa SpheroLac 100 (dále SpheroLac) 

 Šarže: 5995 

 Výrobce: Meggle AG, Wasserburg, Německo 

  

Stearan hořečnatý 

 Šarže: C334749 
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 Výrobce: JRS Pharma GmbH & Co. KG., Rosenberg, Německo 

  

Theofylin 

 Šarže: TAM/10071 

 Dodavatel: Dr. Kulich Pharma, s.r.o., Hradec Králové, Česká republika 

 

7.2 Přístroje: 

Digitální váhy KERN 440 – 33N (Gottl Kern & Sohn GmbH, Německo) měly 

maximální váživost 200 g a přesnost 0,01 g. 

 

Mísící krychle Erweka KB 15S (Erweka GmbH, Německo) sloužila k mísení 

tabletoviny. 

 

Analytické váhy A&D HR 120 (A&D Company Limited, Japonsko) měly 

maximální váživost 120 g a  jejich citlivost se pohybovala kolem 0,1 mg, byly 

použity pro navažování jednotlivých směsí tablet. 

 

Lisovací přípravek Adamus HT (Machine Factory Group, Szczecin, Polsko) se 

využíval jako matrice pro lisování tablet. 

 

Zařízení pro testování pevnosti materiálu v tlaku a tahu Zwick GmbH (Ulm, 

Německo) bylo použito k vylisování tablet. Je tvořeno horní pohyblivou čelistí a 

dolní čelistí, která je nepohyblivá. 
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Digitálním úchylkoměrem Mitutoyo 543-683B Absolute Digimatic Indicator 

(Mitutoyo, Kawasaki, Japonsko) se měřil průměr a výška tablet. 

 

7.3 Postup práce: 

Parametry stresové relaxace byly měřeny při lisování tablet. Po lisování byla 

u tablet změřena výška a šířka tablet. Poté  byly rozdrceny se a změřila se kinetika 

drcení tablet. Hodnoty byly zpracovány do tabulek a grafu. 

7.3.1 Příprava tabletoviny 

Na přípravu směsi tabletoviny byly použity tyto látky: Di-Cafos 160, Di-

Cafos A50, Spherolac 100, Theofylin, Stearan hořečnatý a  Comprecel 102. Bylo 

připraveno 15 směsí, které byly rozděleny do tří skupin označených písmeny B, D, E. 

Každá skupina obsahovala 5 směsí o různé koncentraci, B1-B5, D1-D5, E1-E5. 

Složení směsí je uvedeno v tabulce č. 1, č. 2, č. 3.  

 

Tab.č. 1 Složení směsí B 

 B1  
[g] 

B2  
[g] 

B3  
[g] 

B4  
[g] 

B5  
[g] 

DI-CAFOS D160 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Spherolac 100 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 

Theofylin 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Stearan hořečnatý 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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            Tab.č. 2 Složení směsí D 
 

 
D1 
[g] 

D2 
[g] 

D3 
[g] 

D4 
[g] 

D5 
[g] 

DI-CAFOS A150 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Spherolac 100 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 

Theofylin 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Stearan hořečnatý 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Tab. č. 3 Složení směsí E 
 

 
E1  
[g] 

E2  
[g] 

E3  
[g] 

E4  
[g] 

E5  
[g] 

Spherolac 100 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Comprecel 102 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 

Theofylin 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Stearan hořečnatý 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 
 

7.3.2 Měření stresové relaxace 

Každá směs byla navážena na analytických váhách na hodnotě 500 mg s 

přesností ± 0,005 mg. Poté byla směs nasypána do matrice s průměrem 13 mm. Do 

matrice byl vložen horní lisovací trn a matrice byla dvakrát lehce sklepnuta. Matrice 

byla vložena do lisovacího stroje. Když skončil lisovací proces, byla vyjmuta  

matrice a horní lisovací trn. Matrice byla sklepnuta, aby vypadla tableta. Takto byly 

vylisovány 10 tablet z každé směsi B, D, E. Na obrázku č.11 je z testu stresové 

relaxace zobrazen protokol. Poté program testXpert V 9.01. vyhodnotil základní 

parametry pro stresovou relaxaci, parametry elasticity a plasticity byly získány 

pomocí programu OriginPro 7.5 a krabicové grafy byly zpracovány v programu 

QCExpert 3.3.  
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Lisování tablet bylo provedeno při nastavení přístroje: 
 

Metoda měření     Diferenční dráha 

Okamžik vynulování dráhy   Na předzatížení 

Zatížení – zkušební cyklus    Standardní síla 1 kN 

Odlehčení zkušební cyklus    Standardní síla 2 N 

Rychlost cyklů    Dráha příčníku 0,5 mm/s 

Definované síly pro zatížení   10000 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 
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Obr. č. 11 Protokol z testu stresová relaxace 
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7.3.3 Hodnocení stresové relaxace 

Parametry pro test stresové relaxace byly získány z programu testXpert V 

9.01. V programu Origin Pro 7.5 a Exel 2013 byly zpracovány výsledky. Poté byly 

výsledky vyhodnoceny v program QC Expert a tyto hodnoty byly použity pro 

krabicové grafů. 

Krabicový graf nebo-li Box plot se využívá od roku 1997. Grafická podoba 

grafu se v různých aplikacích mohou lišit. Na obrázku č. 12 je jedna z verzí.27, 28 

Graf poskytuje informaci o nejvyšší a nejnižší hodnotě a jejich rozsah. 

Medián je důležitá hodnota, pro kterou platí, že 50% hodnot je vyšší a 50% je nižší. 

Mezikvartové rozpětí je oblast ,,prostředních” 50% hodnot, její hodnota nejvyšší je  

75-tý percentil a nejnižší 25-tý percentil.28 

V některých případech se objevují i extrémní hodnoty, jsou zobrazeny 

symbolem křížku nebo kolečka, ale neberou se v úvahu, aby nedeformovaly samotný 

graf.28 

 

Obr. č. 12 Krabicový graf 27 
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7.3.4 Kinetika drcení tablet 

U každé tablety byla změřena pomocí digitálního uchýlkoměru Mitutoyo 

průměr a výška, které byly zapsány do tabulek. Tablety byly podrobeny kinetice 

drcení v přístroji pro testování pevnosti materiálu v tlaku a tahu, Zwick, kde byla 

testována mechanickou pevnost. 

 

Měření byl proveden za předem stanovených parametrů: 

Metoda měření    Absolutní dráha 

Zatížení zkušebního cyklu   Standardní síla 2 kN 

Rychlost cyklu    Síla 5 N/s 

Předzatížení     4 N 

Rychlost předzatěžování   0,01 mm/s 

Prodleva na předzatížení   Bez prodlevy 

Čas na dosažení předzatížení   60 s 

Vynulovat sílu na předzatížení  Ne 

Tvar vzorku pro výpočet průřezu  Není požadován 

Zkoušená délka vzorku   13,2 mm 

Vzdálenost čelistí    13,3 mm 

Rychlost nastavení LE   100 mm/min 

Pokles síly     10  % Fmax 

Práh síly pro vyhodnocení porušení  0,5 % Fmax 

Maximální síla, napětí    2 000 N 
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Pomocí zařízení byla získána drtící síla F, která sloužila k výpočtu rádiální 
pevnosti.29 

        (4) 
 

Dle rovnice č. 4, σ je radiální pevnost, jejíž jednotkou je MPa. F [N] 

vyjadřuje drtící sílu, d [mm] je průměr tablety a h [mm] výška tablet.  
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8 Tabulky a grafy 

8.1 Vysvětlivky pro tabulky a grafy 

 A1-A3  [MPa]   parametry elasticity 

  B1-B5     směs B1-B5 

  D1-D 5     směs D1-D5 

  d   [mm]   průměr tablet 

  DS   [N]   drtící síla 

  E1-E5     směs E1-E5 

  h   [mm]   výška tablet 

  P1-P3   [MPa.s]  plasticita 

  RP   [MPa]   radiální pevnost 

  s      směrodatná odchylka 

  T1-T3   [s]   relaxační konstanta 

  ∅      průměr hodnot 

  



 40 

 

8.2 Tabulky 

8.2.1 Stresová relaxace  

Tab. č. 4 Parametry stresové relaxace pro směsi B1-B5 

 
A1 

[MPa] 
T1  
[s] 

 A2 
[MPa] 

T2  
[s] 

A3 
[MPa] 

T3  
[s] 

P1 
[MPa.s] 

P2 
[MPa.s] 

P3 
[MPa.s] 

B1 ∅ 2,70 0,34 1,71 5,05 2,33 86,98 0,93 8,61 205,40 

      s 0,08 0,01 0,06 0,33 0,24 7,49 0,03 0,54 39,91 

B2 ∅ 2,50 0,35 1,60 5,23 2,32 88,06 0,87 8,41 208,96 

      s 0,05 0,01 0,03 0,28 0,27 7,17 0,03 0,61 45,75 

B3 ∅ 2,24 0,36 1,47 5,53 2,15 88,46 0,80 8,11 191,02 

      s 0,02 0,01 0,02 0,14 0,12 3,73 0,02 0,24 19,57 

B4 ∅ 1,95 0,37 1,36 6,05 2,18 92,01 0,72 8,24 202,51 

      s 0,03 0,01 0,04 0,18 0,16 4,16 0,02 0,43 24,17 

B5 ∅ 1,71 0,41 1,35 7,04 2,67 101,31 0,70 9,60 272,85 

      s 0,10 0,03 0,15 0,40 0,50 3,97 0,09 1,67 63,60 

 

 

Tab. č. 5 Parametry stresové relaxace pro směsi D1-D5 

 
A1 

[MPa] 
T1  
[s] 

 A2 
[MPa] 

T2  
[s] 

A3 
[MPa] 

T3  
[s] 

P1 
[MPa.s] 

P2 
[MPa.s] 

P3 
[MPa.s] 

D1       ∅ 2,71 0,34 1,67 4,98 2,30 88,98 0,92 8,33 206,47 

            s 0,03 0,01 0,01 0,21 0,15 6,94 0,02 0,35 30,56 

D2       ∅ 2,77 0,36 1,88 5,42 2,76 84,85 1,01 10,16 234,27 

            s 0,04 0,01 0,03 0,16 0,08 2,30 0,02 0,25 6,24 

D3       ∅ 2,92 0,38 2,13 13,89 2,96 80,21 1,12 36,92 244,81 

            s 0,05 0,01 0,18 14,5 0,19 14,89 0,02 45,13 46,65 

D4       ∅ 3,01 0,42 2,16 6,41 3,34 94,91 1,27 13,83 316,89 

            s 0,03 0,02 0,02 0,51 0,06 9,59 0,05 1,04 28,96 

D5       ∅ 3,06 0,41 2,21 5,85 3,45 83,77 1,25 12,91 289,24 

            s 0,03 0,01 0,01 0,20 0,05 1,95 0,03 0,45 10,33 
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Tab. č. 6 Parametry stresové relaxace pro směsi E1-E5 

 
A1 

[MPa] 
T1  
[s] 

 A2 
[MPa] 

T2  
[s] 

A3 
[MPa] 

T3  
[s] 

P1 
[MPa.s] 

P2 
[MPa.s] 

P3 
[MPa.s] 

E1       ∅ 6,73 0,37 4,32 4,34 4,81 68,01 2,47 18,76 327,00 

            s 0,07 0,00 0,03 0,03 0,04 0,45 0,03 0,2 2,97 

E2       ∅ 6,24 0,40 3,98 5,31 4,77 87,38 2,51 21,13 423,17 

            s 0,09 0,03 0,04 0,80 0,17 19,17 0,23 3,24 111,04 

E3       ∅ 5,38 0,37 3,52 4,69 4,37 72,28 1,97 16,51 315,67 

            s 0,07 0,00 0,03 0,04 0,06 0,52 0,02 0,2 6,02 

E4       ∅ 4,22 0,36 2,83 4,99 3,73 77,09 1,54 14,09 287,71 

            s 0,02 0,01 0,02 0,13 0,06 2,13 0,03 0,34 9,14 

E5       ∅ 2,67 0,33 1,70 4,62 2,08 78,84 0,89 7,88 166,57 

            s 0,03 0,01 0,02 0,16 0,20 4,27 0,02 0,31 28,26 

 

 

8.2.2 Kinetika drcení tablet 

 

Tab. č. 7 Kinetika drcení tablet směsi B1-B5 

 Průměr 
[mm] 

výška 
[mm] 

DS  
[N] 

RP  
[MPa] 

B1       ∅ 13,10 2,85 22,72 0,39 

           s 0,00 0,01 2,32 0,04 

B2       ∅ 13,10 2,68 33,00 0,6 

           s 0,00 0,02 3,32 0,06 

B3       ∅ 13,10 2,55 40,84 0,78 

           s 0,00 0,01 3,94 0,07 

B4       ∅ 13,09 2,39 46,5 0,95 

           s 0,01 0,01 5,2 0,1 

B5       ∅ 13,09 2,24 48,07 1,04 

          s 0,01 0,01 4,41 0,1 
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Tab. č. 8 Kinetika drcení tablet směsí D1-D5 

 Průměr 
[mm] 

výška 
[mm] 

DS  
[N] 

RP  
[MPa] 

D1       ∅ 13,09 2,83 24,04 0,41 

           s 0,01 0,00 1,71 0,03 

D2       ∅ 13,10 2,74 34,08 0,6 

           s 0,00 0,01 2,24 0,04 

D3       ∅ 13,10 2,64 38,29 0,7 

           s 0,00 0,00 2,65 0,05 

D4       ∅ 13,10 2,55 43,62 0,83 

           s 0,00 0,01 2,60 0,05 

D5       ∅ 13,11 2,95 46 0,76 

           s 0,01 0,01 3,4 0,06 

 

 
Tab. č. 9 Kinetika drcení tablet směsí E1-E5 

 Průměr 
[mm] 

výška 
[mm] 

DS  
[N] 

RP  
[MPa] 

E1       ∅ 13,10 2,92 226,13 3,77 

           s 0,00 0,01 4,92 0,09 

E2       ∅ 13,1 2,90 166, 04 2,78 

           s 0,00 0,00 4,92 0,08 

E3       ∅ 13,10 2,88 102,21 1,72 

           s 0,00 0,01 4,99 0,09 

E4       ∅ 13,10 2,86 55,57 0,94 

           s 0,00 0,00 1,95 0,03 

E5       ∅ 13,10 2,84 27,25 0,47 

           s 0,00 0,00 1,61 0,03 
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8.3 Grafy 

Graf č. 1 Porovnání směsí B v závislosti na parametru A1 

 
 

 

Graf č. 2 Porovnání směsí B v závislosti na parametru A2 
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Graf č. 3 Porovnání směsí B v závislosti na parametru A3 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 4 Porovnání směsí B v závislosti na parametru P1 
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Graf č. 5 Porovnání směsí B v závislosti na parametru P2 
 

 
 
 
 

 
Graf č. 6 Porovnání směsí B v závislosti na parametru P3 
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Graf č. 7 Porovnání směsí D v závislosti na parametru A1 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 8 Porovnání směsí D v závislosti na parametru A2 
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Graf č. 9 Porovnání směsí D v závislosti na parametru A3 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 10 Porovnání směsí D v závislosti na parametru P1 
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Graf č. 11 Porovnání směsí D v závislosti na parametru P2 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 12 Porovnání směsí D v závislosti na parametru P3 
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Graf č. 13 Porovnání směsí E v závislosti na parametru A1 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 14 Porovnání směsí E v závislosti na parametru A2 
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Graf č. 15 Porovnání směsí E v závislosti na parametru A3 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 16 Porovnání směsí E v závislosti na parametru P1 
 

 
  



 51 

Graf č. 17 Porovnání směsí E v závislosti na parametru P2 
 

 
 
 
 
 

Graf č. 18 Porovnání směsí E v závislosti na parametru P3 
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Graf č. 19 Radiální pevnost jednotlivých směsí 
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9 Diskuze 

9.1 Hodnocení parametrů testu stresové relaxace  

Během měření byly získány parametry stresové relaxace. Byly získány 

parametry elasticity A1, A2, A3, vyjadřující se v jednotkách MPa. Dále byly 

naměřeny relaxační konstanty T1, T2, T3, které udávají rychlost a strmost děje, 

jednotkou je sekunda. Z těchto hodnot byly vypočteny parametry plasticity P1, P2, P3, 

které jsou vyjádřeny v jednotkách MPa.s.8 

9.1.1 Hodnocení směsí B 

Směsi obsahovaly plniva hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos 

D160 a laktosu Spherolac 100. Složení směsí jsou zobrazeny v tabulce č. 1 a 

parametry stresové relaxace v tabulce č. 4. 

Parametr elasticity A1 vyjadřuje interakci mezi částicemi elasticky 

deformovanými a nedeformovanými.8 Nejvyšší hodnota 2,70 MPa byla naměřena u 

směsi B1, která obsahovala pouze Spherolac 100. Nejnižší hodnota 1,71 MPa byla 

naměřena u směsi B5 obsahující pouze Di-Cafos 160 (viz graf č. 1). Parametr 

elasticity A1 klesá s vzrůstajícím obsahem Di-Cafosu D160. Laktosa má 

pravděpodobně větší schopnost elastické deformace než hydrogenfosforečnan 

vápenatý, i když jsou obě látky považovány za křehké materiály.9 Rychlost děje T1 

byla nejrychlejší u směsi B1. Parametr plasticity P1 klesá od směsi B1 (0,93 MPa.s) k 

B5 (0,70 MPa.s), viz graf č. 4.  

Druhý děj charakterizuje interakci mezi elasticky deformovanými a 

plastickými částicemi, děj je vyjádřen parametrem A2 a P2.8 Hodnoty A2 klesaly v 

pořadí směsí B1 (1,70 MPa) až B5 (1,35 MPa), viz graf č. 2. Jejich hodnoty jsou 

nižší než A1 a mají výrazný vliv na plasticitu. Nejvyšší hodnota P2 byla získána u 

směsi B5, obsahující Di-Cafos D160 a součastně rychlost děje této směsi byl 

nejpomalejší (viz graf č. 5). Hodnoty P2 a T2 byly pravděpodobně ovlivněny 

křehkostí Di-Cafosu D160.  
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Poslední děj představuje interakci mezi elasticky deformovanými částicemi 

navzájem a je charakterizována parametry A3 a P3. Vzniklá plasticita má nejvyšší 

hodnotu. Z pohledu formování tablet je to nejdůležitější děj.8 Nejvyšší hodnoty A3 a 

P3 byly naměřeny u směsi B5, která obsahuje pouze Di-Cafos D160 (viz graf č. 3 a č. 

6). To je způsobeno Van der Waalsovy silami, které se vytvoří mezi částicemi. Nízké 

hodnoty A3 laktosy jsou způsobeny velmi nízkými počty vazeb ve směsi.30   

Na grafu č. 6 jsou zobrazeny hodnoty P3 se zvyšují od směsi B1 (205,40 MPa.s) k B2 

(208,96 MPa.s). Směs B3 se stejným obsahem Spherolacu 100 a Di-Cafosu D160 má 

nižší parametr P3 (191,02 MPa.s). Od směsi B4 se hodnoty P3 zvyšují, mezi směsi B4 

a B5 je výrazný rozdíl (viz graf č. 6). To je pravděpodobně způsobeno složením 

obsahu směsi B5, která obsahuje pouze Di-Cafos D160. Doba trvání T3 je vzestupná 

od směsi B1 k B5. Rychlost děje T3 je výrazně pomalejší než děj T2. 

Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát má nízké elastické vlastnosti a ochotně 

fragmentuje na částice.9   

9.1.2 Hodnocení směsí D 

Směsi D obsahují plniva hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát Di-Cafos 

A150 a laktosu Spherolac 100. Složení směsí jsou zobrazeny v tabulce č. 2 a 

parametry stresové relaxace v tabulce č. 5. 

Parametr elasticity A1 se zvyšuje od směsi D1 (2,71 MPa) k D5 (3,06 MPa), 

viz graf č. 7. Hodnoty A1 tak rostou se zvyšujícím obsahem Di-Cafosu A150 a 

snižujícím se obsahem Spherolacu 100. Parametr plasticity P1 je nejvyšší u směsi D4 

a D5, mezi kterými je jen minimální rozdíl (viz graf č. 10). Hodnoty A1 a P1 směsí D 

nejsou výrazně vyšší než u směsí B, která obsahovala hydrogenfosforečnan vápenatý 

dihydrát. Relaxační konstanta T1 je nejnižší u směsi D1, která obsahuje pouze 

Spherolac 100. Rychlost děje se zpomaluje s zvyšujícím obsahem Di-Cafos A150.  

Parametry A2 a P2 vyjadřují interakci mezi elasticky deformovanými a 

plastickými částicemi.8 Hodnoty A2 se zvyšují se od směsi D1 (1,67 MPa) k D5 (2,21 

MPa), viz graf č. 8. Směs D3 obsahující stejné množství Di-Cafosu A150 a 

Spherolacu 100 je výrazně pomalejší než u ostatní směsi, 13,89 s. Její parametr P2 

(36,92 MPa.s) je výrazně vyšší než u ostatních směsí. Hodnota P2 se zvyšuje od 
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směsi D1 (8,33 MPa.s) k D3 (36,92 MPa.s), viz graf č. 11. Poté parametr P2 výrazně 

klesl, i když jsou hodnoty vyšší než u směsí s vyšším obsahem laktosy. Parametry A2 

a P2 jsou vyšší než parametry A1 a P1. Hodnoty P2 jsou ovlivněny pravděpodobně 

křehkostí Di-Cafos A150. 

Parametry A3 a P3 jsou hodnoty interakcí mezi elasticky deformovanými 

částicemi.8 Parametr elasticity A3 se zvyšuje se zvyšující obsahem Di-Cafosu A150. 

Nejvyšší hodnota A3 dosahuje směs D5 (3,45 MPa), viz graf č. 9. Hodnoty nejsou 

výrazně vyšší než hodnoty A1 a A2. Důležité parametry plasticity P3 se zvyšují od 

směsi D1 (206,47 MPa.s) k D4 (316,89 MPa.s), viz graf č. 12. Výrazné zvýšení P3 je 

od směsi D1 (206,47 MPa.s), která obsahovala pouze Spherolac 100 k směsi D2 

(234,27 MPa.s), kde bylo přidáno menší množství Di-Cafosu A150 (viz graf č. 12). 

Parametry P3 a T3 směsi D5 je nižší než u směsi D4. Di-Cafos A150 má významnější 

vliv na plasticitu než laktosa. Může to být způsobeno charakterem jeho částic a 

fragmentací během lisování, kde vznikají nové mezipovrchy a mohou přispívat 

k tvorbě vazeb mezi částicemi.9 

 

9.1.3 Hodnocení směsí E 

Směsi E obsahuje v různém množství plniva laktosu Spherolac 100 a 

mikrokrystalickou celulosu Comprecel 102. Složení směsí jsou zobrazeny v tabulce 

č. 3 a parametry stresové relaxace v tabulce č. 6. 

Parametr elasticity A1 udává interakci mezi deformovanými a 

nedeformovanými částicemi.8 Hodnoty A1 klesají od směsi E1 (6,73 MPa) k E5 (2,67 

MPa) a součastně se zvyšuje obsah Spherolac 100 (viz graf č. 13). Hodnota plasticity 

P1 je nejvyšší u směsi E2 (2,47 MPa.s). Parametr plasticity P1 se snižoval od směsi 

E1 (2,46 MPa.s) k E5 (0,89 MPa.s), viz graf č 16. Rychlost děje probíhal přibližně 

stejně. 

Parametr elasticity A2 vyjadřuje interakci mezi elasticky deformovanými a 

plastickými částicemi.8 Hodnoty A2 jsou nižší než hodnoty A1, klesají od směsi E1 

(4,32 MPa) k E5 (1,70 MPa), viz graf č. 14. Čas trvání děje T2 se pohybuje v rozmezí 
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4,33 s až 5,31 s. Parametr plasticity P2 klesá od směsi E1 (18,76 MPa.s) k E5 (7,88 

MPa.s), ale směs E2 vykazuje hodnotu 21,13 MPa.s (viz graf č. 17), což je 

způsobeno vyšší hodnotou T2. 

Parametry A3 a P3 jsou hodnoty interakce mezi elasticky deformovanými 

částicemi.8 Hodnoty A3 nejsou výrazně odlišné od hodnot A2. Nejvyšší hodnotu A3 

dosahuje směs E1 (4,81 MPa), která obsahuje pouze Comprecel 102 a nejnižší 

elasticitu A3 vykazuje směs obsahující pouze Spherolac 100 (2,08 MPa), viz graf č. 

15. Výsledná plasticita P3 se snižuje od směsi E1 (327,00 MPa.s) k E5 (166,57 

MPa.s), ale směs E2 vykazuje zvýšenou hodnotu 423,17 MPa.s (viz graf č. 18). Na 

plasticitě se více podílí směs obsahující pouze Comprecel 102. Nejnižší hodnotu 

dosahuje směs E5 obsahující pouze Spherolac 100 a je výrazně nižší než u směsi E1. 

Vyšší hodnoty parametrů elasticity a plasticity se mění s větším podílem 

mikrokrystalické celulosy. Je to způsobeno charakterem jejich částic. 

Mikrokrystalická celulosa je považována za plastický materiál, má schopnost 

elastické i plastické deformace.9 Mezi částicemi mohou vznikat vazby typu 

vodíkových můstků, van Der Waalsových sil nebo mechanického zahákování.31 

Průběh děje je výrazně delší než čas T1 a T2. Čas se prodlužuje se zvyšujícím se 

obsahem Spherolac 100.  

9.2 Hodnocení radiální pevnosti  

Po vylisování tablet byla změřena výška h [mm] a průměr d [mm] tablet. 

Pomocí přístroje pro zjištění mechanické pevnosti tablet byla získána drtící síla DS 

[N]. Poté byla vypočtena radiální pevnost RP [MPa] pro jednotlivé směsi. Hodnoty 

radiální směsi jsou uvedeny v tabulce č. 7, 8, 9 a zobrazeny na grafu č. 19. 

9.2.1 Radiální pevnost směsí B 

Radiální pevnost směsi B dosahuje vyšší hodnoty se zvyšujícím obsahem Di-

Cafosu D160 a snižujícím obsahem Spherolacu 100. Nejvyšší hodnotu dosahuje 

směs B5 (1,04 MPa) obsahující pouze Di-Cafos D160. Hydrogenfosforečnan 

vápenatý dihydrát se podílí na pevnosti a plasticitě tablet více než laktosa. 
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9.2.2 Radiální pevnost směsí D 

Hodnoty radiální pevnosti se zvyšují od směsi D1 (0,41 MPa) k D4 (0,83 

MPa). Hydrogenfosforečnan ovlivňuje více pevnost tablet v porovnání s laktosou. 

Směs D5 obsahující pouze Di-Cafos A150 vykazovala hodnotu 0,76 MPa.  

9.2.3 Radiální pevnost směsí E 

Radiální pevnost směsi E1 (3,77 MPa) obsahující pouze mikrokrystalickou 

celulosu Comprecel 102 dosahuje nejvyšší hodnoty. Směs E5 (0,47 MPa) obsahující 

pouze Spherolac 100 dosahuje nejnižší pevnosti. Mikrokrystalická celulosa vykazuje 

vyšší pevnost než laktosa. 

9.2.4 Porovnání radiální pevnosti směsí B, D, E 

Nejnižší radiální pevnost byla naměřena u směsi D, které obsahují Spherolac 

100 a Di-Cafos A150 v různém poměru. Vyšší hodnoty se zjistily u směsí B, které 

obsahují odlišný typ hydrogenfosforečnanu vápenatého (Di-Cafos D160). Nejvyšší 

pevnost je u směsí E obsahující Comprecel 102 a Spherolac 100. 

Při porovnání směsí B a D, které se lišily typem Di-Cafosu má na radiální 

pevnost pravděpodobně vliv hydrátová voda, které může napomáhat tvorbě 

vodíkových vazeb a zvyšovat tak pevnost tablet.32, 33 

9.3 Porovnání směsí B, D a E 

Dle parametrů Ai a Pi  ze všech směsí dosahuje nevyšší hodnotu směs E, která 

obsahuje laktosu Spherolac 100 a mikrokrystalickou laktosu Comprecel 102. Směs B 

obsahující laktosu Spherolac 100 a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos 

D160 vykazuje nejnižší hodnotu parametrů Ai a Pi. U směsi D, která obsahuje 

hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát Di-Cafos A150 a laktosu Spherolac 100 

byly naměřeny střední hodnoty. 

Nejvyšší elasticitu a plasticitu vykazuje směs E. Mikrokrystalická celulosa je 

schopná vyšší elastické a plastické deformace než laktosa a hydrogenfosforečnan 
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vápenatý. To je dáno charakterem jejích částic a schopností tvořit vazby v průběhu 

lisovacího procesu.31 

Směsi B a D obsahovaly rozdílný hydrogenfosforečnan vápenatý. Směs D 

vykazovala vyšší elasticitu a plasticitu. Hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát 

vykazuje pravděpodobně vyšší elastické i plastické deformace. Může to být 

způsobeno tím že hydrátová voda v Di-Cafos D160 napomáhá tvorbě vazeb mezi 

částicemi, ty jsou tak poutány k sobě a snižuje se jejich elastické působení a tím i 

dopad na plasticitu.33 

Laktosa i hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát jsou obecně považovány 

fragmentující materiál. Hydrogenfosforečnan ale vytváří tablety s vyšší radiální 

pevností a pravděpodobně tak mezi jeho částicemi vznikají více vazeb.9  

Pokud porovnáme hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát a dihydrát, tak u 

dihydrátu se zjistila nižší schopnost elastické a plastické deformace v porovnání s 

anhydrátem. Anhydrát vykazuje nižší schopnost elastické i plastické deformace než 

laktosa. Může to být způsobeno charakterem částic, rozsahem fragmentace v průběhu 

lisování a přítomností hydrátové vody v materiálu. 
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10 Závěr 

Výsledky práce: 

1. Parametry elasticity A1, A2 a plasticity P1, P2 se u směsí B klesají s 

zvyšujícím obsahem Di-Cafos D160. Parametr elasticity A3 a plasticity P3 

klesá u směsí B1 k B3 a poté se opět zvyšuje. 

2. Směsi D1-D5 vykazuje zvýšení hodnot parametrů elasticity Ai a plasticity Pi  

s zvyšujícím obsahem Di-Cafos A150. 

3. U směsí E1-E5 klesají parametry elasticity Ai a plasticity Pi se snižujícím 

obsahem Comprecel 102.   

4. Radiální pevnost byla nejvyšší u směsí E1-E5. Střední hodnotu dosáhaly 

směsi B1-B5 a nejnižší hodnotu vykazovaly směsi D1-D5. Na pevnosti tablet 

se nejvíce podílí mikrokrystalická celulosa.  

5. Hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát má vyšší schopnost elastické a 

plastické deformace než laktosa. 

6. Hydrogenfosforečnan vápenatý anhydrát vykazuje vyšší elastické vlastnosti 

než hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát.  

7. Mikrokrystalická celulosa vykazuje lepší vlastnosti elasticity a plasticity než 

laktosa. 
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