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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové 

Katedra farmaceutické technologie 

Školitel:   Mgr. Pavel Ondrejček, Ph.D. 

Posluchač:   Simona Berková 

Název diplomové práce: Hodnocení lisovatelnosti směsí pelet a mikrokrystalické 

celulosy 

 

Tato práce je zaměřena na hodnocení práškované mikrokrystalické celulosy, pelet a jejich 

směsí. Jako práškovaná mikrokrystalická celulosa byl použit Comprecel 102. Použitými 

peletami byly komerčně dostupné pelety Cellets 100 vyráběné z mikrokrystalické celulosy. 

U použitých materiálů a směsí byly hodnoceny jejich tokové vlastnosti za pomoci sypného 

úhlu, metody vytékání otvorem a Hausnerovým poměrem. Dále byla hodnocena 

lisovatelnost metodou záznamu síla-dráha. Pro hodnocení průběhu lisovacího procesu byla 

použita trojexponenciální lisovací rovnice. Nakonec byla u připravených tablet hodnocena 

radiální pevnost a oděr. 

 

Z výsledků vyplynulo, že s rostoucím množstvím pelet ve směsi se zlepšovaly tokové 

vlastnosti. Je to dáno vyšší sypnou a setřesnou hustotou a dále také úzkou distribucí velikosti 

částic, hladkým povrchem a pravidelností použitých pelet. Záznamem 

síla-dráha byly pozorovány rozdíly v lisovatelnosti jednotlivých směsí. Pomocí parametrů 

použité lisovací rovnice byl popsán průběh lisovacího procesu použitých tabletovin. Zjištěné 

rozdíly jsou patrně způsobeny rozdílným chováním práškované mikrokrystalické celulosy a 

pelet během lisování. Dále byl popsán vliv složení tabletoviny na pevnost a oděr tablet. 

S rostoucím množstvím pelet ve směsi se snižovala pevnost tablet a naopak stoupal jejich 

oděr. Za použitých experimentálních podmínek se z hlediska sypnosti, lisovatelnosti, 

pevnosti tablet a jejich oděru, jako optimální jeví směs obsahující 40 % mikrokrystalické 

celulosy a 60 % pelet. 



 

 

Abstract 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Technology 

Consultant:  Mgr. Pavel Ondrejček, Ph.D. 

Student:  Simona Berková 

Title of Thesis: The evaluation of compressibility of the mixtures pellets and 

microcrystalline cellulose 

 

This thesis is focused on the evaluation of powdered microcrystalline cellulose, pellets and 

mixtures thereof. Comprecel 102 was used as powdered microcrystalline cellulose. The used 

pellets were commercially available pellets Cellets 100 made of microcrystalline cellulose. 

The flow properties of used materials and their mixtures were evaluated by using the angle 

of repose, flow through orifice and Hausner ratio methods. Further the compressibility was 

evaluated using the force-displacement record. For the evaluation of compaction proces the 

three exponential compaction was used. Finally the radial tablet strength and tablet friability 

was tested. 

 

The results showed, that the flow properties improved with an increasing amount of pellets 

in mixture. I tis due to higher bulk and tapped density and also narrower particle size 

distribution, smoother surface and the regular shape of used pellets. The parameters of the 

force-displacement method showed different compressibility of used tabletting mixtures. The 

evaluation of compaction proces of used tabletting mixtures was done using the parameters 

of the three exponential compaction equation. The found differences are probably caused by 

different behavior of microcrystalline cellulose and pellets during compaction. Further the 

influence of tabletting mixture composition on the tablet radial strength and friability was 

described. With the growing amount of pellets in the mixture the tablet radial strength 

decreased and conversely the friability increased. Under the used experimental conditions 

the mixture containing 40 % of microcrystalline cellulose and 60 % of pellets seems to be 

optimal in terms of flow properties, compressibility, radial strength and friability of tablets.
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1 Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

MCC  mikrokrystalická celulosa 

C  pelety Cellets® 

API  aktivní farmaceutická substance 

GIT  gastrointestinální trakt  

GMP  správná výrobní praxe 

ρsy  sypná hustota 

ρse  setřesná hustota 

IS  index stlačitelnosti 

HP  Hausnerův poměr 

PC  prášková celulosa 

HPMC  hydroxymethylcelulosa 

FP  faktor plasticity 

FE  faktor elasticity 

A  parametr elasticity 

P  parametr plasticity 

RP  radiální pevnost 
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2 Úvod 

 

Tablety patří k nejrozšířenějším a nejužívanějším lékovým formám. Oblíbené jsou 

zejména díky svým výhodám, jako např. levnou výrobou, přesnému dávkování, 

stálosti, možnosti prodlužování účinku nebo maskování nepříjemné chuti. Vyrábí se 

lisováním tabletoviny a vznikají tak výlisky určitého tvaru a velikosti.  

 

Tablety jsou spolu se zrněnými prášky předmětem výzkumu a studií  

na Katedře farmaceutické technologie v Hradci Králové. U tablet se hodnotí 

lisovatelnost pojiv s dalšími pomocnými látkami např. kluznými látkami nebo 

rozvolňovadly. Dále se studují parametry rovnic lisování, záznamu síla-dráha nebo 

testu stresové relaxace. Všechny získané parametry jsou aplikovány pomocí 

matematických modelů na průmyslovou výrobu.  

 

Ve své diplomové práci se zabývám peletami, což jsou malé částice a většinou se 

užívají perorálně. Konečnou lékovou formou pelet může být např. z nich lisovaná 

tableta. Pelety jsou modernější lékové formy, které zabezpečují řízené uvolňování 

léčiva. Řízené uvolňování léčiva má několik podob, a to prodloužené, zpožděné a 

pulzní uvolňování. Pelety patří spolu s mikročásticemi, liposomy a nanočásticemi 

k tzv. částicovým lékovým formám. Vývoj těchto lékových forem jde neustále 

kupředu, a to především díky četným farmakoterapeutickým a technologickým 

výhodám. Nyní se zkoumá potenciální využití částicových systémů při cíleném 

transportu cytostatik.  
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3 Teoretická část 

 

3.1 Charakterizace pelet  

 

Úvod k peletám 

 

Průmyslová výroba léčivých látek a léčivých přípravků se začala rozvíjet na počátku 

20. století. V padesátých letech 20. století byla zavedena peletová léková forma, 

která patři k nejstarším částicovým formám pro perorální použití. Dále se rozvíjely 

analytické metody a zaváděla se výpočetní technika do farmakologie. Poznatky 

farmakokinetiky vedly ke stanovení biologické dostupnosti léčiv a k poznání vztahu 

k technologii. Vznikl tak obor biofarmacie, který se zabývá zpracováním lékových 

forem a působením léku v organismu člověka. Poznatky z biofarmacie se dále 

promítly ve výrobě léků s řízeným uvolňováním. 1,2 
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Řízené uvolňování léčiva 

 

Lékové formy s řízeným uvolňováním jsou léčivé přípravky, kde rychlost a místo 

uvolňování jsou odlišné od lékových forem s neřízeným uvolňováním, které nemají 

záměrně upravené uvolňování zvláštním složením nebo výrobními postupy.3 Pojem 

řízené uvolňování se poprvé objevil v Českém lékopise 2002, ten rozlišuje několik 

typů řízeného uvolňování, a to prodloužené, zpožděné a pulzní.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Řízené uvolňování léčiva; copt – optimální konc. léčiva v plazmě.2  

 

Prodloužené uvolňování zabezpečuje terapeutickou hladinu léčivé látky v krevní 

plazmě po delší časový interval, než dovolují jeho farmakokinetické vlastnosti.4 

Delší působení léčivé látky umožňují specifické farmaceutické pomocné látky a 

technologické postupy. Přípravky jsou označeny RETARD, CR a SR.2  
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Mezi výhody lékových forem s prodlouženým uvolňováním léčiva patří snížená 

frekvence dávkování léku, snížení výkyvů hladiny léčiva v krvi, menší výskyt 

nežádoucích účinků a lepší compliance pacientů.1  

 

S poznatky o vlivu denních a nočních biorytmů na fyziologické funkce organismu a 

průběh některých onemocnění se objevily lékové formy se zpožděným a pulzním 

uvolňováním léčivé látky. Zpožděné uvolňování léčiva umožňuje uvolnění léčivé 

látky po určité předem stanovené době po podání při nutnosti nočního podání léku 

nebo při potřebě doručení do místa působení v GIT. Výhodou tohoto uvolňování je 

zlepšení působení léčiv a možnost redukovat noční astmatické záchvaty, časté 

probouzení, ranní nepříjemné pocity spojené s hypertenzí, srdeční nedostatečností, 

artritidou nebo Parkinsonovou chorobou. Částicovým systémem pro zpožděné 

uvolňování je systém Pulsincap, který zabezpečuje uvolňování léčiva za 4 – 10 hodin 

po perorálním podání.4,5 

 

Pulzní uvolňování zajišťuje násobné dávkování léčivé látky. Z jedné lékové formy se 

uvolní léčivo v přesně oddělených dávkách po určitých časových intervalech.4  

 

Pelety 

 

Pelety patří mezi částicové systémy, které slouží k prodlouženému, zpožděnému a 

pulznímu uvolňování léčivých látek pro všechny způsoby podání a přispívají tak ke 

zvýšení bezpečnosti a účinnosti farmakoterapie.4 První zmínka o použití částicových 

lékových forem se datuje od roku 1952. Renomovaná farmaceutická společnost USA 

Smith, Kline & French uvedla na trh přípravek Spansules. Jednalo se o perorální 

léčivý přípravek složený ze směsí tří různých druhů pelet. Pelety byly naplněny do 

tvrdých želatinových tobolek.2  
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Tobolka obsahovala tři druhy částic: pelety s okamžitým a rychlým uvolněním léčivé 

látky, částice s acidorezistentním obalem – uvolnění při změně pH ve střevě a 

nakonec pelety, složené z tuků a vosků, které zabezpečily pomalé uvolnění léčivé 

látky a její následný účinek.2  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Léčivý přípravek složený z pelet – Spansules.2  

 

Přípravek měl velký úspěch a pelety se tak staly předmětem dalšího výzkumu. 

V Japonsku se v 60. letech rozvinula výroba pelet ve sféronizeru, ve kterém se 

podařilo vyrobit pelety s 90 % účinné látky. Technologie, která využívá k výrobě 

pelet sféronizer se stále zdokonaluje a řádí se tak k vyspělým technikám využívaným 

ve farmaceutickém průmyslu. Jedna z nejnovějších metod, technologie rotační 

aglomerace, představuje rychlou možnost výroby pelet podle GMP.2  

 

Pelety jsou malé, volně tekoucí (pohyblivé) sférické částice s vysokou homogenitou 

obsahu, složené z léčivé látky (látek) a pomocných látek.2 Velikost farmaceutických 

pelet se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm, zřídka mívají jinou velikost v závislosti  

na použitém technologickém procesu. Mohou mít i jádro a na ně přiléhající obal 

(stěnu).6  
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V současnosti se pelety využívají při formulaci a výrobě pulzních lékových forem, 

které jsou stále více oblíbené díky svým technologickým i farmakoterapeutickým 

výhodám. Mezi technologické výhody patří řešení inkompatibilit u více léčiv v jedné 

dávce, kombinování léčiv, ideální tvar pro potahování polymerními membránami. 

Mezi nejdůležitější farmakoterapeutické výhody patří menší dráždění sliznice GIT, 

udržování optimální terapeutické hladiny léčiva po požadovaný časový interval, 

transport nezávislý na vyprazdňování žaludku a zjednodušené dávkování.2 Menší 

dráždění žaludeční sliznice je výsledkem aplikace pulzní lékové formy do žaludku, 

kdy se částice rozptýlí po větší ploše a vytvoří se nižší místní koncentrace rozpuštěné 

léčivé látky.6 Technologie pelet je drahá a proces vyžaduje nákladná zařízení a vývoj 

na nich založený je časově náročný.2  

 

Kromě perorální aplikace se mikročásticové systémy začaly objevovat také 

v lékových formách určených pro parenterální, topické a transdermální podání.5 

Částicové formy by měly sehrát důležitou roli v účinnější a bezpečnější 

farmakoterapii nádorových onemocnění, která spočívá v transportu léčiva  

do postižené tkáně nebo orgánu a v jeho působení na zhoubné buňky. Sníží se tak 

nežádoucí účinky na zdravou tkáň.1  

 

Peletizační technologie  

 

Lékové mikroformy se vyrábějí četnými složitými postupy, většinou patentovanými, 

které přinášejí výsledek pouze při přesném dodržení, ne vždy jasně vymezených 

podmínek.6 Pelety se vyrábí několika technologiemi, které se liší postupem i 

použitým výrobním zařízením. Vzniklé pelety se pak liší také svými vlastnostmi. 

Nejstarší technologií výroby pelet je vrstvení. Široce se využívá technologie extruze 

a sféronizace, méně pak technologie sprejového sušení nebo sprejového chlazení. 

Mezi nejmodernější technologie patří rotační aglomerace. Výrobu pelet usnadňuje 

řada pomocných látek, jako jsou plniva, pojiva, vlhčiva, kluzné a antiadhezní látky. 

Mikrokrystalická celulosa hraje důležitou roli při formování pelet.4  
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Technologie vrstvení spočívá v nanášení roztoku, suspenze nebo prášku léčivé látky 

na neaktivní sférická jádra, která jsou tvořená sacharosou, škrobem nebo 

mikrokrystalickou celulosou.6 Nanesená vrstva se suší ve fluidním zařízení nebo 

bubnech proudem teplého vzduchu. Vrstvení pokračuje až do fáze vzniku pelet 

s požadovaným obsahem účinné látky.2  

 

Extruze se využívá při formování pelet, mikročástic s kapalným jádrem a  

při tvarování tuhých částic. Princip spočívá v protlačování zvlhčené plastické hmoty 

děrovanou přepážkou. Extrudát se rozpadá na jednotlivé částice, které se upravují  

na sférické ve sféronizerech pomocí rotace.6  

 

Aglomerací se rozumí shlukování primárních prachových částic léčiva 

s farmaceutickými pomocnými látkami za pomoci vlhčiv. Technologie rotační 

aglomerace kombinuje fluidní zařízení a sféronizer a funguje na principu odstředivé, 

fluidizační a gravitační síly. Kombinované působení sil má za následek spirálovitý 

pohyb materiálu a roztok se stříká tangenciálně na rotující pelety. Výhodou je, že 

celý proces probíhá v jednom zařízení, rotoprocesoru, což minimalizuje ztráty 

přenosem na různé přístroje a zrychluje výrobu.2,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Rotační aglomerace.2  
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Pomocí rotoprocesoru byl studován vliv rozpustnosti a velikosti částic léčiva  

na formulaci pelet. Byly připraveny pelety obsahující léčiva s různými vlastnostmi 

s cílem studovat změny v procesu formulace a výsledné vlastnosti pelet. Jedním 

z modelových léčiv byl diltiazem, dále pak diklofenak a theofylin. Za použití 

standardních metod se stanovila velikost distribuce částic, sféricita, hustota, tvrdost, 

drobivost a sypný úhel. Pro úspěšnou formulaci pelet bylo nezbytné pozorovat 

množství vody jako vlhčiva, změny v závislosti na rozpustnosti, koncentraci a 

velikosti částic pro každý vzorek. U diltiazemu se množství snížilo, jako se zvýšila 

koncentrace léčiva, u theofylinu se množství vody jako vlhčiva zvýšilo se zvyšující 

se koncentrací. Jen u diklofenaku při překročení určité koncentrace byla ovlivněna 

distribuce velikosti částic a samotný proces formulace.7 

 

Mikročástice se dají formovat a připravovat také pomocí metody odpařování 

rozpouštědla. Tato metoda patří mezi nejmodernější a nejběžnější z používaných 

metod pro přípravu mikročástic, zejména v laboratořích, protože je snadná, levná a 

rychlá. Léčivá látka se rozpustí nebo disperguje v roztoku polymeru v organickém 

rozpouštědle s nízkou teplotou varu. Roztok se emulguje do vodné fáze s hydrofilním 

tenzidem nebo koloidem, aby se vytvořila stabilní emulze o/v. Metoda je založena na 

emulgaci polymeru a léčiva v kontinuální fázi. Dochází k odpařování fáze a vzniku 

pevné polymerní matrice, ve které je zachyceno léčivo. Vytvoří se mikročástice, 

které se shromáždí filtrací nebo odstředěním a vysuší. Vlastnosti mikročástic mohou 

být ovlivněny modifikací metody. Metoda umožňuje zapouzdření hydrofilních i 

hydrofobních léčiv, včetně peptidů, proteinů, a dokonce i cytostatik.6,8 

 

Obalování pelet 

 

Pelety se používají neobalené i obalené. Obal zajišťuje funkci ochrannou, estetickou, 

může být acidorezistentní nebo se podílí na řízeném uvolňování léčiva. Vhodnou 

kombinací různě obalených pelet se dosahuje potřebné doby a nástupu účinku léčivé 

látky.2  
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Uvolňování léčivé látky z pelet ovlivňuje tloušťka obalové vrstvy, velikost pelet, pH, 

enzymová aktivita, rozpustnost léčivé a pomocných látek, pórovitost a kompaktnost 

povrchu. Jako obaly se používají přírodní nejčastěji celulosové deriváty a syntetické 

např. akrylátové polymery. Pro zajištění pružnosti a správné pevnosti se do obalů 

přidávají změkčovadla. Mechanické vlastnosti polymerového obalu jsou důležité  

při lisování pelet do tablet.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Obalené pelety s řízeným uvolňováním.1  

 

Konečná léková forma pro pelety 

 

Mikroformy se do finálního léku skládají tak, aby rychlost uvolňování byla menší 

než rychlost absorpce, uvolňování se tak stane řídícím krokem terapeutického efektu. 

Díky této lékové formě stačí podávat menší množství léčiva, následkem je redukce 

nežádoucích účinků.6 Samotné pelety jsou pouze poloproduktem, konečnou lékovou 

formou může být tvrdá želatinová tobolka naplněná peletami nebo z nich lisovaná 

tableta. Tablety vzniklé lisováním mohou být opatřené půlící rýhou, ta umožňuje 

rozdělení tablet, aniž by se narušil systém řízeného uvolňování. Tablety se v GIT 

rozpadají na původní částice, tedy pelety.2  
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Peletové přípravky 

 

Příkladem peletového přípravku je Aggrenox, antiagregans. Lékovou formu tvoří 

tvrdé neprůhledné želatinové tobolky s řízeným uvolňováním, které obsahují jedno 

bílé dražé a žluté pelety.9 Pelety uvolňují léčivou látku dříve, dražé má vícevrstevný 

obal, který prodlužuje dobu rozpadu a nástup účinku.4 Aggrenox se používá  

ke snížení rizika cévních ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří příhodu 

prodělali a kterou způsobila trombóza. Účinnými látkami jsou dipyridamol a kyselina 

acetylsalicylová. Tobolky se musí polykat celé, nerozkousané. Přípravek musí být, 

stejně jako jiné blokátory krevních destiček, podáván opatrně u pacientů se 

zvýšeným rizikem krvácení. Pro dlouhodobou léčbu dipyridamolem ve formě 

tobolek s řízeným uvolňováním byly vyvinuty pelety. Rozpustnost dipyridamolu je 

závislá na pH a brání jeho rozpuštění v dolní části trávicího systému, kde musí 

přípravky s prodlouženým uvolňováním stále uvolňovat léčivou látku, byla 

překonána kombinací s kyselinou vinnou. Dlouhodobé uvolňování je umožněno 

difuzní membránou, kterou jsou pelety potaženy.9 
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3.2 Charakterizace použitých látek 

 

Charakterizace mikrokrystalické celulosy (MCC) 

 

Mikrokrystalická celulosa je polysacharid s molekulovou hmotností asi 36 000. Je 

široce využívána v oblasti léčiv, především jako pojivo v perorálních tabletách při 

přímém lisování, případně může být pojivem při vlhké granulaci a látkou podporující 

sféronizaci při výrobě pelet. Využívá se také jako adsorbent, stabilizační činidlo, 

mazadlo a rozvolňovadlo tablet. Jako rozvolňovadlo umožňuje kapilární průnik vody 

do tablety a uvolňuje vodíkové vazby mezi jednotlivými celulosovými krystaly.10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Strukturní vzorec mikrokrystalické celulosy.12 

 

Výroba mikrokrystalické celulosy začala v roce 1962. Nejznámějším obchodním 

názvem je Avicel PH. Toto označení znamená, že výrobek je vhodný k použití  

ve farmacii. Celulosa je přítomná ve většině potravin, je odolná vůči lidským 

trávicím enzymům, a proto by měla být bezpečná pro lidskou spotřebu. Proces 

výroby pouze mění formu celulosy a odstraňuje z ní nečistoty.13 
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MCC je čištěná, částečně depolymerizovaná celulosa, připravená hydrolýzou 

minerální kyseliny, nejčastěji kyseliny chlorovodíkové na alfa-celulosu, která se 

získává jako buničina z vláknitého materiálu rostlin.12 Celulosová vlákna obsahují 

mnoho milionů mikrovláken celulosy. Vlastní výrobní proces začíná se speciálně 

vybranou dřevní buničinou, která je nastřihaná na malé částice. Tyto malé částice 

jsou hydrolyzovány za tepla a pod tlakem minerální kyselinou, směs se poté promyje 

vodou a filtruje. Nerozpustné hydroxidy, oxidy a sírany, které obsahuje dřevní 

buničina, jsou odstraněny a vzniká produkt s nízkými stopami nečistot.13  

 

Tato látka se vyskytuje jako bílý nebo téměř bílý jemný nebo zrnitý prášek, složený 

ze shluků krystalických částic. Prášek je bez chuti a zápachu, je prakticky 

nerozpustný ve vodě, v acetonu, v ethanolu, v toluenu, ve zředěných kyselinách a 

v roztoku hydroxidu sodného (50 g/l). Jedná se o stabilní hygroskopickou látku, měla 

by se uchovávat v dobře uzavřených nádobách na chladném a suchém místě, nesnese 

se silně oxidujícími látkami. Není systémově absorbována, proto je považována  

za relativně netoxickou.11,12  

 

Schopnost zhušťovat se neboli transformovat se na výlisky patří mezi důležité 

vlastnosti mikrokrystalické celulosy. Mechanická odolnost výlisků závisí na obsahu 

vlhkosti, přidaných kluzných látkách a plnivech. Vhodný je průměrný obsah vlhkosti 

5 %. Zvýšený i snížený obsah vlhkosti se projevuje menší pevností výlisků.10  

 

Mikrokrystalická celulosa je dostupná pod různými obchodními názvy např.  

Avicel PH, Celex, Celphere, Fibrocel, Pharmacel nebo Vivapur.11 Ve své práci jsem 

pracovala s typem Avicel PH 102. Vznik více typů MCC s rozdíly ve velikosti částic 

a vlhkosti umožňují změny podmínek hydrolýzy a mechanické rozmělňování dřevní 

buničiny. Typ PH 101 má částice 50 µm a obsah vlhkosti 5 %. Používá se nejčastěji, 

k přímému lisováni i vlhké granulaci. Typ PH 102 má částice 100 µm a obsah 

vlhkosti 5 %. Tento typ MCC má větší částice a je vhodnější k lisování velmi 

jemných prachových léčivých látek. Ještě větší částice má typ PH 200.10  
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Ze studie helsinské univerzity z roku 1997 vyplývá, že čím vyšší bylo množství 

MCC typu PH 101 v tabletovině, tím odolnější byly tablety proti rozpadu. Tablety 

byly lisované z 16 různých směsí Avicel. Zvýšení podílu plniva PH 200 vedlo  

ke kratší době rozpadu.14 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Avicel PH 102. Zvětšení 200x.11  

 

Charakterizace Cellets® (C) 

 

Cellets® vyrábí německá firma HARKE Group, jedná se o pelety z MCC.  

Cellets® jsou univerzálním základem, neutrálními nosiči pro peletové systémy 

s řízeným uvolňováním a nabízejí širokou škálu velikostí částic. Standardní velikost 

se pohybuje v rozmezí 100 – 1400 µm. Počínaje velikostí 100 – 200 µm jsou 

nabízeny mikropelety pro vysoce aktivní API v nízkých dávkách. Pelety Cellets® 

jsou ideálním meziproduktem pro vícedávkové produkty a jejich řízené uvolňování.15 

Spojují všechna důležitá kritéria pro formulaci pelet, kterými jsou vynikající 

sféricita, úzká distribuce velikosti částic, nízká drobivost, netečnost a velmi nízká 

rozpustnost ve vodě.16 

 

Pelety Cellets® používáme, jestliže chceme vytvořit mikropelety, hledáme stabilní 

proces zpracování v kratší době, API je inkompatibilní s cukrem nebo škrobem, 

cílem je vyšší výtěžek, výroba vyžaduje úzkou specifikaci produktu, nebo 

potřebujeme nerozpustné základy.16  
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Cellets® jsou velmi špatně rozpustné ve vodě a vysoká odolnost proti oděru zlepšuje 

a zjednodušuje proces potahování. Mimo to jsou nerozpustné v různých dalších 

médiích a snižují seskupování pelet v počáteční fázi procesu vrstvení.15  

    

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Pelety Cellets 100. Zvětšení 500x.16  

  

Cellets® jsou produkovány výhradně z mikrokrystalické celulosy a čištěné vody 

bez jakýchkoliv přísad, výsledkem je produkt ze 100 % MCC.16 Vzhledem 

k inertnímu chování MCC může být snížena potenciální neslučitelnost citlivých 

účinných látek.15 Jedinečný výrobní proces vede k netečnosti a vysoké sféricitě 

počátečních základů s extrémně stabilní strukturou a nízkou drobivostí. Vzniká tak 

kvalitní produkt. Úzká distribuce velikosti částic a sféricita jsou základem  

pro obsahovou stejnoměrnost a konstantní uvolňování. Použitelné jsou, dokonce i 

základy o velikosti menší než 150 µm se stejnými charakteristikami.16  

 

Hlavními výhodami pelet Cellets® jsou homogenní distribuce účinných látek, 

kontrolované uvolňování a vynikající lisovatelnost v důsledku vysoké plasticity pro 

formulaci vícedávkových produktů. Vícedávkové lékové formy znamenají 

spolehlivější formy díky homogenní distribuci.17  
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Použití Cellets® umožňuje zkracovat dobu dávkování a maximálně využít výnos. 

Široký rozsah produktů různých rozměrů může zápasit s požadavky inovativního 

zpracování. Malé počáteční základy umožňují formulaci matricových tablet.16  

 

Cellets® jsou inovativní nosiče pro nové lékové formy, vícedávkové formy a vysoce 

aktivní API. To může podpořit zlepšení formulací a optimalizaci vrstvení a proces 

potahování. Pelety na bázi Cellets® mohou být plněny do kapslí, sáčků k přípravě 

suspenzí, nebo slisovány do matricových tablet.15  

 

3.3 Hodnocení tokových vlastností 

 

3.3.1 Tokové vlastnosti a faktory, které je ovlivňují 

 

Sypnost, kluznost, nebo také tok prášků, je důležitá vlastnost práškových látek  

pro proces mísení, pro kvalitu tabletoviny, při výrobě různých farmaceutických 

pevných lékových forem, jako jsou inhalační prášky, granuláty, pelety, tablety 

kapsle, a také při plnění želatinových tobolek. U jednodávkových lékových forem 

rozhoduje sypnost o splnění lékopisné zkoušky na stejnoměrnost dávkových 

jednotek. Pokud má tabletovina nebo směs prášků špatnou sypnost, pak požadavek 

není splněn. Nerovnoměrný tok může mít za následek vzduchové bubliny v prášku 

nebo může způsobovat problémy v mazání tabletovacích procesů, víčkování, 

případně laminaci tablet.18,19 
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Výsledná sypnost prášku je kombinací fyzikálních vlastností materiálu a charakteru 

zařízení. Mezi důležité fyzikální vlastnosti, které ovlivňují sypnost, patří velikost a 

tvar částic, hustota, pórovitost a obsah vlhkosti. Velké částice pravidelného tvaru 

zlepšují sypnost, nejlépe se sypou sférické částice s hladkým povrchem, hůře částice 

hranatého tvaru a nejhorší jsou částice vláknité a do sebe zapadající. Vysoký obsah 

vlhkosti a pórovitost sypnost snižují. Tok prášku lze charakterizovat pomocí sypné a 

setřesné hustoty. Jedná se o zdánlivé hustoty, které zahrnují také prostory  

mezi částicemi. Metodami pro zkoušení toku prášku jsou sypný úhel, index 

stlačitelnosti a Hausnerův průměr, rychlost vytkání otvorem a střihová cela.18,20 

 

3.3.2 Sypná a setřesná hustota 

 

Sypná hustota prášku je poměr hmotnosti nesetřeseného vzorku prášku k jeho 

objemu, zahrnuje volný objem mezi částicemi. Sypná hustota závisí na hustotě částic 

a na prostorovém uspořádání částic prášku. Sypné vlastnosti prášku závisí  

na přípravě, zpracování a uchování vzorku. Stanovuje se změřením objemu vzorku 

prášku o známé hmotnosti prošlého sítem za použití odměrného válce, nebo 

stanovením hmotnosti prášku o známém objemu prošlého volumetrem do nádobky 

definovaného objemu.21 

 

Pro sypnou hustotu platí:  

 

         (1)  

kde m je hmotnost a V0 je zdánlivý objem.21 

  

Setřesná hustota je hustota prášku dosažená mechanickým sklepáváním nádobky 

obsahující vzorek prášku. Sledují se objemy po setřesení v odměrném válci.  

Po zaznamenání počátečního objemu se odměrný válec zajistí držákem a provede se 

1250 klepnutí se stejným vzorkem a odečte se odpovídající objem k nejbližší značce 

stupnice.21  
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Pro setřesnou hustotu platí:  

 

          (2) 

kde m je hmotnost a Vf je setřesný objem.21  

     

3.3.3 Sypný úhel 

 

První metodou hodnocení toku prášku je stanovení sypného úhlu. Sypný úhel je:   

 

                 (3) 

kde h je výška a r je poloměr kuželu vytvořeného práškem nasypaného na volnou 

podložku. Čím je úhel menší, tím je sypnost lepší.18,20 

 

  

 

 

 

 

Obr. č. 8: Kužel nasypaný na volnou podložku.20 

 

3.3.4 Index stlačitelnosti a Hausnerův poměr 

 

Další metodou je výpočet indexu stlačitelnosti a Hausnerova poměru. Stanovení 

probíhá pomocí hodnot počítaných ze sypného a setřesného objemu nebo hustot. 

Index stlačitelnosti se počítá dle vzorce: 

 

           (4)  
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Hausnerův poměr lze počítat ze vzorce:  

 

                 (5)  

kde V0 je sypný objem, Vf je setřesný objem, ρsy je sypná hustota, ρse je setřesná 

hustota.20 

 

3.3.5 Vytékání otvorem 

 

Stanovení rychlosti vytékání otvorem je další metodou, která se používá pro volně 

tekoucí materiály. Určuje se hmotnost prášku, který vyteče za určitý čas nebo čas 

potřebný na vytečení určitého množství prášku z válce nebo násypky určitých 

parametrů.20 

 

3.3.6 Smyková cela 

 

Poslední metodou je stanovení pomocí smykové cely. Zařízení je vodorovně 

rozděleno na dolní nepohyblivou a horní pohyblivou část. Měří se síla potřebná 

k průniku pohyblivé části do vrstvy prášku.20 

 

3.3.7 Možnosti ovlivnění tokových vlastností 

 

Pomocné látky, které zlepšují sypnost, se nazývají kluzné. Tyto látky během mísení 

tvoří na částicích prášku film. Částice mají hladší povrch, lépe po sobě kloužou a 

sypnost se zlepšuje. Množství kluzné látky závisí na specifickém povrchu prášku i 

kluzné látky, protože nadbytečné množství by zaplnilo i prostory mezi částicemi a 

sypnost by se naopak zhoršila.18 
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Sypnost byla a je také tématem mnoha studií. Londýnská univerzita se zabývala 

vlivem velikosti a tvaru částic na úhel vnitřního tření a průtokový faktor prášků 

s přidáním kluzné látky, byl jí stearan hořečnatý, nebo bez ní. Bylo použito 8 druhů 

prášků, které se lišily právě tvarem a velikostí částic. Stearan hořečnatý byl přidáván 

v koncentraci 0,25 – 1,25 %. Pro prášky bez přidání kluzné látky bylo zjištěno, že 

úhel vnitřního tření závisí na velikosti a tvaru částic, průtokový faktor pouze na tvaru 

částic. Jinak tomu bylo po přidání stearanu hořečnatého. Na úhlu vnitřního tření a 

jemu odpovídající koncentrace závisí pouze na tvaru částic, kdežto průtokový faktor 

a jemu odpovídající koncentrace pouze na velikosti částic. Závěrem bylo, že zlepšení 

sypnosti prášku, lze ovlivnit přidáním pouze vhodné koncentrace kluzné látky.22 

 

Příkladem látky, u které se jednotlivé typy liší tvarem a velikostí částic je 

mikrokrystalická celulosa. MCC a vlivem tvaru jejích částic na sypnost se zabývala 

Kjótská univerzita. Byly použity typy MCC s různými tvary částic v poměrech stran 

v rozmezí od 1,8 do 6,4. Bylo také zkoumáno přidání stearanu hořečnatého  

za účelem hodnocení vlivu povrchové úpravy na sypnost. Bylo zjištěno, že poměr 

stran částic významně ovlivňuje sypnost více, než přidání stearanu hořečnatého.23 

 

Helsinská univerzita zkoumala použití stearanu hořečnatého vzhledem k tokovým 

vlastnostem MCC prášků. Kolem částic se vytvořil jednotný film maziva, který vedl 

k mírnému zvýšení průtoku prášků. Avicel PH 102 MCC prášek byl citlivější  

na účinky než Avicel PH 101. MCC prášky byly klasifikovány jako s relativně 

dobrými tokovými vlastnostmi, tedy jako středně sypké prášky. Tato klasifikace by 

mohla být přínosná v preformulační fázi vývoje, kdy je k dispozici velmi omezené 

množství prášku.19 
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3.4 Hodnocení lisovatelnosti 

 

Lisovací proces je děj, při kterém se volně nasypaný prášek zhušťuje působením 

tlaku do pevného výlisku určitého tvaru.24 Plocha tvaru jednotlivých částic se 

v průběhu lisovacího procesu mění. Zpočátku se zvyšuje, protože se zvyšují i 

kompresní síly. Nakonec se ale povrch snižuje v důsledku lepení a upevňování částic 

při vyšších tlakových silách.25 

 

3.4.1 Rovnice lisování 

 

Lisovací rovnice popisují průběh lisovacího procesu a mohou popisovat i jeho 

jednotlivé fáze a mezifáze. Rovnice lisování popisují závislost výšky, objemu nebo 

hustoty sloupce lisovaného materiálu na lisovací síle nebo tlaku. Získané parametry 

lisovacích rovnice lze dále použít k charakterizaci lisovaného materiálu nebo  

ke studiu mechanismu lisovacího procesu.24 

 

Byla vytvořena celá řada rovnic, které se od sebe liší pozorovanými veličinami a 

způsobem linearizace sledované závislosti.26 Klasické modely lisování vycházejí  

ze stavu, kdy od nulového lisovacího tlaku začíná první fáze předlisování a  

při určitém lisovacím tlaku začíná fáze plastické deformace. Nové modely začínají  

u nulového lisovacího tlaku a maxima pak dosahují při různých tlacích.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Lisovací profil.25 
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Na obr. č. 9 je zobrazen profil lisování. V bodě A se stává dominantní elastická 

deformace, která pokračuje do meze kluzu, té dosahuje v bodě B. V tomto bodě 

působí deformace plastická a dochází ke křehkému lomu. Proces pokračuje  

do bodu  C, přestává působit síla a začíná dekomprese. Z bodu C do bodu D se 

materiál elasticky zotavuje. Pokud je dosaženo druhé meze kluzu v bodě D, materiál 

se plasticky deformuje z křehkého lomu.25 

 

Rovnice podle Walkera 

 

Walkerova rovnice, která patří k nejstarším, popisuje sledovanou závislost 

přímkovou funkcí.26  

 

         (6) 

kde V je objem tabletoviny, VMAX objem tabletoviny při maximálním lisovacím tlaku 

a nulové porozitě, p lisovací tlak a k1 a B1 parametry lisovací rovnice. Grafický 

záznam je lineární ve fázi předlisování a části fáze plastické deformace. 24 

 

Rovnice podle Heckela 

 

Při hodnocení lisovatelnosti farmaceutických látek se nejvíce cituje a používá 

Heckelova rovnice. Stejně jako Walkerova rovnice ta Heckelova popisuje 

sledovanou závislost přímkovou funkcí.26 Heckel navrhl existenci korelace  

mezi mezí kluzu a empiricky určenou konstantou k, která je měřítkem schopnosti 

výlisku deformovat se. Zjistil, že konstanta k je nepřímo úměrná mezi kluzu.25 

 

              (7) 

kde k2 a B2 jsou parametry charakterizující lisovací proces. Parametr B2 

charakterizuje předlisování a parametr k2 je rychlostní konstanta charakterizující 

rychlost redukce objemu tabletoviny, kdy dochází k plastickým deformacím.24 
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Heckelova rovnice popisuje průběh závislosti změny objemu tabletoviny  

na lisovacím tlaku a rozděluje lisovací proces na tři oddělené fáze. Na obr. č. 10 fáze 

A je fáze předlisování, ve fázi B dochází k elastickým a plastickým deformacím a 

poslední fáze C je charakterizována zhutňováním napětím a dochází také 

k elastickým deformacím. Nejdůležitější fází pro lisovací proces, je fáze B. 

Nevýhodou Heckelovy rovnice je dělení do fází, které neprobíhají současně.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Záznam pomocí Heckelovy rovnice.26 

 

Na univerzitě v Kuopiu se vědci snažili charakterizovat chování prášků a jejich směsí 

během lisovaní za použití Heckelovy rovnice. Testovanými látkami byli plastická 

MCC a předželatinovaný kukuřičný škrob, dále fragmentovaný materiál obsahující 

monohydrát lactosy a dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého a jejich 

dvousložkové směsi. Prášky byly lisovány na výstředníkovém tabletovacím lisu.  

Na lisování směsi obsahující plastický materiál bylo potřeba vynaložit určitý lisovací 

tlak. Ve směsi spolu s roztříštěným materiálem bylo méně dobře stlačitelného 

materiálu a bylo potřeba vyvinout vyšší lisovací tlak. V kontrastu s tím bylo zjištěno, 

že větší vliv na lisovatelnost měla plastická složka. Autoři se domnívali, že chování 

práškových směsí během lisování je silně závislé na deformačních vlastnostech 

kluzných materiálů, které mají být lisovány. Závěrem studie je fakt, že jedna složka 

ve směsi může ovlivňovat lisování a lisovatelnost se tak může nelineárně změnit se 

složením směsi. Proto je zapotřebí opatrnosti, pokud je Heckelova rovnice použita 

pro charakterizaci lisovacího procesu práškových směsí.27 
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Cílem výzkumu na univerzitě v Uppsale bylo porovnat různé materiály pomocí dvou 

lisovacích parametrů plasticity, kterými jsou efektivní střední parametr A, který 

představuje částice meze kluzu a Heckelův 1/K parametr. Bylo použito 16 

farmaceutických materiálů, včetně léčivých a pomocných látek. Lineární vztah  

mezi efektivním středním a Heckelovým parametrem byl získán silnou korelací. 

Vztah mezi teoretickým efektivním středním parametrem A a 1/K parametrem 

podporuje interpretaci na zkušenosti založeného Heckelova parametru, jako je míra 

meze kluzu. Závěr je takový, že kombinace efektivní střední a Heckelovy rovnice 

představuje vhodný způsob k odvození hodnoty plasticity z lisovacích dat prášků.28 

 

Rovnice podle Řehuly 

 

Další rovnice byly navrženy pro hodnocení keramických materiálů, proto bylo nutné 

navrhnout rovnici pro farmaceutické materiály, které se od těch keramických liší 

např. tvarem částic nebo obsahem pórů v částicích polymerních látek. Lisovací 

proces se u farmaceutických polymerních látek skládá ze tří souběžně probíhajících 

fází. První je redukce interpartikulárních pórů, druhý proces je redukce 

intrapartikulárních pórů a třetí proces je redukce tuhé látky bez pórů. Navrhnout 

trojexponenciální rovnici se povedlo na Katedře farmaceutické technologie v Hradci 

Králové.24 

 

             (8) 

kde V je objem tabletoviny při určitém lisovacím tlaku, V0 objem volně nasypané 

tabletoviny bez působení tlaku a V∞ objem výlisku při nekonečném lisovacím tlaku. 

Parametr A1 představuje redukci interpartikulárních pórů, parametr A2 redukci 

intrapartikulárních pórů a parametr A3 redukci tuhé látky bez pórů. Parametry 1/pi    

(i = 1, 2, 3) jsou rychlostní konstanty příslušných redukcí objemů. Z nich se dále 

počítají nové parametry PHi neboli „poločasy lisování”.24 
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Tyto parametry vyjadřují lisovací tlaky, při kterých se uskuteční polovina redukce 

objemu interpartikulárních pórů, intrapartikulárních pórů nebo objemová redukce 

tuhé fáze. „Poločas lisování” ve fázi redukce tuhé fáze charakterizuje přímo 

lisovatelnost materiálu. Čím je tato hodnota nižší, tím je lisovatelnost lepší.24 

 

Docent Řehula se svým týmem studoval pomocí nově navržené exponenciální 

rovnice lisovací proces u tří typů celulos, a to u mikrokrystalické celulosy (MCC) 

Avicelu PH 102, nativní práškové celulosy (PC) Vitacelu A300 a derivátu 

celulosy – hydroxymethylcelulosy (HPMC) Hydromellose E3. Zjistili, že ze tří 

testovaných plniv je pro přímé lisování nejvhodnější MCC, protože toto plnivo mělo 

nejvyšší obsah intrapartikulárních pórů a zároveň mělo nejlepší lisovatelnost díky 

nejnižší hodnotě „poločasu lisování‟. Důvodem dobré lisovatelnosti MCC je tvorba 

vodíkových vazeb na velkém kontaktním povrchu přiblížených částic. PC měla nižší 

lisovatelnost. Nejnižší lisovatelnost měla HPMC. Byl vyvozen závěr, že chemická 

struktura plniv má podstatný vliv na parametry charakterizující plastickou deformaci 

tabletovin. Projevem byla tvorba vazeb mezi molekulami plniv.24 
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3.4.2 Záznam síla-dráha 

 

Záznam síla-dráha umožňuje vyjádřit energetický profil lisovacího procesu 

v jednotlivých fázích děje.26 Během této metody se tabletovina lisuje v matrici 

pomocí lisovacích trnů do dosažení určité lisovací síly. Poté se horní lisovací trn 

odlehčí a lisovací síla má nulovou hodnotu. Proces se vyjadřuje jako vztah lisovací 

síly a dráhy lisovacího trnu.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Příklad záznamu síla-dráha.26 

 

Na obr. č. 11 vzestupná část záznamu AB vyjadřuje kompresi tabletoviny, sestupná 

část záznamu BC relaxační fázi.29 Měřením za využití záznamu síla-dráha se zjišťují 

parametry Ep, El a Ee.
26 Ep je energie předlisování, energie spotřebovaná na tření  

mezi částicemi a mezi částicemi a stěnami matrice. Energie El je energie 

akumulovaná v tabletě po skončení lisovacího procesu, označuje se také jako 

plastická energie. Energie Ee vyjadřuje energii uvolněnou z tablety při relaxaci, jiným 

názvem elastická energie. Součet jednotlivých energií je Emax a vyjadřuje celkovou 

energii, která se spotřebuje během lisovacího procesu. Z jednotlivých energií se dále 

odvozují pro praxi důležité faktory, jako např. faktor plasticity FP a faktor elasticity 

FE. Celkový profil záznamu síla-dráha i jednotlivé energie se využívají ke sledování 

vlastností jednotlivých lisovaných látek a jejich směsí a ke vzájemnému porovnávání 

chování látek během lisovacího procesu.29 
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Na maďarské univerzitě v Szegedu vědci pozorovali vliv některých farmaceutických 

pomocných látek, popř. jejich směsí na lisovací proces. Bylo zjištěno, že v přímém 

lisování je nutné použít suché pojivo, aby se dosáhlo požadovaných vlastností tablet. 

Jako suché pojivo byla použita MCC Avicel PH 102. Při tabletování bylo nutné užít 

stearanu hořečnatého jako mazadla. V této studii bylo jasně prokázáno, že MCC 

Avicel PH 102 je ve směsích schopna zlepšovat lisovatelnost ostatních pomocných 

látek. Vše bylo učiněno podle profilu ze záznamu síla-dráha. MCC Avicel PH 102 

zlepšovala také energetické parametry různých směsí.30 

 

Vědci Antikainen a Yliruusi z helsinské univerzity získali křivky záznamů síla-dráha 

za použití excentrického tabletovacího lisu, a to rovnou při výrobě tablet. V práci je 

popsána náchylnost materiálu k plastickým deformacím, fragmentaci a elasticitě, 

vyjádřených jako číselné hodnoty. Dále byla pozorována závislost těchto hodnot  

na lisovacím tlaku. Mezi testovanými materiály byla i MCC. Vlastnosti materiálů 

byly určeny z rozdílů hodnot parametrů záznamu síla-dráha. Výsledky ukázaly, že 

přesné měření dráhy je nezbytné i pro malé rozdíly v křivkách. Plastické, elastické 

vlastnosti a křehkost byly popsány celkem detailně. MCC Avicel PH 101 byla stále 

plastická i při vysokých lisovacích tlacích, zároveň měla nejnižší hodnotu FP.31 
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3.4.3 Stresová relaxace  

 

Test stresové relaxace charakterizuje mezifázi v lisovacím procesu, kdy elastická 

energie přechází na plastickou, a vznikají vazby.26 Při metodě stresové relaxace se 

tabletovina lisuje do požadované lisovací síly, v okamžiku dosažení této síly se 

zastaví lisovací trny a udržuje se konstantní hodnota vzdálenosti lisovacích trnů. Poté 

se sleduje pokles lisovací síly a dochází k odlehčení.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: Příklad záznamu stresové relaxace.26 

 

Hodnotí se závislost lisovací síly na čase. Plocha A na obr. č. 12 odpovídá plastické 

energii a plocha B elastické energii. Z křivky se dále počítá parametr elasticity A 

a parametr plasticity P. Plasticita vyjadřuje relativní podíl plastické energie  

na celkovém energetickém profilu. Ve farmacii se test stresové relaxace využívá 

k charakterizaci viskoelastických vlastností různých látek a jejich směsí.26,29 
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Řehula, Adámek a Špaček ve své práci studovali viskoelastické vlastnosti plniv 

pomocí testu stresové relaxace. Metoda byla použita k vyhodnocení časově závislé 

deformace pro šest různých látek, a to MCC, PC, HPMC, mannitolu, monohydrátu 

lactosy a monohydrátu hydrogenfosforečnanu sodného. Během 180 s byl popsán 

pokles lisovací síly pomocí parametrů exponenciální rovnice, kdy je celý proces 

stresové relaxace rozdělen do tří samostatných procesů (okamžitá elastická 

deformace, zpožděná elastická deformace a trvalá plastická deformace). Pro každou 

sloučeninu byly vypočteny tři hodnoty modulů pružnosti. Byl zjištěn lineární vztah 

mezi elastickými a plastickými parametry, tedy AT3 a PT3 ve třetí fázi procesu. Toto 

zjištění znamená, že parametr plasticity P se lineárně zvyšuje s rostoucí hodnotou 

elastického parametru A. Plniva studovaná ve třetí fázi procesu se lišila jen velikostí 

elastického parametru. Využití energie lisovacího procesu je závislé na počtu a typu 

vytvořených vazeb.32  

 

Závěrem se dá konstatovat, že plastické parametry korelují se sklonem materiálu 

k vytváření vazeb. Nejvíce vazeb vzniklo ve třetím procesu, kdy byl kontakt  

mezi částicemi nejtěsnější. Různé hodnoty parametrů elasticity a plasticity jasně 

ukázaly rozdíly v použitých materiálech. Mannitol měl vysokou plasticitu, 

monohydrát lactosy naopak nízkou.32 

 

V další práci, vedenou docentem Řehulou, bylo cílem porovnat dvě metody, které 

charakterizují lisovací proces z hlediska energetických parametrů, tedy jaký vliv má 

struktura plniv na hodnoty plastické energie. Energetické parametry se hodnotily 

metodou ze záznamu síla-dráha bez prodlevy nebo s prodlevou 180 s. Druhou 

metodou byla stresová relaxace, popisující vzájemné působení částic. Z výsledků 

první metody je vidět, že faktor plasticity FP u studovaných plniv klesá v pořadí 

MCC, lactosa a hydrogenfosforečnan vápenatý. U tablet lisovaných s prodlevou je 

plasticita u všech vzorků vyšší.29 
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Základem pro porovnání jsou ale výsledky testu stresové relaxace, hlavně třetí proces 

charakterizovaný parametrem plasticity P3. Nejvyšší plasticitu měla MCC.  

Mezi porovnávanými parametry FP a P3 byl zjištěn lineární vztah.29 

 

3.5 Hodnocení vlastností tablet 

 

Pevnost tablet  

 

Při zkoušce pevnosti tablet se zjišťuje odolnost tablet proti rozdrcení  

za definovaných podmínek. Tableta se umístí mezi dvě čelisti přístroje a v okamžiku, 

kdy se tableta rozdrtí, se měří destrukční síla. Pevnost se měří v axiálním i radiálním 

směru. Na tlak potřebný k rozdrcení tablety má vliv velikost tablety.33 

 

Posouzení pevnosti tablet je důležitým aspektem farmaceutické kontroly. Používají 

se různé techniky jako např. odolnost proti rozlomení, pevnost v ohybu, v tahu a 

v tlaku. Z těchto testů je široce používaná zkouška na pevnost v tlaku a většina 

přístrojů je navržena tak, aby vyhovovala právě tomuto testu.34  

 

Fell a Newton ve své práci popisovali použití diametrální tlakové zkoušky  

pro posouzení pevnosti v tahu laktosových tablet. Tento test se provádí postupem 

podobným tomu, který se často užívá k posouzení pevnosti v tlaku tablet, tedy 

stlačování mezi dvěma čelistmi přístroje. Stanovení pevnosti v tahu, na rozdíl  

od pevnosti v tlaku, z tohoto postupu, závisí na vnitřním napětí, které vzniká uvnitř 

tablety při zatěžování. Relativní hodnota pevnosti v tahu, v tlaku a smykového napětí 

uvnitř tablety se liší v závislosti na vlastnostech tablet. Bylo prokázáno, že k získání 

stejných výsledků pro pevnost tablet připravených za určité tlakové síly, se tableta 

musí rozlomit při maximálním napětí v tahu. Pro dané tablety to může vyžadovat 

zavedení vhodného materiálu mezi tabletu a kontaktní povrch. Příliš měkký povrch 

může mít ale za následek nižší pevnost tablet, než když by byl použit povrch 

pevnější.34  
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Dalším faktorem při volbě testu je skutečná pevnost tablet. Tablety lisované  

při nízké lisovací síle jsou slabší. V případě, že tablety mají nízkou pevnost v tahu, je 

nepravděpodobné, že bude zapotřebí úprava povrchu.34  

 

Autoři se domnívají, že výsledky naznačují, že by měly být voleny zkoušky 

zajišťující pozorování zlomu tablet. Vedlo by to ke zlepšení posouzení pevnosti 

tablet a umožnění provedení srovnání mezi pevnostmi tablet z různých materiálů.34 

 

Oděr tablet  

 

Oděrem se rozumí poškození neobalených tablet mechanickým namáháním  

za definovaných podmínek, při kterém jsou vystaveny vzájemnému odírání, nárazům 

a pádům, čímž dochází k narušování jejich povrchu, lámání nebo štěpení tablet. 

Používá se bubínek, který vykonává otáčky. Před zkouškou se tablety zbaví prachu, 

přesně zváží, umístí do bubínku a spustí se otáčení. Po 100 otáčkách se tablety 

vyjmou, očistí a opět zváží. Po stanovení nesmí být žádná přítomná tableta zřetelně 

rozbitá, rozlomená nebo s odštípnutými částmi, vzorek jinak nevyhovuje lékopisu. 

Za vyhovující se považuje oděr menší než 1 %.35,36 

 

Finští vědci ve své práci stanovovali pevnost v tlaku, dobu rozpadu a rozdíly 

v hmotnosti tablet, které byly vylisovány ze tří typů MCC Avicel PH a jejích směsí. 

Celkem bylo použito 16 různých směsí Avicel PH 101, PH 102 a PH 200. 

Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují vlastnosti tablet, jsou velikost částic a 

hustota. Bylo zjištěno, že čím vyšší bylo množství Avicelu PH 101 ve směsi, tím 

silnější a odolnější byly tablety proti rozpadu. Vysoký podíl Avicelu PH 101 má také 

za následek větší odchylky v hmotnostech tablet. Zvýšení množství Avicelu PH 102, 

a také Avicelu PH 200 vedlo k tabletám s kratší dobou rozpadu, s menšími rozdíly 

v hmotnostech a nižší destrukční silou, potřebnou k rozdrcení tablet. MCC Avicel PH 

by se mohl přidávat do různých směsí a mohl by tak optimalizovat odchylky 

v hmotnostech, pevnostech i rozpadových vlastnostech tablet.37 
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4 Cíle práce 

 

Tato práce navazuje na už dříve prováděné studie. Cílem této práce je zhodnotit 

vlastnosti a lisovatelnost mikrokrystalické celulosy, pelet a jejich směsí. Výsledky 

této práce budou dále využity v navazujících pokusech, ve kterých se plánuje nástřik 

účinných látek na pelety a jejich následovné využití v lékových formách s řízeným 

uvolňováním. 

 

Jako práškovaná mikrokrystalická celulosa bude použit Comprecel 102 a jako pelety 

budou použity komerčně dostupné pelety vyráběné z mikrokrystalické celulosy  

pod názvem Cellets 100. U použitých látek a směsí budou hodnoceny tokové 

vlastnosti, bude hodnocena lisovatelnost metodou síla-dráha a lisovací rovnicí. Dále 

budou hodnoceny vlastnosti tablet. 

 

Cílem práce je u použitých látek a jejich směsí: 

  

 Zhodnotit tokové vlastnosti za pomoci sypného úhlu, metodou vytékání 

otvorem a Hausnerovým poměrem. 

 

 Posoudit lisovatelnost pomocí záznamu síla-dráha. 

 

 Pomocí parametrů lisovací rovnice zhodnotit průběh lisovacího procesu. 

 

 Zjistit vliv složení tabletoviny na pevnost a oděr lisovaných tablet. 

 

 Vzhledem k tokovým vlastnostem a lisovatelnosti určit optimální poměr 

mikrokrystalické celulosy a pelet. 
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5 Experimentální část 

 

5.1 Použité suroviny 

 

Mikrokrystalická celulosa: Comprecel M102 D+ 

Šarže: C130786 

Výrobce: Mingtai Chemical CO., LTD., Taiwan  

 

Pelety: Cellets 100 

Šarže: 12F029 

Výrobce: HARKE Group, Německo 

 

5.2 Použité přístroje a zařízení 

 

Digitální váhy: Kern 440-33N 

Výrobce: Gottl Kern & Sohn GmbH, Balingen, Německo 

Použití: navažování surovin a jejich směsí 

Váživost: 200 g, přesnost: 0,01 g 

 

Mísící krychle: Erweka KB 15S 

Výrobce: Erweka GmbH, Heusenstamm, Německo 

Pohonná jednotka: Erweka AR 401 

Použití: mísení směsí 

 

Tester měření toku prášků a granulátů: Erweka GT 

Výrobce: Erweka GmbH, Heusenstamm, Německo 

Použití: stanovení sypnosti a sypného úhlu 
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Zařízení pro měření vzorků prášků: Erweka SVM 102 

Výrobce: Erweka GmbH, Heusenstamm, Německo 

Použití: stanovení setřesné hustoty 

 

Zařízení pro zjišťování sypné hustoty: Scottův volumetr 

Výrobce: Copley Scientific Limited, Nottingham, UK 

Použití: stanovení sypné hustoty 

 

Analytické váhy: A&D HR 120 

Výrobce: A&D Company Limited, Tokio, Japonsko 

Použití: navažování připravených směsí pro lisování jednotlivých tablet 

Váživost: 120 g, přesnost: 0,1 mg 

 

Přístroj pro zkoušení pevnosti materiálů v tlaku a tahu: Zwick/Roell T1-FRO 50 

Výrobce: Zwick GmbH & Co., Ulm, Německo 

Použití: lisování tablet 

Přístroj je propojen s počítačem, v němž je program TestXpert v9.01, pomocí kterého 

je vyhodnocen lisovací proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13: Trhací lis Zwick/Roell T1-FRO 50.38 
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Lisovací přípravek: Adamus HT 

Výrobce: Machine Factory Group, Štětín, Polsko 

Použití: matrice pro lisování tablet 

 

Přístroj pro měření pevnosti tablet: Tablet Tester 8M 

Výrobce: Dr. Schleuniger Pharmatron AG, Thun, Švýcarsko 

Použití: měření pevnosti tablet 

 

Přístroj pro stanovení oděru tablet: Sotax FT2 

Výrobce: Sotax AG, Švýcarsko 

Použití: stanovení oděru tablet 

 

5.3 Postup práce 

 

Příprava směsí 

 

Jednotlivé směsi byly připraveny ze dvou složek, mikrokrystalické celulosy a pelet, 

vždy po 100 g a v poměrech MCC:C 100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 a 0:100. 

Suroviny byly váženy na laboratorních vahách Kern 440-33N, s přesností na dvě 

desetinná místa. Směsi byly poté přesypány do mísící krychle Erweka KB 15S. 

Mísení tabletoviny probíhalo 5 minut a rychlost otáček na přístroji byla nastavena  

na 105 otáček za minutu. Vzorky byly uchovány ve skleněných lékovkách z tmavého 

skla a připraveny k dalšímu použití. 
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Hodnocení tokových vlastností 

 

Stanovení sypnosti 

 

Stanovení bylo provedeno na přístroji určeném k měření toku prášků a granulátů 

Erweka GT, s násypkou o objemu 100 ml a otvorem o průměru 10 mm. Do násypky 

bylo vždy nasypáno 50 g každého vzorku. Otvor byl otevřen a měřila se doba 

potřebná pro vyprázdnění násypky. Měření se opakovalo pro každý vzorek 

dvacetkrát. Nakonec byl vypočítán průměr a směrodatná odchylka z měření  

pro každý vzorek zvlášť. Hmotnost odsypané směsi byla přepočítána na g/s. 

 

Stanovení sypného úhlu 

 

Měření probíhalo opět na přístroji Erweka GT, s násypkou a otvorem o průměru 

10 mm. 50 g směsi bylo nasypáno do násypky. Směs se nechala volně vysypávat a 

pomocí laseru byl změřen úhel vzniklého kuželu. Měření proběhlo opět desetkrát  

pro každý vzorek. Opět byl počítán průměr a směrodatná odchylka. 

 

Měření zdánlivých hustot 

 

Stanovení setřesné hustoty 

 

Pro stanovení bylo použito zařízení pro měření vzorků prášků Erweka SVM 102.  

Do odměrného válce byla vždy nasypána určitá hmotnost každé směsi. Odměrný 

válec byl v přístroji zajištěn, vytárován a bylo provedeno 1250 sklepnutí.  

Po sklepnutí byl odečten objem V1250, měření proběhlo pro každý vzorek desetkrát. 

Setřesná hustota byla vypočítána ze vzorce: 

 

               (9) 

Byl počítán průměr a směrodatná odchylka. 



37 

 

Stanovení sypné hustoty 

 

Stanovení bylo provedeno ve Scottově volumetru, což je zařízení, jehož hlavními 

částmi jsou sítko, násypka, prostor se čtyřmi přepážkami a kalibrovaný váleček 

o objemu 25,00 ml. Určité množství směsi proteklo volumetrem a nechalo se volně 

nasypat do válečku. Přebytek směsi se opatrně odstranil. Sypná hustota se vypočítala 

ze vzorce: 

 

                 (10) 

Měření probíhalo desetkrát pro každou směs a nakonec byl vypočítán průměr a 

směrodatná odchylka. 

 

Stanovení Hausnerova poměru 

 

Hausnerův poměr byl alternativně vypočítán ze změřených hodnot sypné a setřesné 

hustoty.21 Vztah je následují: 

 

               (11) 

 

Na obr. č. 14 je stupnice toku prášku, ze které lze podle Hausnerova poměru určit 

charakter toku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14: Stupnice toku prášku.21 
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Příprava tablet pro hodnocení záznamu síla-dráha 

 

Tablety byly lisovány z připravených tabletovin za použití lisovacího přípravku 

Adamus HT v zařízení pro zkoušení pevnosti materiálů v tlaku a tahu Zwick/Roell 

T1-FRO 50. Na analytických váhách A&D HR 120 jsem navažovala vždy 500 mg 

tabletoviny s přesností ± 0,5 mg, od každé směsi dvacetkrát. Navážku jsem nasypala 

do matrice, která měla průměr 13 mm a vložila do lisovacího zařízení. Z každého 

materiálu a směsi jsem lisovala 20 tablet. 

 

Na přístroji byly nastaveny následující parametry: 

 

Zatížení – zkušební cyklus   standardní síla 10 kN 

Odlehčení – zkušební cyklus   standardní síla 2 N 

Rychlost cyklů    dráha příčníku 0,5 mm/s 

Předzatížení     2 N 

Rychlost předzatížení   0,5 mm/s 

 

Byly zjištěny následující parametry: 

 

Ep  energie předlisování [J] 

El  energie akumulovaná v tabletě po skončení lisovacího procesu, jinak 

plastická energie [J] 

Ee  energie uvolněná z tablety při relaxaci tablety, též elastická energie [J] 

             

Příprava tablet pro hodnocení parametrů lisovací rovnice 

 

Tablety byly lisovány z připravených tabletovin opět za použití lisovacího přípravku 

Adamus HT v zařízení pro zkoušení pevnosti materiálů v tlaku a tahu Zwick/Roell 

T1-FRO 50. Na analytických váhách A&D HR 120 jsem navážila 500 mg tabletoviny 

vždy s přesností ± 0,5 mg, dvacetkrát od každé směsi. 
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Navážku jsem nasypala do matrice o průměru 13 mm a vložila do lisovacího 

zařízení. Z každého materiálu a směsi jsem připravovala 20 tablet. 

 

Na přístroji byly nastaveny tyto parametry:  

 

Zatížení – zkušební cyklus  standardní síla 42 000 N 

Odlehčení – zkušební cyklus  standardní síla 2 N 

Rychlost cyklů   dráha příčníku 0,5 mm/s 

Definované síly pro zatížení  50 lisovacích sil: 2 – 40 000 N 

Rychlost nastavení LE   100 mm/min 

 

Pro výpočet parametrů lisovací rovnice byla použita upravená Řehulova 

trojexponenciální rovnice.39 Její znění je následující:  

 

 

           (12)    

  

V  objem lisovaného materiálu [mm3] 

V0  počáteční objem lisovaného materiálu [mm3] 

V∞  objem lisovaného materiálu při nekonečně vysokém tlaku [mm3] 

A1  objemová redukce způsobená přeskupováním částic [bezr.] 

A2  objemová redukce způsobená elastickými deformacemi částic [bezr.] 

A3  objemová redukce způsobená plastickými deformacemi částic [bezr.] 

1/ti  rychlost objemové redukce příslušné fáze lisovacího procesu [MPa-1] 

p  lisovací tlak [MPa] 
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Dále lze charakterizovat energetickou náročnost příslušných fází lisovacího 

procesu.39 Platí:  

  

Ei = V0 · Ai · ti           (13) 

          

Ei  energetická náročnost příslušné fáze lisovacího procesu [mJ] 

V0  počáteční objem lisovaného materiálu[mm3] 

Ai  objemová redukce příslušné fáze lisovacího procesu [bezr.] 

ti  parametr popisující rychlost příslušné fáze lisovacího procesu [MPa] 

 

Stanovení pevnosti tablet  

 

Zkouška probíhala v přístroji pro měření pevnosti tablet Tablet Tester 8M. Tableta 

byla vložena mezi dvě čelisti přístroje, kde se jedna pohybovala proti druhé a tableta 

tak byla rozdrcena. Byla testována odolnost vůči rozdrcení tablet vyrobených dvěma 

způsoby, pomocí metody záznamu síla-dráha a metody lisovací rovnice. 

 

Byla měřena síla potřebná k rozdrcení tablety, průměr a výška tablety. Zkouška 

probíhala vždy s deseti tabletami, a to od každého materiálu a směsi. Nakonec byl 

vyhodnocen průměr a směrodatná odchylka. U tablet se dále také měří radiální 

pevnost v MPa.39 Vzorec je následující:  

 

       (14) 

 

kde F je drtící síla, d je průměr tablety a h je výška tablety. Optimální hodnota 

radiální pevnosti je 0,56 – 1,12 MPa.    
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Stanovení oděru tablet 

 

Měření probíhalo v přístroji pro stanovení oděru tablet Sotax FT2. Pomocí této 

zkoušky se hodnotí hmotnostní úbytek způsobený mechanickým namáháním tablet. 

Přístroj tvoří bubínek s přepážkou, který vykonává 25 otáček za minutu. Test probíhá 

s deseti tabletami od každé ze směsí. Tablety se nejprve zváží a vloží do bubínku, 

který se 100 krát otočí. Poté se tablety vyjmou, opráší a znovu zváží. Vyhovující je 

oděr do 1 %. Pokud se nějaká tableta celá rozlomí, vzorek zkoušce na oděr 

nevyhovuje. 

 

5.4 Použité statistické metody 

 

Základní data, která popisují lisovací proces a parametry záznamu síla-dráha, byla 

získána z řídícího softwaru zařízení pro zkoušení pevnosti materiálů v tlaku a tahu 

Zwick/Roell T1-FRO 50 TestXpert v9.01. Pro zjištění parametrů lisovací rovnice byl 

použit program Origin v7.5. Všechna data byla statisticky vyhodnocena v programu 

QC Expert v3.3 a zpracována do krabicových grafů pro lepší přehlednost.  

Pro výpočet hodnot průměrů a směrodatných odchylek byl použit program Microsoft 

Office Excel 2013. 
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Pro lepší interpretaci výsledků byly získané hodnoty zpracovány do krabicových 

grafů. Krabicový graf poskytuje grafické vyjádření všech naměřených hodnot. Jsou 

to informace o maximálních a minimálních hodnotách, mediánu a horním a dolním 

kvartilu. Extrémní hodnoty jsou zakresleny jako samostatné body. Popis grafu je  

na obr. č. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Příklad krabicového grafu. 
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6 Výsledky 

 

6.1 Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

 

MCC  mikrokrystalická celulosa 

C  pelety Cellets® 

x  průměr   

s  směrodatná odchylka 

Ep  energie předlisování [J] 

El  plastická energie [J] 

Ee  elastická energie [J] 

V0  objem volně nasypané tabletoviny bez působení tlaku [mm3] 

A1  objemová redukce tabletoviny ve fázi předlisování [bezr.] 

A2  objemová redukce tabletoviny ve fázi elastické deformace [bezr.] 

A3  objemová redukce tabletoviny ve fázi plastické deformace [bezr.] 

1/t1  rychlostní konstanta A1 [MPa-1] 

1/t2  rychlostní konstanta A2 [MPa-1] 

1/t3  rychlostní konstanta A3 [MPa-1] 

E  celková energie spotřebovaná při stlačení celého objemu tabletoviny 

  [J] 

E1  energie spotřebovaná ve fázi předlisování [J] 

E2  energie spotřebovaná ve fázi elastické deformace [J] 

E3  energie spotřebovaná ve fázi plastické deformace [J] 

RP  radiální pevnost [MPa] 

 

 



44 

 

6.2 Tabulky 

 

Tabulka č. 1: Sypný úhel 

 

Poměr MCC - C (%) 
Sypný úhel (°) 

x s 

100 - 0 48,21 0,95 

80 - 20 45,44 0,37 

60 - 40 43,90 0,70 

40 - 60 41,38 0,64 

20 - 80 36,35 0,85 

0 - 100 31,15 0,45 

 

Tabulka č. 2: Sypnost 

 

Poměr MCC - C (%) 
Sypnost (g/s) 

x s 

100 - 0 2,54 1,00 

80 - 20 3,49 1,15 

60 - 40 4,00 0,35 

40 - 60 10,57 0,86 

20 - 80 14,42 1,74 

0 - 100 20,94 0,23 

 



45 

 

Tabulka č. 3: Sypná hustota 

 

Poměr MCC - C (%) 
Sypná hustota (g/ml) 

x s 

100 - 0 0,32 0,00 

80 - 20 0,36 0,01 

60 - 40 0,41 0,00 

40 - 60 0,48 0,00 

20 - 80 0,59 0,01 

0 - 100 0,74 0,00 

 

Tabulka č. 4: Setřesná hustota 

 

Poměr MCC - C (%) 
Setřesná hustota (g/ml) 

x s 

100 - 0 0,49 0,00 

80 - 20 0,56 0,03 

60 - 40 0,63 0,07 

40 - 60 0,65 0,01 

20 - 80 0,74 0,00 

0 - 100 0,83 0,01 

 

Tabulka č. 5: Hausnerův poměr 

 

Poměr MCC - C (%) 
Hausnerův poměr (g/ml) 

x s 

100 - 0 1,54 0,02 

80 - 20 1,53 0,10 

60 - 40 1,53 0,16 

40 - 60 1,34 0,01 

20 - 80 1,24 0,02 

0 - 100 1,13 0,01 
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Tabulka č. 6: Hodnoty parametrů ze záznamu síla-dráha – Ep, El a Ee 

 

Poměr MCC - C (%) 
Ep (J) El (J) Ee (J) 

x s x s x s 

100 - 0 20,85 1,41 8,49 0,05 2,06 0,05 

80 - 20 16,79 0,42 7,76 0,04 2,01 0,05 

60 - 40 13,46 0,55 7,18 0,04 2,00 0,05 

40 - 60 9,73 0,33 6,61 0,05 2,02 0,04 

20 - 80 6,22 0,21 6,36 0,06 1,97 0,04 

0 - 100 2,87 0,13 6,30 0,28 1,85 0,06 

 

Tabulka č. 7: Hodnoty parametrů lisovací rovnice – V0, A1, A2 a A3 

 

Poměr MCC - C (%) 
V0 (mm3) A1 (bezr.) A2 (bezr.) A3 (bezr.) 

x s x s x s x s 

100 - 0 1194,5 20,4 0,284 0,010 0,347 0,003 0,369 0,009 

80 - 20 1056,2 15,2 0,258 0,007 0,335 0,003 0,407 0,005 

60 - 40 953,4 18,8 0,238 0,011 0,315 0,004 0,447 0,008 

40 - 60 969,6 252,3 0,230 0,010 0,298 0,002 0,471 0,008 

20 - 80 792,8 112,6 0,179 0,091 0,301 0,035 0,520 0,056 

0 - 100 651,1 5,7 0,001 0,000 0,052 0,001 0,948 0,001 
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Tabulka č. 8: Hodnoty parametrů lisovací rovnice – 1/t1, 1/t2 a 1/t3 

 

Poměr MCC - C (%) 
1/t1 (MPa-1) 1/t2 (MPa-1) 1/t3 (MPa-1) 

x s x s x s 

100 - 0 1,899 0,149 0,103 0,003 0,008 0,000 

80 - 20 1,613 0,115 0,094 0,003 0,007 0,000 

60 - 40 1,611 0,217 0,085 0,004 0,007 0,000 

40 - 60 2,029 0,120 0,077 0,002 0,006 0,000 

20 - 80 2,358 1,519 0,050 0,003 0,005 0,000 

0 - 100 2,533 0,014 1,118 0,010 0,007 0,000 

 

Tabulka č. 9: Hodnoty parametrů lisovací rovnice – E, E1, E2 a E3 

 

Poměr MCC - C (%) 
E (J) E1 (J) E2 (J) E3 (J) 

x s x s x s x s 

100 - 0 62,1 1,8 0,179 0,006 4,03 0,08 57,9 1,8 

80 - 20 63,7 1,0 0,169 0,006 3,77 0,10 59,8 1,0 

60 - 40 67,3 1,7 0,142 0,008 3,55 0,14 63,6 1,5 

40 - 60 75,6 17,7 0,110 0,030 3,76 0,89 71,7 16,8 

20 - 80 89,2 5,2 0,062 0,004 4,68 0,31 84,4 4,9 

0 - 100 87,5 1,8 0,000 0,000 0,03 0,00 87,4 1,8 
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Tabulka č. 10: Radiální pevnost tablet lisovaných 10 kN 

 

Poměr MCC - C (%) 
RP 10 kN (MPa) 

x s 

100 - 0 2,94 0,08 

80 - 20 2,08 0,05 

60 - 40 1,53 0,05 

40 - 60 0,95 0,02 

20 - 80 0,60 0,03 

0 - 100 0,33 0,02 

 

Tabulka č. 11: Radiální pevnost tablet lisovaných 40 kN 

 

Poměr MCC - C (%) 
RP 40 kN (MPa) 

x s 

100 - 0 14,09 0,29 

80 - 20 6,97 0,28 

60 - 40 5,37 0,19 

40 - 60 3,91 0,14 

20 - 80 2,54 0,07 

0 - 100 1,25 0,07 
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Tabulka č. 12: Oděr tablet lisovaných 10 kN 

 

Poměr MCC - C (%) Oděr (%) 

100 - 0 0,19 

80 - 20 0,25 

60 - 40 0,47 

40 - 60 0,78 

20 - 80 2,54 

0 - 100 21,08 

 

Tabulka č. 13: Oděr tablet lisovaných 40 kN 

 

Poměr MCC - C (%) Oděr (%) 

100 - 0 0,13 

80 - 20 0,16 

60 - 40 0,27 

40 - 60 0,35 

20 - 80 0,63 

0 - 100 1,13 
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6.3 Grafy 

 

Graf č. 1: Vliv poměru MCC:C na sypnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Vliv poměru MCC:C na sypný úhel 
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Graf č. 3: Vliv poměru MCC:C na sypnou hustotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Vliv poměru MCC:C na setřesnou hustotu 
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Graf č. 5: Vliv poměru MCC:C na Hausnerův poměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Vliv poměru MCC:C na parametr záznamu síla-dráha Ep  
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Graf č. 7: Vliv poměru MCC:C na parametr záznamu síla-dráha El  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Vliv poměru MCC:C na parametr záznamu síla-dráha Ee 
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Graf č. 9: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice V0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice A1 
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Graf č. 11: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice A3 
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Graf č. 13: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice 1/t1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice 1/t2 
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Graf č. 15: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice 1/t3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice E1  
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Graf č. 17: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice E2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 18: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice E3  
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Graf č. 19: Vliv poměru MCC:C na parametr lisovací rovnice E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20: Vliv poměru MCC:C na radiální pevnost tablet lisovaných 10 kN 
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Graf č. 21: Vliv poměru MCC:C na radiální pevnost tablet lisovaných 40 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

7 Diskuse 

 

7.1 Hodnocení tokových vlastností 

 

Tokové vlastnosti použitých materiálů a jejich směsí byly hodnoceny za použití 

sypného úhlu a sypnosti, měřené metodou vytékání otvorem a Hausnerovým 

poměrem. 

 

Z výsledků měření sypného úhlu a sypnosti (tabulky č. 1 a č. 2, grafy č. 1 a č. 2) 

vyplynulo, že nejlepší tokové vlastnosti mají samotné pelety Cellets 100 a nejhorší 

tokové vlastnosti byly pozorovány u samotné mikrokrystalické celulosy 

Comprecel 102 (8x nižší než u samotných pelet). S rostoucím množstvím pelet 

v jednotlivých směsích docházelo ke zlepšování tokových vlastností. 

 

Tyto rozdíly jsou dány především mnohem vyšší (přibližně 2x vyšší) sypnou a 

setřesnou hustotou pelet než mikrokrystalické celulosy (tabulky č. 3 a č. 4, grafy č. 3 

a č. 4). Dále to souvisí s distribucí velikosti částic jednotlivých materiálů. Částice 

pelet mají větší střední velikost a výrazně užší distribuci velikosti částic  

(dv10 = 116,90 µm, dv50 = 142,50 µm a dv90 = 188,86 µm), než mikrokrystalická 

celulosa Comprecel 102 (dv10 = 25,58 µm, dv50 = 104,16 µm a dv90 = 211,46 µm).40 

Tokové vlastnosti také souvisí s obsahovou vlhkostí hodnocených látek. V použité 

mikrokrystalické celulose a peletách však byla obsahová vlhkost podobná (5,13 % a 

5,35 %).40 
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V neposlední řadě také souvisí s tvarem a povrchem částic lisovaného materiálu 

(obrázky č. 16 – č. 19). Na první pohled je patrná sféricita částic pelet, resp. Tvarová 

stejnoměrnost jednotlivých částic v porovnání s mikrokrystalickou celulosou 

Comprecel 102. Dále je patrná i vyšší hladkost povrchu pelet. 

 

Obr. č. 16 a č. 17: SEM snímky mikrokrystalické celulosy Comprecel 102 a detail 

      povrchu částice. Zvětšení 500x a 2800x. Napětí 5 kV.40 

 

 

Obr. č. 18 a č. 19: SEM snímky pelet Cellets 100 a detail povrchu částice. 

     Zvětšení 500x a 2800x. Napětí 5 kV.40 
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Z hodnocení Hausnerova poměru vyplynuly podobné závěry jako z hodnocení 

tokových vlastností sypným úhlem a metodou vytékání otvorem (tabulka č. 5 a  

graf č. 5). Hodnoty Hausnerova poměru byly nejvyšší u mikrokrystalické celulosy 

Comprecel 102 a nejnižší u pelet Cellets 100. S rostoucím množstvím pelet ve směsi 

se hodnoty Hausnerova poměru snižovaly. Podle lékopisných požadavků by se 

tokové vlastnosti samotné mikrokrystalické celulosy a směsí obsahující 20 a 40 % 

pelet daly hodnotit jako „velmi špatné”. Tokové vlastnosti směsi 40 % 

mikrokrystalické celulosy a 60 % pelet by se daly charakterizovat jako „průměrné”. 

U směsi z 20 % mikrokrystalické celulosy a 80 % pelet byl tok „přiměřený” a 

nakonec tok samotných pelet byl „dobrý”. 

 

7.2 Hodnocení lisovatelnosti 

 

Lisovatelnost použitých materiálů a jejich směsí byla hodnocena klasickým testem 

síla-dráha a lisovací rovnicí. 

 

Záznam síla-dráha hodnotí lisovací proces energetickými parametry Ep, El a Ee. 

Parametr Ep je úměrný energii spotřebované během předlisování, kdy dochází 

k přeskupování částic. Z výsledků vyplynulo (tabulka č. 6 a graf č. 6), že pelety 

spotřebovávají ve fázi předlisování přibližně 7x méně energie než mikrokrystalická 

celulosa Comprecel 102. Parametr El popisuje energii spotřebovanou na vlastní 

tvorbu tablet. Z výsledků je zřejmé, že se při lisování práškované mikrokrystalické 

celulosy spotřebovává mnohem více energie než v případě pelet (tabulka č. 6 a  

graf č. 7). Konečně parametr Ee charakterizuje elastickou energii výlisku. Nejvyšší 

hodnoty byly zjištěny u mikrokrystalické celulosy (tabulka č. 6 a graf č. 8). Naopak 

nejnižší a v porovnání s ostatními tabletovinami statisticky rozdílné, byly hodnoty 

zjištěny u samotných pelet. Hodnoty zjištěné u jednotlivých směsí vždy odpovídaly 

poměru mikrokrystalické celulosy Comprecel 102 a pelet Cellets 100. 
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Poslední verze použité lisovací rovnice hodnotí lisovací proces celkem jedenácti 

parametry. Jedná se o parametr V0, popisující objem tabletoviny na začátku lisování a 

dále parametry objemové redukce Ai, rychlostní parametry 1/ti a energetické 

parametry Ei, pomocí kterých charakterizuje změny v jednotlivých fázích lisovacího 

procesu. V první fázi dochází ke změnám způsobeným přeskupováním částic (i = 1). 

Ve druhé fázi jsou změny způsobeny elastickými deformacemi lisovaného materiálu 

(i = 2). Nakonec ve třetí fázi jsou popisovány změny způsobené plastickými 

deformacemi lisovaných částic (i = 3).39 

 

Hodnoty parametru V0 (tabulka č. 7 a graf č. 9) korelují s tokovými vlastnostmi 

jednotlivých materiálů a jejich směsí. Čím lepší jsou tokové vlastnosti lisovaného 

materiálu, tím nižší je objem lisovaného materiálu po nasypání do matrice. 

 

Objemová redukce ve fázi předlisování (parametr A1) a spotřeba energie v této fázi 

(parametr E1) se snižovala s rostoucím množstvím pelet ve směsi (tabulky č. 7 a č. 9 

a grafy č. 10 a č. 16). Naopak rychlost (parametr 1/t1) této fáze se s rostoucím 

množstvím pelet zvyšovala (tabulka č. 8 a graf č. 13). 

 

Ve druhé fázi lisovacího procesu, ve které jsou změny způsobeny především 

elastickými deformacemi lisovaného materiálu, se s rostoucím množstvím pelet  

ve směsi snižovaly hodnoty objemové redukce (parametr A2 – tabulka č. 7 a graf č. 

11). Závěry předchozích pokusů prokázaly, že vyšší hodnoty objemové redukce by 

mohly být způsobeny vytlačováním vzduchu z částic mikrokrystalické celulosy.41 

Naproti tomu bývá porozita pelet z mikrokrystalické celulosy velmi nízká.42,43  

U ostatních parametrů hodnotících tuto fázi lisovacího procesu nebyl pozorován 

pozvolný nárůst nebo pokles hodnot s postupně se měnícím poměrem 

mikrokrystalické celulosy a pelet. S rostoucím množstvím pelet ve směsi se rychlost 

(parametr 1/t2) této fáze snižovala (tabulka č. 8 a graf č. 14).  
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U samotných pelet však byla rychlost mnohem vyšší než u samotné mikrokrystalické 

celulosy Comprecel 102. Energetická spotřeba (parametr E2) v této fázi byla rovněž 

nejnižší u samotných pelet (tabulka č. 9 a graf č. 17). Hodnoty tohoto parametru  

u mikrokrystalické celulosy a jejích směsí s peletami však měly zajímavý průběh 

s lokálním minimem u směsi obsahující 60 % práškované mikrokrystalické celulosy 

a 40 % pelet. Příčiny tohoto jevu budou předmětem dalšího bádání. 

 

V poslední a pro formování tablety nejdůležitější fázi lisovacího procesu byly 

nejnižší objemové redukce (parametr A3) pozorovány u práškované mikrokrystalické 

celulosy (tabulka č. 7 a graf č. 12). Je to dáno plastickým charakterem tohoto 

materiálu.44 U jednotlivých směsí s rostoucím množstvím pelet objemová redukce 

stoupala. Publikované výsledky a dřívější pokusy poukazovaly na vysokou pevnost 

těchto pelet a na jejich tendenci fragmentace během lisování při působení tlaku.40,43 

Hodnoty rychlosti objemové redukce této fáze jsou uvedeny v tabulce č. 8. Nejnižší 

rychlost byla pozorována u směsi obsahující 20 % mikrokrystalické celulosy a 80 % 

pelet. Naopak nejvyšší rychlost plastických deformací byla pozorována u samotné 

mikrokrystalické celulosy, jak je zřejmé z grafu č. 15. Hodnoty spotřeby energie 

(parametr E3) v této fázi byly nejnižší u mikrokrystalické celulosy a nejvyšší  

u samotných pelet (tabulka č. 9 a graf č. 18). Hodnoty směsí byly úměrné poměru 

jednotlivých složek. 

 

Posledním parametrem, který se počítá k základním parametrům lisovací rovnice, je 

celková energetická spotřeba (parametr E). Z výsledků je patrné, že s rostoucím 

množstvím pelet se zvyšuje i spotřeba energie (tabulka č. 9 a graf č. 19). Celkově se 

při lisování pelet spotřebovalo přibližně o 40 % více energie než při lisování 

práškované mikrokrystalické celulosy. 

 

 

 

 



66 

 

7.3 Hodnocení vlastností tablet 

 

U vylisovaných tablet byly hodnoceny jejich vlastnosti. Jmenovitě se jednalo  

o pevnost a oděr tablet lisovaných lisovacími silami 10 kN a 40 kN. 

 

Nejvyšší radiální pevnost byla pozorována u tablet lisovaných z práškované 

mikrokrystalické celulosy (tabulky č. 10 a č. 11 a grafy č. 20 a č. 21). Naopak 

nejnižší radiální pevnost měly tablety lisované ze samotných pelet. Rozdíly  

mezi radiální pevností tablet z práškované mikrokrystalické celulosy a pelet byly 

velmi rozdílné. U tablet lisovaných z mikrokrystalické celulosy byla pevnost téměř 

9x resp. 11x vyšší (lisovací síla 10 a 40 kN) než u tablet lisovaných z pelet. Pevnost 

tablet lisovaných oběma silami se zvyšovala s rostoucím množstvím pelet ve směsi. 

Radiální pevnost tablet lisovaných 10 kN ze samotných pelet byla nevyhovující.  

U většiny tablet byla naopak radiální pevnost příliš vysoká. V optimálním rozmezí 

radiální pevnosti se za použitých podmínek pohybovaly pouze dvě směsi lisované  

10 kN. Jednalo se o směs obsahující 40 % mikrokrystalické celulosy a 60 % pelet 

(RP = 0,95 MPa) a dále o směs obsahující 20 % mikrokrystalické celulosy a 80 % 

pelet (RP = 0,60 MPa). 

 

Oděr lisovaných tablet byl při použití obou lisovacích sil nejnižší u tablet lisovaných 

ze samotné mikrokrystalické celulosy (tabulka č. 12 a č. 13). Naopak nejvyšší oděr 

byl u tablet lisovaných ze samotných pelet. U tablet lisovaných 10 kN ze směsi 

obsahující 20 % mikrokrystalické celulosy a samotných pelet byl oděr vyšší než 1 % 

a navíc docházelo k rozpadu tablet. U tablet lisovaných 40 kN byl oděr nevyhovující 

pouze u tablet ze samotných pelet. Při použití vyšší lisovací síly nedocházelo 

k rozpadu tablet během friabilace.  
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8 Závěr 

 

Závěry této práce by se daly shrnout do následujících bodů: 

 

 Tokové vlastnosti pelet hodnocené sypným úhlem, rychlostí vytékáním 

otvorem a Hausnerovým poměrem byly mnohem lepší než u mikrokrystalické 

celulosy. S rostoucím množstvím pelet ve směsi se tokové vlastnosti 

zlepšovaly. Tyto rozdíly jsou dány rozdílnou sypnou a setřesnou hustotou a 

také morfologií částic použitých materiálů. 

 

 Lisovatelnost použitých látek a směsí hodnocených záznamem síla-dráha byla 

nejlepší u samotné mikrokrystalické celulosy a naopak nejhorší u samotných 

pelet. Při lisování mikrokrystalické celulosy se spotřebovalo více energie  

na vlastní tvorbu tablet (parametr El) než při lisování pelet. 

 

 U parametrů Ep a El záznamu síla-dráha hodnoty zjištěné u směsí odpovídaly 

poměru mikrokrystalické celulosy a pelet. V případě parametru Ee jsou 

rozdíly způsobené rozdílným chováním materiálů během stlačování. 

Mikrokrystalická celulosa podléhá plastickým deformacím a u pelet dochází 

k výrazné fragmentaci. 

 

 Za pomoci parametrů použité trojexponenciální lisovací rovnice byl popsán 

odlišný průběh lisovacího procesu samotné práškované mikrokrystalické 

celulosy a pelet. Výsledky tohoto hodnocení opět odpovídají 

viskoelastickému charakteru mikrokrystalické celulosy a naznačují 

fragmentaci pelet během lisování. 

 

 U většiny parametrů lisovací rovnice hodnoty zjištěné u směsí odpovídaly 

poměru mikrokrystalické celulosy a pelet. Výjimkou jsou parametry 

1/t1, 1/t3 a E2. Příčiny budou předmětem dalšího navazujícího výzkumu. 
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 Z hodnocení pevnosti tablet vyplynulo, že tablety z mikrokrystalické celulosy 

mají mnohem vyšší radiální pevnost, než tablety lisované z pelet. 

 

 Radiální pevnost tablet lisovaných ze směsí odpovídala poměru 

mikrokrystalické celulosy a pelet. 

 

 Pevnost tablet lisovaných z většiny tabletovin byla nevyhovující.  

Za použitých podmínek lisování byla optimální radiální pevnost zjištěna 

pouze u tablet připravených ze směsí obsahujících 20 a 40 % 

mikrokrystalické celulosy při lisovací síle 10 kN. 

 

 Z hodnocení oděru tablet vyplynulo, že tablety lisované z mikrokrystalické 

celulosy mají mnohem nižší oděr než tablety lisované z pelet. 

 

 S rostoucím množstvím pelet v lisované směsi se oděr zvyšoval. U tablet 

lisovaných 10 kN ze směsi obsahující 20 % mikrokrystalické celulosy a 

samotných pelet byl oděr nevyhovující a během testování docházelo 

k praskání tablet. V případě lisovací síly 40 kN měly nevyhovující oděr pouze 

tablety lisované ze samotných pelet a během testování nedocházelo k jejich 

rozpadu. 

 

 Jako optimální se jeví směs obsahující 40 % mikrokrystalické celulosy a  

60 % pelet. U této směsi byly sice zjištěny „průměrné” tokové vlastnosti, ale 

byl u ní pozorována nejvyšší rychlost objemové redukce, způsobená 

přeskupováním částic. Tablety připravené z této směsi měly vyhovující 

radiální pevnost a oděr tablet. 
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 Pro další pokusy, kde se počítá s nanášením většího množství účinných látek 

na povrch částic pelet, je možné ještě uvažovat o směsi obsahující 60 % 

mikrokrystalické celulosy a 40 % pelet. Tato směs má horší tokové vlastnosti. 

Z ní lisované tablety však mají ještě nižší oděr a radiální pevnost vyšší než je 

horní limit optimálního rozmezí. Radiální pevnost tablet lisovaných z pelet se 

však obvykle po nanesení účinné látky prudce snižuje. 
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