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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra: Farmaceutická technologie 

Školitel: Mgr. Petra Svačinová, Ph.D. 

Posluchač: Kateřina Hamplová 

Název diplomové práce: Vliv délky prodlevy na parametry testu stresové 

relaxace u mikrokrystalické celulosy a škrobu 

 

Tato práce je zaměřena na viskoelastické vlastnosti farmaceutických 

pomocných látek a na pevnost tablet z nich vyrobených. Teoretická část je věnována 

popisu použitých materiálů. Jedná se o plniva mikrokrystalickou celulosu, 

bramborový škrob a kluznou látku stearan hořečnatý v koncentraci 1 %. Dále je 

popsána problematika stresové relaxace, možné metody jejího hodnocení  

a využití nejen ve farmacii. Hodnocena je také radiální pevnost tablet. 

Experimentální část se zabývá sledováním viskoelastických vlastností 

použitých surovin a jejich směsí s kluznou látkou. Tyto vlastnosti se hodnotily 

s využitím testu stresové relaxace. Při maximální lisovací síle 10 kN byly měněny 

časové prodlevy (60 s, 120 s, 180 s, 240 s, 300 s, 360 s, 420 s, 480 s, 540 s, 600 s).  

U získaných parametrů elasticity A1-3 a plasticity P1-3 se sledovala jejich závislost  

na délce prodlevy. Parametr A1 s rostoucí časovou prodlevou roste u všech 

sledovaných látek. U parametrů A2, A3 je průběh závislosti na prodlevě pro jednotlivé 

látky a jejich směsi rozdílný. Parametry plasticity P se zvyšují s rostoucí délkou 

prodlevy u všech použitých materiálů. Závislost radiální pevnosti na délce prodlevy 

má podobný průběh jako závislost parametrů elasticity A. 

  



Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of: Pharmaceutical technology 

Consultant: Mgr. Svačinová Petra, Ph.D. 

Student: Hamplová Kateřina 

Title of Thesis:  The influence of the dwell time on the parameters of 

the stress relaxation test for microcrystalline cellulose 

and starch. 

This thesis is focused on the viscoelastic properties of pharmaceutical 

excipients and the tensile strength of tablets. The theoretical part describes used 

materials. Microcrystalline cellulose and starch were used as fillers and magnesium 

stearate at concentration of 1% was used as lubricant. The stress relaxation test  

and its evaluation and utilization not only in pharmacy is described as well as the 

tensile strength of tablets. 

The experimental part deals with the viscoelastic properties of used materials 

and their mixtures with lubricant. These properties were evaluated using the stress 

relaxation test. At maximum compression force of 10 kN the length of dwell time 

was changed (60 s, 120 s, 180 s, 240 s, 300 s, 360 s, 420 s, 480 s, 540 s, 600 s).  

For derived parameters of elasticity A1-3 and plasticity P1-3 the dependence on the 

length of dwell time was evaluated. Parameter A1 increases with increasing dwell 

time for all substances. For parameters A2, A3, the dependence on the dwell time is 

different for individual compounds and mixtures. Parameters of plasticity P increase 

with increasing dwell time for all used materials. Dependence of the tensile strength 

on the length of dwell time has similar characteristics to the dependence of the 

parameters of elasticity A.  
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1. Zadání a cíle diplomové práce 

Předmětem této práce je v teoretické části charakterizovat použité suroviny, 

popsat test stresové relaxace a jeho využití ve farmacii i jiných odvětvích a také 

popsat kinetiku drcení tablet.  

 Dále je v experimentální části cílem charakterizovat viskoelastické vlastnosti 

daných látek a jejich směsí s využitím testu stresové relaxace. K hodnocení těchto 

vlastností bude využito parametrů elasticity A1-3 a plasticity P1-3. Hodnotit se budou 

změny parametrů elasticity a plasticity v závislosti na různé délce časové prodlevy 

v průběhu lisování. Použité materiály budou:  mikrokrystalická celulosa Avicel PH 

200, bramborový škroba jejich směsi s přídavkem 1 % stearanu hořečnatého.  

Dílčí cíle experimentální práce jsou následující:  

 Příprava směsí plniva a 1 % kluzné látky 

 Lisování tablet s využitím testu stresové relaxace s různou délkou prodlevy 

 Drcení tablet a výpočet radiální pevností 

 Vyhodnocení výsledků a popis vlivu délky časové prodlevy na parametry 

elasticity a plasticity a radiální pevnost tablet 
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2. Seznam použitých zkratek 

 

A    parametr elasticity 

AFM    atomic force microscopy 

DCPD    dihydrát fosforečnanu vápenatého 

elast.deform.   elastická deformace 

HEC    hydroxyetylcelulosa 

FF    sprejové sušení 

LT    lisovací tlak 

MCC     mikrokrystalická celulosa 

MH    monohydrát 

MgSt     stearan hořečnatý 

P     parametr plasticity 

p    hladina významnosti 

plast.deform.   plastická deformace 

RP     radiální pevnost 

ref.hod.   referenční hodnoty 

SR     stresová relaxace 

T    relaxační konstanta 
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3. Úvod 

Test stresové relaxace je jednou z metod, které se používají pro hodnocení 

viskoelastických vlastností materiálů. Je využíván v různých oborech, jako je  

např. potravinářství, zpracování kovů nebo hodnocení polymerů. Lze jím také 

sledovat chování některých biologických struktur. Ve farmacii můžeme pomocí 

tohoto testu hodnotit elastické a plastické vlastnosti pomocných i léčivých látek  

a jejich směsí určených především k výrobě tablet. Tyto látky se během lisovacího 

procesu chovají různě a popis jejich vlastností nám může pomoci podrobněji 

studovat průběh lisování, optimalizovat podmínky lisování nebo předvídat některé 

negativní jevy, jako např. víčkování.  

Délka časové prodlevy testu stresové relaxace není stanovena a závisí 

především na lisovaném materiálu a zkušenostech nebo výzkumných záměrech 

pracovníků. Během tohoto časového úseku může docházet k ovlivnění vazeb mezi 

částicemi a dotváření struktury tablety. Délka prodlevy tak bude mít vliv  

na parametry elasticity i plasticity a hodnocení tohoto vlivu může přispět k výběru 

optimální délky prodlevy a tím i nastavení testu stresové relaxace. 

Výroba tablet probíhá v lisovacím zařízení, kde dochází ke slisování částic 

léčivých a pomocných látek. Při tomto postupu výroby dochází k působení lisovací 

síly na částice, které jsou podrobeny elastické a plastické deformaci, což vede  

ke vzniku pevného výlisku v podobě finální tablety.  

Pro výběr vhodné pomocné látky je rozhodující znalost jejích 

viskoelastických vlastností, které zapříčiňují, že se jednotlivé částice při působení 

lisovací síly chovají různě. Jednou z možností, která vede k hodnocení parametrů 

elasticity a plasticity, je právě test stresové relaxace. V tomto případě se tabletovina 

nechá lisovat do dosáhnutí lisovací síly 10 kN, následně je horní lisovací trn 

ponechán ve stálé poloze a během určité časové prodlevy se sleduje pokles lisovací 

síly. Z vyhodnocených parametrů elasticit, plasticit a vypočítané radiální pevnosti lze 

porovnat jednotlivé chování použitých pomocných látek při výrobě tablet.  
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4. Teoretická část 

4.1. Charakterizace použitých surovin 

4.1.1.  Charakterizace mikrokrystalické celulosy 

Mikrokrystalická celulosa
1,2,3

, také známá jako Avicel PH nebo E460  

je čištěná, částečně depolymerizovaná celulosa. Vyskytuje se jako bílý krystalický 

prášek bez chuti i zápachu. Je tvořena porézními částicemi o molekulové hmotnosti 

36 000. Sumární vzorec je (C6H10O5)n, kde n ≈220. Strukturní vzorec 

mikrokrystalické celulosy je zobrazen na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1 Strukturní vzorec mikrokrystalické celulosy
2
 

Výroba začíná řízenou hydrolýzou nativní celulosy zředěnými minerálními 

kyselinami. Poté vzniká tzv. hydrocelulosa, která je podrobena filtraci a sprejovému 

sušení za vzniku suchých porézních částic. 

Mikrokrystalická celulosa
2,3

 je díky různému způsobu zpracování (výběr 

zdroje, následné mletí, provedení sprejového sušení) dostupná v různé velikosti 

částic a stupni vlhkosti. Tím se mění její vlastnosti, například sypná, setřesná hustota 

a následně i použití. Typická velikost částic dostupná na trhu je 20 – 180 µm.  

Ty největší patří látce Avicel 200 a jsou vyobrazeny na obrázku č. 2. Obsah vlhkosti 

bývá do 5 %, záleží však na komerčním druhu výrobku. Například Avicel PH-113 

obsahuje méně než 1,5 % vlhkosti, zatímco MCC Sanaq téměr 6 %. Teplota tání  

se pohybuje v rozmezí 260 – 270 ºC. Rozpustnost se slabě projeví pouze v roztoku 
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hydroxidu sodného, vůči vodě, zředěným kyselinám a většině organických 

rozpouštědel je stabilní. 

Je hygroskopická, měla by být skladována v uzavřených nádobách na suchých, 

chladnějších místech a chráněna před kontaktem s oxidačními činidly, vůči kterým  

je inkompatibilní
2
. 

 

Obrázek č. 2 Částice Avicel PH 200, zvětšení 200x 
cit2 

Ve farmacii má mikrokrystalická celulosa široké využití., Používá se  

ve výrobě tablet a tobolek, může být podrobena suché i vlhké granulaci. Nejčastěji  

se používá jako suché pojivo při přímém lisování tablet. Je velmi výhodná kvůli své 

plasticitě a nízké křehkosti
3
 Její použití v lékových formách závisí na koncentraci 

mikrokrystalické celulosy. Jako plnivo či adsorbent se používá v koncentracích 

 20-90 %, jako kluzná látka v rozmezí 5-20 %. Funkci rozvolňovadla plní  

mezi 5-15 %. Dále může být použita jako činidlo zabraňující suspendaci částic. 

Je považována za nedráždivý a netoxický materiál. V těle se nevstřebává do krevního 

řečiště. Nadměrné požití této suroviny může být doprovázeno laxativními účinky, 

parenterální a inhalační aplikace tvorbou granulomů
2
. 

4.1.2. Charakterizace bramborového škrobu 

Nativní bramborový škrob
2
 (Solani amylum) je zásobní polysacharid 

bramborových hlíz druhu Solanum tuberosum. Jedná se o jemný prášek bílé barvy 

bez chuti i zápachu. Sumární vzorec (C6H10O5)n, kde n ≈300-1000. Je složen ze dvou 

polymerů. Lineární amylosy (20 %) a rozvětveného amylopektinu (80 %) na bázi  

α(D) glukosy. Struktura obou řetězců je znázorněna na obrázku č. 3.  
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Oba se ve vodných roztocích díky rozdílné konfiguraci chovají odlišně. Amylopektin 

je ve vodě nerozpustný, naopak amylosa se rozpouští. 

Je prakticky nerozpustný ve studeném 96 % etanolu i ve studené vodě. 

 Ve vodě o teplotě 37 ºC okamžitě bobtná o 5-10 % a tvoří se hydrogel  

(tzv. škrobový maz)
4
. Při 64 ºC dojde k prasknutí škrobových zrn a k nezvratné 

změně struktury částic škrobu. Dále je částečně rozpustný v dimetylsulfoxidu  

a dimetylformamidu
2
. 

 

Obrázek č. 3 Strukturní vzorce amylosy a amylopektinu
2
 

Jednotlivé druhy nativních škrobů se liší velikostí částic, obsahem vlhkosti, amylosy 

i amylopektinu. Hustota částic bramborového škrobu je 0,56-0,82 g/cm
3
. Částice 

bramborového škrobu jsou vyobrazeny na obrázku č. 4. Bramborový škrob se skládá 

z velmi malých sférických nebo oválných granulí o velikosti 10-100 µm s průměrnou 

hodnotou 42 µm, čímž se řadí mezi největší ze všech typů škrobů
2
.  
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Tokové vlastnosti jsou závislé výhradně na obsahu vlhkosti a sušením může 

vzniknout až volně sypný materiál. Je silně hygroskopický, absorbuje atmosférickou 

vlhkost velice snadno. Při 50 % relativní vlhkosti vzduchu je vlhkost bramborového 

škrobu 18 %. Produkty s nižší vlhkostí jsou komerčně dostupné, měly by být však 

skladovány v hermeticky uzavřených nádobách a na suchém, chladném místě. Suchý 

nativní škrob je stabilní, pokud je chráněn před vlhkostí, dále je považován  

za chemicky a mikrobiologicky inertní. Naproti tomu škrobový roztok a pasta 

(využívány ve vlhké granulaci) jsou fyzikálně nestabilní, snadno metabolizovány 

mikroorganismy a proto by měli být připravovány v čase potřeby. Inkompatibilní  

je pouze se silnými oxidačními činidly
2
. 

 

Obrázek č. 4 Částice bramborového škrobu, zvětšení 750x 
cit2

 

Škrob všeobecně je ve farmacii univerzální pomocná látka. Používá se 

především pro přípravu pevných perorálních lékových forem, kde může být využit 

hlavně jako pojivo, plnivo i rozvolňovalo. V koncentracích 3-10 % může působit 

jako antiadherent a lubrikant. Své uplatnění nalezne i v trituracích barviv, silných 

léčiv a bylinných výtažků, kterým následně usnadní další kroky zpracovávání. Dále 

se využívá jako nosič v peletách se zpožděným či okamžitým uvolňováním a také 

zlepšuje biologickou dostupnost ve vodě špatně rozpustných léčiv
2
.  

Široké využití mají také modifikované škroby, které jsou částečně 

hydrolyzované a obsahují maltosu i jiné cukry. Přidat se k nim může  

i mikrokrystalická celulosa, která zlepší lisovatelnost nebo pro výhodnější tokové 

vlastnosti koloidní oxid křemičitý Takto připravené škroby jsou hlavní součástí 

směsí pro výrobu tablet, známé pod názvem Celutab nebo Emdex
4,5

. 
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Bramborový škrob je látka netoxická, nedráždivá, má hojné využití  

i v potravinářském průmyslu, hlavně jako zahušťovadlo. Ojediněle se mohou 

vyskytnout případy jedinců s alergií na škrob. Pokud dojde ke kontaminaci 

chirurgických ran se škrobovým práškem z chirurgických rukavic, pak je důsledkem 

vývoj granulomatózní léze
2
. 

4.1.3. Charakterizace stearanu hořečnatého 

Stearan hořečnatý
 2

(hořečnatá sůl kyseliny oktadekanové, magnesium stearát)  

je sloučenina hořčíku a směsi pevných organických kyselin. Jedná se především 

o kyselinu stearovou a palmitovou v různých poměrech definované lékopisem. 

Struktura stearanu hořečnatého je zobrazena na obrázku č. 5. Sumární vzorec  

je C36H70MgO4 a molekulová hmotnost je 591,24 g/mol.
 2 

 

 

Obrázek č. 5 Strukturní vzorec stearanu hořečnatého
6
 

Jedná se o velmi jemný a lehký prášek bílé barvy. Má typickou chuť a zápach  

po kyselině stearové. Na dotek je velmi mastný a špatně sypný. Na kůži snadno ulpí. 

Existuje ve formě trihydrátu, dihydrátu, anhydrátu i jako amorfní sloučenina.  

Vůči vlhkosti jsou stabilní pouze hydratované formy. Bezvodá forma při vyšší 

relativní vlhkosti vzduchu rehydratuje až na trihydrát. Hustota částic je 0,159 g/cm
3
. 

Jejich struktura je vyobrazena na obrázku č. 6. Stearan hořečnatý je prakticky 

nerozpustný v etanolu, etheru a vodě. Mírná rozpustnost byla zaznamenána pouze 

v horkém benzenu a 95% etanolu. Pokud přijde do kontaktu se silnými kyselinami, 

bazemi či solemi železa, je inkompatibilní. Nesmí se přidávat do přípravků 

obsahujících kyselinu acetylsalicylovou, některých vitamínů a alkalických solí
2
. 
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Obrázek č. 6 Struktura stearanu hořečnatého, zvětšeno 600x a 2400 x 
cit2

 

Vyrábí se z vodného roztoku chloridu hořečnatého v reakci se stearanem 

sodným, nebo za zvýšené teploty z kyseliny stearové. K této reakci můžeme použít 

oxid, hydroxid i uhličitan hořečnatý
2
. 

Stearan hořečnatý se v koncentraci 0,25-5,0 % používá jako kluzná látka  

pro přípravu pevných perorálních lékových forem. Již zvýšení koncentrace 

 z 0 na 0,2 % sníží koeficient tření o více než 50 % 
cit7

.
 
Pokud se stearan hořečnatý 

vyskytne v tabletovině v koncentraci vyšší než je 5 %, nebo je podroben příliš dlouhé 

homogenizaci, nastává pokles pevnosti tablet, zvýšení oděru a zkrácení doby 

rozpadu. To je způsobeno jeho povrchem. Stearan hořečnatý se umí adsorbovat  

na jednotlivé částice tabletoviny a vytváří na nich tenkou bariéru. Hydrofóbní konce 

stearanu jsou orientovány vně molekuly, brání tak vstupu vody do tablety. Tím také 

snižuje biologickou dostupnost. Dále také bariéra zamezuje kontaktu 

 mezi jednotlivými částicemi tabletoviny, a tak dochází ke zmíněnému poklesu 

pevnosti tablet. Pro minimalizaci tohoto efektu je nutné, aby se kluzná látka 

přidávala v předem určené koncentraci a jako poslední přidávaná pomocná látka. 

Rozvolňovadlo se musí přidat do směsi dříve, aby kolem něj nedošlo k vytvoření 

hydrofobní vrstvy a neztratilo tak na svém významu
8
. 
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Široké uplatnění našel stearan hořečnatý také v potravinářském průmyslu  

a dekorativní kosmetice. Je považován za netoxický, stabilní materiál.  

Vysoké perorálně podané dávky mohou způsobit laxativní účinek, nebo mírné 

podráždění sliznic. Případy předávkování jsou však velice ojedinělé
2
. 
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4.2. Charakterizace použitých metod 

Z obecného hlediska můžeme látky používané při výrobě tablet rozdělit  

na látky plastické, elastické a viskoelastické. Plasticita je definována jako trvalá 

změna tvaru a objemu tělesa následkem působení síly
9
. Dokonale plastické látky 

působením mechanické síly po odlehčení nemění svůj tvar. Naproti tomu dokonale 

elastické látky se po odlehčení zcela navrací do svých původních rozměrů
10

. 

Pro vhodnost výběru pomocných látek při výrobě tablet jsou klíčové právě 

viskoelastické vlastnosti, respektive jejich optimální poměry. Elasticita vede  

po ukončení lisování ke zvýšení porozity tablety a tím zlepší její rozpadavost. 

Plasticita je naopak důležitá pro vznik dokonalého výlisku, jelikož tvoří výsledné 

kontaktní vazby mezi částicemi, které ovlivňují pevnost výsledné tablety
11

.  

Při nedostatku elastických sil (a převažující plasticitě) by se výlisek kvůli malé 

pórovitosti špatně rozvolňoval, naopak při vysoké elasticitě (a malé hodnotě 

plasticity) by došlo ke vzniku nekvalitní struktuře výlisku. Tableta by měla tendenci 

se kvůli nedokonalým vazbám mezi částicemi rozdělit na tělo a víčko
10

  

K hodnocení viskoelastických vlastností materiálů se používá několika 

metod. Je to například klasická metoda síla-dráha, test elastické relaxace, nebo testy 

tečení. Pro studium viskoelasticity plniv je však nejvýhodnější test stresové 

relaxace
10

. 

4.2.1. Stresová relaxace 

4.2.1.1. Charakterizace lisovacího procesu 

Lisovací proces
5
 vede ke vzniku tablety. Během celého procesu dochází 

postupně ke čtyřem teoretickým fázím s charakteristickými ději pro každou z nich. 

První z těchto dějů je předlisovací fáze, která začíná vsypáním tabletoviny do matrice 

a následným stlačením horním lisovacím trnem. V okamžiku stlačení, dochází  

ke kompresi částic tvořících tabletovinu, částicová hustota roste. Jednotlivé částice  

se k sobě přiblíží, až jsou jejich povrchy ve vzájemném kontaktu. Tvar částic zůstává 

neměnný, vzduch je vytlačován z tabletoviny. 
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Stálým působením lisovací síly se dostává tabletovina k druhé fázi. Jedná se  

o stádium elastické deformace, kde již nastává změna tvaru i objemu částic, kvůli 

nedostačujícímu uspořádání částic v prostoru. Tento proces je vratný, po skončení 

působící síly se tvar i velikost částic navrací k původním hodnotám, což však neplatí 

pro zcela všechny nově vytvořené kontakty mezi částicemi
12

.  

Třetí fáze je označována jako fáze plastické deformace, nastává po překonání 

tzv. hranice elasticity, která je pro každou látku rozdílná. Atomy, ionty, či celé 

molekuly jsou v tak těsné blízkosti, že již dochází k formulování sekundárních 

vazeb. Nejčastěji jde o van der Waalsovy síly, nebo vodíkové vazby. Tyto nově 

vzniklé vazby dodávají tabletě celistvost a pevnost a celá fáze je nevratná
5
. Existence 

van der Waalsových sil byla zkoumána pomocí mikroskopu atomárních sil AFM 

(Atomic Force Microscopy), ve studii Q.Li
13

. Často se u plastické deformace 

objevuje drcení částic, tzv. fragmentace, při které dochází ke vzniku menších částic, 

tvorbě nových mezipovrchových prostor.  

Látky používané v praxi pro výrobu tablet jeví v průběhu lisování zcela 

nejednotné chování. To je dáno různými částicemi ve směsi tabletoviny, které díky 

své odlišné velikosti, struktuře, hustotě, apod. mají odlišné vlastnosti během 

působení lisovací síly. Některé druhy částic podléhají pouze elastické deformaci, jiné 

pouze plastické. Některé velmi snadno fragmentují, jiné se pouze vhodně 

uspořádávají
5
. 

Poté co je v průběhu lisovacího procesu dosaženo maximální lisovací síly, 

nastupuje fáze relaxace tablety. Během této doby na tabletu nepůsobí žádná vnější 

síla, dochází pouze k formování výsledné tablety. Zvětšuje se objem, výška tablety, 

může se snižovat počet vzniklých vazeb v průběhu lisování a také i pevnost tablety
14

. 

Mezifáze (stádium mezi kompresí a relaxací tablety) je charakterizována 

testem stresové relaxace. Poté, co je dosažena maximální lisovací síla, udržuje  

se výška horního lisovacího trnu konstantní. Horní lisovací trn zůstává beze změn 

polohy po celou dobu časové prodlevy. Sleduje se pokles síly, která na tento horní 

trn během prodlevy působí
10

. Záznam závislosti lisovací síly (kN) na čase (s)  
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je vyobrazen na obrázku č. 7. Z něj se poté získává parametr elasticity A  

a plasticity P. 

 

Obrázek č. 7 Schéma záznamu SR při maximální lisovací síle 10 kN 
cit14

 

4.2.1.2. Hodnocení testu stresové relaxace 

Při tomto testu jsou velice podstatné parametry elasticity A a plasticity P 

získané ze záznamu lisovací síly na čase. Jejich hodnoty zde však mají jiný význam, 

než parametry elasticity a plasticity získané pomocí metody síla-dráha
14

. K výpočtům 

můžeme použít metody jednobodové, exponenciální nebo linearizační.  

Jednobodový model 

Procentuální vyjádření poklesu počáteční lisovací síly lze jednoduše vypočítat 

podle následujícího vzorce
15

: 

                                                 
           

    
                                           (1) 

Fmax (N) znázorňuje maximální lisovací sílu, F(t) (N) zbylou sílu po skončení časové 

prodlevy.  

Další možností pro vyjádření množství zbylé síly po ukončení časové 

prodlevy je tato
16

: 

                                                           
  

    
                                            (2) 
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 P je naměřený tlak po prodlevě o délce 30 s, P(0) je maximální naměřený tlak. 

Opačného poměru použili ve své práci Narayan a Hancock
17

: 

                                                  
     

   
                                                      (3) 

CSmax (MPa) zde znázorňuje nejvyšší lisovací tlak, který na tabletovinu působí 

v počáteční fázi testu. CS0 (MPa) je zbylý tlak, který na tabletu působí po skončení 

prodlevy. Tato závislost je zobrazena na obrázku č. 8.  

 

Obrázek č. 8 Závislost lisovacího tlaku na délce prodlevy
17

 (A=fáze elast. deform., 

B=fáze plast. deform., C=fáze plast. i elast. deform. za konstantního LT) 

Autoři ve své studii
17

 zkoumali různé látky, které se tímto poměrem lišily. 

Podle hodnot tohoto poměru je rozdělili na látky křehké a látky tvárné. Mezi první 

patřil DCPD, laktosa MH i FF a sacharosa. Jejich poměr CSmax a CS0 byl přibližně 

1,10 a po vylisování byly tablety hladké. Do látek poddajných, neboli plastických, 

jejichž poměr byl vyšší než 1,30, byla zařazena kyselina fumarová, MCC Avicel PH 

102 a mannitol. Tyto látky utvořily tablety drsného povrchu a vyšší pevnosti, 

 jelikož na utvoření nových vazeb byla vynaložena vyšší síla. 

Všechny tyto zmíněné typy metod jsou snadno proveditelné, avšak vedou 

k získání pouze jednoho parametru. Ten vypovídá o viskoelasticitě testované látky 

těsně po skončení časové prodlevy. Získané údaje jsou tedy spjaty pouze  

se začátkem, nebo koncem testu stresové relaxace. Jednobodové modely však 

nedokážou popsat děje probíhající v průběhu celého testu.  
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Exponenciální metody 

Pro vhodnější popsání testu stresové relaxace se začala používat 

dvojexponenciální rovnice. Tu můžeme najít například ve studii viskoelastických 

vlastností povrchově aktivních bílkovin vypracované L. Jamesem
18

. Jamesovo pojetí 

rovnice je znázorněno zde: 

                                                                                           (4) 

F (N) znázorňuje lisovací sílu, t čas a A, B, α, ß jsou empirickými veličinami.  

Tyto empirické veličiny zahrnují moduly pružnosti resp. Maxwellovy jednotky, 

deformaci, či viskózní koeficienty. Podrobněji lze rovnici znázornit takto: 

                                             
  

    

  
 
+    

  
    

  
 

                                        (5) 

Kde E jsou Maxwellovy jednotky,   koeficienty viskozity,   znázorňuje deformaci  

a    (MPa) působící tlak. 

Ve své práci vycházel z tzv. Maxwellova modelu
19

. Ten jasně popisuje vlastnosti 

viskoelastických látek během stresové relaxace. Maxwellův model je tvořený pístem 

a pružinou, které jsou spojeny do série. Píst představuje plastickou složku, pružina 

elastickou. V případě působení deformační síly dojde k okamžité deformaci pružiny, 

která se natáhne až do rovnovážné polohy, kde po dobu působení síly setrvá,  

poté se začne pohybovat píst napuštěný kapalinou a obě tělesa jsou úměrně 

deformována. Po skončení působení síly se pružina vrací okamžitě do své původní 

polohy, píst nikoliv.  

Ještě přesnější popsání parametrů testu stresové relaxace je dosaženo 

metodou trojexponenciální
14

. Pomocí této rovnice (6) získáme tři křivky 

charakterizující tři děje, které probíhají současně. 

                 
  

 

  
   

       
  

 

  
   

     
  

 

  
   

                    (6) 

LT (MPa) vyjadřuje lisovací tlak v daném okamžiku v čase t (s). A1-3 (MPa) jsou 

parametry plasticity ve fázích, kdy dochází k přeskupování částic, elastické  
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a plastické deformaci. A0 (MPa) je zbylý tlak v tabletě po skončení časové prodlevy, 

T1-3 (s) značí relaxační konstanty, které udávají rychlost a strmost děje. Hodnota e je 

Eulerovo číslo, které je přibližně 2,72. 

První děj, vyjádřený parametry A1, T1, je charakterizován interakcemi mezi částicemi 

elasticky deformovanými a částicemi zcela nedeformovanými. Druhým dějem 

(A2,T2) jsou interakce elasticky deformovaných částic s plasticky deformovanými. 

Třetí děj (A3,T3) poukazuje na vzájemné interakce elasticky deformovaných částic 

a obecně má největší význam při formování tablet, jelikož při něm dochází k nejvyšší 

tvorbě vazeb mezi částicemi tabletoviny. I když je metoda detailnější  

a zajišťuje přesný průběžný popis dějů, je srovnatelná s metodou síla-dráha, 

která je založena pouze na hodnotách ze začátku a konce časové prodlevy
14

. 

Linearizační metody 

Další metodou pro hodnocení testu stresové relaxace je popis chování 

testovaných látek podle Pelegova modelu
16

, který je lineárním provedením závislosti 

klesajícího tlaku na čase. Řídí se touto rovnicí: 

                                     
      

         
                                                        (7) 

P(0) je maximální lisovací tlak, P(t) charakterizuje tlak v čase t, k1(s) je konstantou, 

která vyjadřuje rychlost poklesu tlaku na začátku testu stresové relaxace a k2 značí 

elastické vlastnosti testované látky, jejíž hodnoty by u ideálně elastických materiálů 

byly nekonečně vysoké. Naproti tomu u ideálně plastických látek k1=0.  

4.2.1.3. Využití stresové relaxace 

Ve farmacii je zaměřen test stresové relaxace na sledování viskoelastických 

vlastností různých látek i směsí, především pro vhodnost výběru plniv při výrobě 

tablet. Opodstatnělé je také pozorování vlivu kluzné látky a jeho celkové množství 

po přidání k tabletovině. Tím se zabývali Ebba et al
15

, kteří jako kluznou látku 

použili MgSt, mastek a precirol (glycerolpalmitostearát). Granulát pro výrobu tablet 

byl tvořen kukuřičným škrobem, lactosou, teofylinem, HEC a DCPD. Prodleva 

v testu stresové relaxace byla stanovena na 60 sekund a hodnocení probíhalo 



24 

 

exponenciální rovnicí (4). Ve své práci došli k závěru, že tablety obsahující MgSt 

vykazovaly nejvyšší pokles lisovací síly. Naopak nejnižší pokles lisovací síly byl  

u tablet s precirolem. Zároveň také doporučují MgSt jako kluznou látku první volby, 

neboť snížením napětí v tabletě zabraňuje víčkování. 

Zajímavou studií je také práce Cespiho et al 
20

, zabývající se viskoelasticitou 

pelet, které byly připraveny ze směsi MCC, lactosy MH a vody v různých poměrech. 

Časová prodleva byla 15 vteřin a test stresové relaxace byl hodnocený 

trojexponenciální rovnicí (6). Viskoelastické vlastnosti těchto směsí byly rozdílné. 

Nejvíce elastickou směsí byla MCC samotná, nejméně elastickou pak směs tvořená 

75 % MCC a 25 % lactosy.  

Anuar a Briscoe se ve své studii
21 

sledovali elastickou relaxaci, ke které 

dochází při vysouvání tablet z matrice. Tablety použité pro experiment byly  

z pregelatinizovaného škrobu (Starch 1500). Použité lisovací napětí bylo v rozmezí 

23-190 MPa. Rychlost lisování se měnila v rozmezí 16,7-4167 µm·s
-1

. Pokusem 

došli k závěru, že je možná závislost mezi vysouvací silou tablet a jejich výškovou 

elastickou relaxací. (Výšková elastická relaxace tablet zahrnuje třecí sílu i elastickou 

energii). Měřením prokázali, že se opakovaně střídají fáze kontrakce a expanze, 

jejichž amplitudy závisí na uložené elastické energii tablety. Tablety, které lisovali 

pomaleji, vnitřní energii rozptylovaly tokem plastického charakteru. 

Test stresové relaxace přispěl novými poznatky do různých odvětví, nejen 

 do farmaceutické technologie. Například v potravinářském průmyslu byl test využit 

k hodnocení viskoelastických vlastností tří rozdílných odrůd brambor
22

. Studie 

prokázala rozdílné moduly elasticity mezi bramborovými škroby jednotlivých druhů. 

Maxwellův model stresové relaxace byl také použit při hodnocení zcela odlišných 

potravin, jako jsou zrající sýry, pšeničné pečivo či maso
19

. V oblasti technologie 

kovů se při změnách teploty pozorovalo zvyšování tažnosti tří stupňů oceli různých 

mikrostruktur, nebo naopak jejich deformace 
23

.  
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4.2.2.  Pevnost a drcení tablet 

Český lékopis
24

 předepisuje zkoušku s názvem pevnost tablet. Touto 

zkouškou se za stanovených podmínek zjišťuje odolnost tablet proti rozdrcení. 

Odolnost je vyjádřena silou, která je potřebná k rozdrcení tablety respektive jejího 

rozlomení. Přístroj pro měření pevnosti je složen z horní a dolní čelisti, přičemž 

horní čelist se pohybuje směrem k čelisti dolní. Plocha čelisti musí být vždy větší, 

než je plocha styku čelistí a tablety.  

Mechanická odolnost tablet je v praxi velice důležitá, zvláště pak vypovídá  

o chování tablet při potahování, plnění do blistrů, transportu či skladování. Dá  

se samozřejmě ovlivnit použitým materiálem, ale neopomenutelnou roli hraje také 

výška tablety
5
. 

Ve studii O. Bastose et al 
25 

se sledovala pevnost tablet směsí obsahujících 

kyselinu stearovou nebo stearan hořečnatý, které byly přidány jako kluzná látka. 

Nižší pevnost byla naměřena u tablet se stearanem hořečnatým, který povrch částic 

pokrývá tenkou hydrofobní vrstvou, což ovlivňuje kontakt částic a tím pevnost 

výsledných vazeb. Přidání kluzné látky k mikrokrystalické celulose a dalším 

plastickým plnivům, co se týče pevnosti tablet tedy veliké opodstatnění 

nemá
26

.Rozdílný vliv na pevnost tablet mají tvrdé a křehké materiály. To zkoumali 

Lourdes et al 
26

, kteří došli k závěru, že přidáním křehké látky, dojde ke zhuštění 

směsi pod tlakem, (ke zmenšení volného prostoru v tabletě) a tím ke zvýšení povrchu 

kontaktu mezi částicemi a tedy i vyšší pevnosti v tahu.  

4.2.3.  Radiální pevnost 

Pro určení pevnosti v tlaku se síla potřebná k rozdrcení tablety dá určit 

takto
27

:  

                                                  
    

     
                                                         (8) 

V této rovnici RP (MPa) představuje radiální pevnost tablety, DS drtící sílu 

potřebnou k rozdrcení tablety, d je průměr tablety a h její výška.  
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Výběr materiálu, přidání kluzné látky či výška tablety nejsou jedinými faktory 

ovlivňující pevnost tablet. Pokud bychom ve výpočtu chtěly zohlednit porozitu 

tablety P, vyjádření radiální pevnosti by probíhalo podle následující rovnice: 

                                                     
    

           
                                                  (9) 

Dalším vlivem na pevnost může být i délka časové prodlevy. Při testu 

stresové relaxace, zvláště při delších prodlevách, může pravděpodobně docházet 

k dotváření nových vazeb mezi částicemi tabletoviny, tudíž může být ovlivněna  

i pevnost tablet jako taková. Touto myšlenkou se zabývali Nakamura et al
28

, kteří 

sledovali závislost stresové relaxace na pevnosti tablet. Čím delší použili 

dekompresní fázi, tím vyšší síla byla zapotřebí k rozdrcení tablety. Příčinou bylo to, 

že po dobu dekomprese došlo v tabletě ke vzniku pevnějších vazeb mezi částicemi. 
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5. Experimentální část 

5.1. Použité suroviny 

 

Mikrokrystalická celulosa Avicel
 ®

 PH-200 NF (dále jen MCC) 

Výrobce: FMC Europe N. V., Belgie 

Šarže:010115 

 

Bramborový škrob Prima A (dále jen škrob) 

Výrobce: Škrobárny Pelhřimov, a.s. 

Šarže: 1506012037 

 

Stearan hořečnatý – Magnessii stearan (dále jen MgSt) 

Výrobce: JRS Pharma GmbH&Co. Kg 

Šarže: C334749 

5.2. Použité přístroje a programy 

Digitální váhy KERN 440 – 33 N 

Výrobce: GOTTL KERN & SOHN GmbH, Německo  

Váživost těchto vah je 200g a přesnost 0,01g. Zde byly navažovány jednotlivé suroviny 

pro přípravu tabletovin. 

Analytické váhy A&D HR-120 

Výrobce: A&D Company, Japonsko  

Na těchto vahách s váživostí 120 g a přesností 0,1 mg se navažovala tabletovina pro 

jednotlivé tablety o hmotnosti 500 mg s relativní odchylkou ± 0,002 g. 

Mísící krychle Erweka KB 15S 

Výrobce: Erweka GmbH, Německo, Pohonná jednotka AR 401  

Jedná se o mísící krychli z nerezu o objemu 3,5 l. Rychlost otáček pohonné jednotky 
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typu AR 401 byla nastavená na x otáček/min. Homogenizace směsi probíhala  

3 minuty.  

Lisovací přípravek Adamus HT 

Výrobce: Machine Factory Group, Szczecin, Polsko 

Přístroj Zwick Roell Z050 Lisovací zařízení 

Výrobce: Zwick GmbH & Corp.,Ulm,Německo 

Na tomto zařízení pro testování pevnosti materiálů v tlaku i tahu probíhalo lisování  

a drcení tablet. Jeho schéma je zobrazeno na obrázku č. 9  

 

 

Obrázek č. 9 Schéma přístroje Zwick/Roell T1-FRO 50 
cit29 
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Digitální úchylkoměr Mitutoyo 543-683B Absolute Digimatic Indicator 

Výrobce: Mitutoyo Corp., Kawasaki, Japonsko 

Pomocí něhož se s přesností na dvě desetinná místa měřila výška a průměr tablet. 

 

Program TestXpert verze 9.01 

Tento software je hlavním řídícím programem přístroje Zwick/Roell Z050, který 

vyhodnocuje základní parametry lisovacího procesu i kinetiky drcení formou tabulek 

a grafů. 

 

Program OriginPro verze 7.5, Originlab Corporation, Northampton, MA, USA 

Vypočítá další parametry (A, t, P) lisovací rovnice. 
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5.3. Pracovní postup 

5.3.1. Připravení tabletovin 

Nejprve byly připraveny jednotlivé směsi a to mikrokrystalická celulosa se 

stearanem hořečnatým a škrob se stearanem hořečnatým v koncentraci 1 %. 

Homogenizace probíhala v mísící krychli při rychlosti sedmnáct otáček za minutu, 

po dobu pěti minut. Takto vzniklé směsi i jednotlivé suroviny byly po celou dobu mé 

práce uchovávány ve skleněných, dobře uzavřených stojatkách, na suchém místě  

při pokojové teplotě.  

5.3.2. Lisování tablet na přístroji Zwick/Roell 

Tablety byly lisovány z těchto látek: mikrokrystalické celulosy, 

mikrokrystalické celulosy s 1% přídavkem stearanu hořečnatého, bramborového 

škrobu a bramborového škrobu s 1% přídavkem stearanu hořečnatého. Z každé směsi 

bylo připraveno celkem 100 tablet o hmotnosti 500 mg s relativní odchylkou 0,2 mg.  

Matrice o průměru 13 mm byla nejprve zajištěna dolním lisovacím trnem, 

s čepem jako pojistkou proti vysypání tabletoviny. Následně byla do vrchní části 

matrice kvantitativně přenesena navážka 500 mg. Po dvojitém lehkém sklepnutí byl 

do matrice jemně zaveden horní lisovací trn a matrice byla položena do středu dolní 

nepohyblivé čelisti lisovacího přístroje. Horní pohyblivá čelist se pohybovala 

směrem dolů a působila silou na horní lisovací trn v matrici. Když lisovací síla 

dosáhla požadované velikosti 10 kN, začala se odpočítávat časová prodleva.  

Až po skončení prodlevy se horní čelist začala oddalovat od matrice pohybem 

vzhůru. Následně byla matrice vyjmuta z lisovacího přístroje, dolní lisovací trn byl 

vyndán. Tableta byla vysunuta stlačením horního lisovacího trnu. Celý proces je 

znázorněn na obrázku č. 10.  
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Obrázek č. 10 Znázornění postupu lisování tablety
21

 

Tímto způsobem bylo lisováno vždy deset tablet v deseti různých časových 

prodlevách pro každou ze čtyř směsí. Časové prodlevy byly 60s, 120s, 180s, 240s, 

300s, 360s, 420s, 480s, 540 s a 600s. Po každém dolisování deseti tablet určité 

časové prodlevy byl vyhotoven protokol stresové relaxace, jehož ukázka  

je zobrazena na obrázku č. 11. 

Všech 400 tablet bylo lisováno za nastavení následujícího nastavení přístroje: 

 

rychlost cyklů     dráha příčníku 0,5 mm/s 

definované síly pro zatížení   10000 N  

prodleva na ref. hod. síly při zatížení  60 s, 120 s, 180 s, 240 s, 300 s, 360 s, 

      420 s, 480 s, 540 s, 600 s 

předzatížení     2 N 

vzdálenost čelistí    13 mm 
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Obrázek č. 11 Ukázka protokolu stresové relaxace směsi mikrokrystalické celulosy  

se stearanem hořečnatým při prodlevě 420 s 
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5.3.3. Hodnocení parametrů testu stresové relaxace 

Základní data testu stresové relaxace byla zaznamenána programem 

TestXpert v9.01, který je nedílnou součástí lisovacího přístroje Zwick Roell T1-FRO 

50. Hodnoty pro určení parametrů stresové relaxace A1, A2, T1 a T2 byly získány 

v programu Origin Pro 7.5. K získání parametrů stresové relaxace byla použita 

rovnice č. 6. Jedná se o trojexponenciální rovnici, ve které LT (MPa) představuje 

lisovací tlak v daném okamžiku času t (s). A0 (MPa) je tlak, který v materiálu zůstává 

po skončení prodlevy, zatímco parametry A1,2,3 (MPa) udávájí vzájemné působení 

částic v různém stádiu deformace. Všechny hodnoty Ai taktéž vyjadřují moduly 

elasticity. T1,2,3 (s) je relaxační konstantou, která udává rychlost a strmost děje. 

Hodnota e je Eulerovo číslo, které je přibližně 2,72. 

                   
  

 

  
   

       
  

 

  
   

     
  

 

  
   

                (6) 

Hodnota plasticity PTi (MPa·s) byla vypočítána z hodnot elasticity pro daný děj  

Ai (MPa) a Ti (s) relaxační konstanty z následující rovnice č. 10 pro každou tabletu 

zvlášť. Následně byl spočítán průměr těchto hodnot s relativní směrodatnou 

odchylkou pro jednotlivé časové prodlevy každé ze směsi. Hodnoty byly v programu 

Excel zpracovány do spojnicových grafů.  

                                                        (10) 

K porovnání hodnot parametrů lisovací rovnice pro mikrokrystalickou celulosu, 

bramborový škrob a jejich směsi s kluznou látkou stearanem hořečnatým byla 

využita vícefaktorová analýza ANOVA s hladinou významnosti p = 0,05. 

5.3.4. Měření drtící síly tablet 

Po 24 hodinách od vylisování jednotlivých tablet bylo provedeno změření 

výšky a průměru každé tablety digitálním úchylkoměrem. Následovalo drcení tablet 

opět na přístroji Zwick Roell T1-FRO 50 a to tím způsobem, že každá tableta byla 

postavena na výšku mezi dráhy čelisti. Po rozdrcení každých deseti tablet, stejně tak 

jako při testu stresové relaxace, byla ukončena série zkoušek a vyhotoven protokol. 
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Protokol z drcení tablet zobrazuje obrázek č. 12. Rozdrcení tablet vedlo ke zjištění 

mechanické odolnosti a probíhalo za následujícího nastavení přístroje: 

metoda měření     absolutní dráha 

zatížení zkušebního cyklu    standardní síla 2 000 N 

rychlost cyklu      síla 5 N/s 

předzatížení      4 N 

rychlost předzatěžování    0,01 mm/s 

Z programu Test Expert v9.01 byly získány hodnoty drtící síly DS (N), které 

spolu s průměrem d (m) a výškou tablety h (m) byly použity k výpočtu radiální 

pevnosti RP (MPa). Vzájemný vztah těchto parametrů je znázorněn rovnicí č. (8). 
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Obrázek č. 12 Ukázka protokolu z drcení tablet směsi mikrokrystalické celulosy  

se stearanem hořečnatým při prodlevě 360 s 
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6. Tabulky a grafy 

6.1. Vysvětlivky k tabulkám a grafům 

 

A1 …………………………………………..parametr elasticity v první fázi (MPa) 

A2 ………………………………………......parametr elasticity ve druhé fázi (MPa) 

A3 ………………………………………......parametr elasticity ve třetí fázi (MPa) 

d …………………………………………….průměr tablety (mm) 

DS …………………………………………..drtící síla (kN) 

h …………………………………………….výška tablety (mm) 

MCC ………………………………………..mikrokrystalická celulosa 

MgSt ………………………………………..stearan hořečnatý 

P1 …………………………………………...parametr plasticity v první fázi (MPa·s)  

P2 …………………………………………...parametr plasticity v první fázi (MPa·s)  

P3 …………………………………………...parametr plasticity v první fázi (MPa·s)   

RP …………………………………………..radiální pevnost (MPa) 

s …………………………………………….směrodatná odchylka 

T1 …………………………………………...relaxační konstanta v první fázi (s) 

T2 …………………………………………...relaxační konstanta v první fázi (s) 

T3 …………………………………………...relaxační konstanta v první fázi (s) 

x …………………………………………….průměr počítaný z 10 tablet  
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6.2. Tabulky 

 

Tabulka č. 1 Parametry stresové relaxace mikrokrystalické celulosy 

 
A1 

(MPa) 
T1 
(s) 

A2 
(MPa) 

T2 
(s) 

A3 
(MPa) 

T3 
(s) 

P1 
(MPa·s) 

P2 
(MPa·s) 

P3 
(MPa·s) 

60 s 
x 6,66 0,24 4,54 1,93 4,09 24,23 1,60 8,77 99,00 

s 0,11 0,00 0,06 0,02 0,13 0,17 0,05 0,20 3,53 

120 s 
x 7,26 0,29 4,50 2,95 4,34 44,39 2,14 13,28 192,81 

s 0,10 0,00 0,11 0,02 0,13 0,26 0,03 0,40 5,23 

180 s 
x 7,56 0,33 4,44 3,87 4,37 63,86 2,53 17,17 279,29 

s 0,12 0,01 0,08 0,06 0,12 0,55 0,07 0,54 9,27 

240 s 
x 7,83 0,38 4,50 4,84 4,51 82,26 2,95 21,77 371,34 

s 0,09 0,01 0,08 0,07 0,11 0,75 0,05 0,55 10,51 

300 s 
x 8,03 0,42 4,54 5,88 4,61 101,27 3,35 26,70 466,82 

s 0,10 0,01 0,06 0,08 0,07 0,58 0,07 0,63 8,99 

360 s 
x 8,14 0,44 4,43 6,76 4,48 119,50 3,60 29,97 534,97 

s 0,09 0,01 0,09 0,13 0,11 1,38 0,10 1,00 14,43 

420 s 
x 8,31 0,48 4,49 7,89 4,55 138,29 3,99 35,49 628,98 

s 0,07 0,01 0,08 0,22 0,11 1,90 0,11 1,57 23,26 

480 s 
x 8,28 0,51 4,44 9,01 4,46 157,29 4,26 40,00 701,60 

s 0,17 0,01 0,13 0,17 0,13 2,04 0,14 1,63 24,88 

540 s 
x 8,38 0,55 4,43 10,17 4,46 177,71 4,57 45,06 792,51 

s 0,14 0,01 0,07 0,23 0,08 1,13 0,10 1,26 16,34 

600 s 
x 8,46 0,57 4,43 11,13 4,41 194,98 4,81 49,27 860,31 

s 0,09 0,01 0,07 0,20 0,08 2,15 0,08 1,30 17,71 
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Tabulka č. 2 Parametry stresové relaxace směsi mikrokrystalické celulosy 

 se stearanem hořečnatým 

 

A1 
(MPa) 

T1 
(s) 

A2 
(MPa) 

T2 
(s) 

A3 
(MPa) 

T3 
(s) 

P1 
(MPa·s) 

P2 
(MPa·s) 

P3 
(MPa·s) 

60 s 
x 6,57 0,25 4,57 1,98 4,27 24,84 1,62 9,05 106,06 

s 0,08 0,00 0,03 0,03 0,03 0,39 0,04 0,08 1,81 

120 s 
x 7,15 0,30 4,49 3,02 4,44 45,73 2,16 13,57 202,93 

s 0,09 0,00 0,03 0,04 0,02 0,77 0,04 0,15 2,92 

180 s 
x 7,50 0,34 4,44 3,97 4,49 64,68 2,57 17,63 290,07 

s 0,08 0,00 0,02 0,05 0,02 0,78 0,04 0,13 2,83 

240 s 
x 7,69 0,38 4,42 4,86 4,46 82,14 2,91 21,47 366,24 

s 0,07 0,08 0,03 0,03 0,06 0,58 0,02 0,16 6,86 

300 s 
x 7,83 0,42 4,35 5,92 4,47 101,60 3,27 25,75 453,69 

s 0,09 0,00 0,03 0,10 0,04 1,74 0,04 0,35 8,48 

360 s 
x 8,06 0,45 4,36 6,89 4,50 120,02 3,28 30,06 539,85 

s 0,05 0,00 0,01 0,06 0,02 1,05 1,09 0,30 5,90 

420 s 
x 8,17 0,48 4,35 8,04 4,48 139,56 3,95 34,98 625,33 

s 0,05 0,00 0,01 0,08 0,05 1,13 0,05 0,40 11,82 

480 s 
x 8,20 0,53 4,32 9,78 4,44 167,71 4,38 42,26 745,36 

s 0,07 0,03 0,03 0,96 0,05 15,72 0,25 4,22 73,53 

540 s 
x 8,22 0,55 4,32 10,36 4,43 179,04 4,53 44,72 793,62 

s 0,07 0,01 0,05 0,24 0,09 3,67 0,07 1,15 27,84 

600 s 
x 8,26 0,95 4,31 11,53 4,43 198,19 4,78 49,73 877,87 

s 0,07 0,18 0,02 0,15 0,05 2,50 0,04 0,64 18,71 

 

  



39 

 

Tabulka č. 3 Parametry stresové relaxace bramborového škrobu 

 

A1 
(MPa) 

T1 
(s) 

A2 
(MPa) 

T2 
(s) 

A3 
(MPa) 

T3 
(s) 

P1 
(MPa·s) 

P2 
(MPa·s) 

P3 
(MPa·s) 

60 s 
x 7,68 0,25 5,71 2,08 4,90 23,45 2,15 11,90 114,93 

s 0,20 0,08 0,15 0,02 0,19 0,15 0,07 0,40 4,88 

120 s 
x 8,06 0,35 5,42 3,03 4,41 41,70 2,78 16,44 184,09 

s 0,17 0,01 0,21 0,02 0,10 0,70 0,09 0,66 5,25 

180 s 
x 8,47 0,39 5,32 4,01 4,57 61,50 3,32 21,34 281,07 

s 0,13 0,00 0,12 0,11 0,28 0,86 0,07 1,05 20,13 

240 s 
x 8,68 0,43 5,16 4,78 4,36 78,75 3,74 24,71 343,82 

s 0,15 0,01 0,13 0,12 0,25 1,29 0,09 1,21 25,01 

300 s 
x 9,57 0,48 5,61 5,50 5,20 100,09 4,56 33,89 520,31 

s 0,10 0,01 0,11 1,77 0,17 1,05 0,08 0,94 21,99 

360 s 
x 9,59 0,52 5,58 6,88 5,07 115,73 4,95 38,39 586,57 

s 0,33 0,01 0,21 0,09 0,23 0,63 0,21 1,82 25,65 

420 s 
x 9,03 0,53 4,99 7,19 4,10 127,71 4,79 35,87 525,95 

s 0,11 0,01 0,09 0,17 0,13 3,76 0,11 0,96 29,95 

480 s 
x 9,71 0,58 5,42 8,41 4,64 146,36 5,64 45,61 680,35 

s 0,53 0,02 0,46 0,28 0,38 10,68 0,51 3,87 82,73 

540 s 
x 9,69 0,61 5,30 9,55 4,75 168,69 5,90 50,71 803,20 

s 0,37 0,02 0,29 0,36 0,40 4,39 0,36 4,36 82,89 

600 s 
x 9,61 0,62 5,04 10,11 4,43 185,95 5,95 50,96 825,15 

s 0,18 0,01 0,14 0,38 0,26 4,62 0,14 3,06 68,06 
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Tabulka č. 4 Parametry stresové relaxace směsi bramborového škrobu se stearanem 

hořečnatým 

 

A1 
(MPa) 

T1 
(s) 

A2 
(MPa) 

T2 
(s) 

A3 
(MPa) 

T3 
(s) 

P1 
(MPa·s) 

P2 
(MPa·s) 

P3 
(MPa·s) 

60 s 
x 6,43 0,29 5,01 2,10 3,95 22,75 1,84 10,51 89,78 

s 0,12 0,01 0,04 0,07 0,07 1,09 0,08 0,30 5,17 

120 s 
x 7,22 0,35 5,03 3,14 4,16 42,07 2,54 15,79 174,86 

s 0,13 0,00 0,07 0,04 0,09 0,84 0,05 0,28 6,13 

180 s 
x 7,48 0,40 4,94 3,91 3,82 57,40 2,96 19,34 219,61 

s 0,06 0,00 0,05 0,06 0,07 0,45 0,04 0,32 4,89 

240 s 
x 7,74 0,44 4,87 4,84 3,93 75,39 3,42 23,56 296,07 

s 0,05 0,00 0,02 0,04 0,04 0,64 0,04 0,18 4,94 

300 s 
x 7,58 0,47 4,60 5,43 3,37 88,08 3,56 24,98 297,22 

s 0,07 0,01 0,04 0,06 0,06 0,79 0,05 0,43 5,79 

360 s 
x 7,93 0,50 4,63 6,28 3,52 106,46 3,98 29,09 374,67 

s 0,08 0,01 0,04 0,09 0,03 0,85 0,05 0,44 4,65 

420 s 
x 8,01 0,54 4,61 7,11 3,53 122,77 4,29 32,79 433,17 

s 0,08 0,01 0,06 0,11 0,11 1,26 0,08 0,78 13,64 

480 s 
x 8,41 0,57 4,69 8,14 3,81 143,74 4,78 38,22 547,08 

s 0,08 0,01 0,06 0,21 0,12 143,74 0,12 1,43 18,84 

540 s 
x 8,50 0,61 4,70 9,26 3,90 163,23 5,17 43,52 637,09 

s 0,17 0,01 0,07 0,16 0,18 2,65 0,13 1,35 37,85 

600 s 
x 8,59 0,64 4,67 10,06 3,82 180,49 5,47 46,99 689,66 

s 0,09 0,01 0,06 0,26 0,15 2,20 0,11 1,74 34,75 
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Tabulka č. 5 Radiální pevnosti jednotlivých směsí v závislosti na časové prodlevě 

RP 
(MPa) 

MCC 
MCC 

+ 1 % MgSt 
škrob 

škrob 
+ 1 % MgSt 

60 s 
x 5,67 2,32 1,14 0,41 

s 0,23 0,07 0,25 0,05 

120 s 
x 5,44 2,23 1,14 0,44 

s 0,21 0,06 0,43 0,07 

180 s 
x 5,22 2,36 1,21 0,51 

s 0,35 0,05 0,10 0,05 

240 s 
x 5,27 2,31 1,45 0,47 

s 0,16 0,25 0,19 0,07 

300 s 
x 4,89 2,27 1,07 0,64 

s 0,09 0,04 0,18 0,07 

360 s 
x 5,11 2,21 1,34 0,63 

s 0,16 0,08 0,19 0,05 

420 s 
x 5,21 2,31 1,65 0,58 

s 0,33 0,15 0,21 0,08 

480 s 
x 5,39 2,40 1,26 0,61 

s 0,12 0,12 0,36 0,09 

540 s 
x 5,49 2,48 1,56 0,48 

s 0,26 0,07 0,28 0,11 

600 s 
x 5,25 2,21 1,57 0,56 

s 0,16 0,07 0,26 0,07 
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6.3. Grafy 

Graf č. 1 Závislost elasticity A na časové prodlevě u mikrokrystalické celulosy 

 

 

 

Graf č. 2 Závislost plasticity P na časové prodlevě u mikrokrystalické celulosy 
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Graf č. 3 Závislost elasticity A na časové prodlevě u směsi mikrokrystalické 

celulosy se stearanem hořečnatým 

 

 

 

Graf č. 4 Závislost plasticity P na časové prodlevě u směsi mikrokrystalické 

celulosy se stearanem hořečnatým 
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Graf č. 5 Závislost elasticity A na časové prodlevě u bramborového škrobu 

 

 

 

Graf č. 6 Závislost plasticity P na časové prodlevě u bramborového škrobu 
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Graf č. 7 Závislost elasticity A na časové prodlevě u směsi bramborového škrobu 

se stearanem hořečnatým 

 

 

 

Graf č. 8 Závislost plasticity P na časové prodlevě u směsi bramborového škrobu 

se stearanem hořečnatým 
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Graf č. 9 Závislost radiální pevnosti na časové prodlevě 
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7. Diskuze 

7.1. Hodnocení parametrů testu stresové relaxace 

Mezi hodnocenými parametry testu stresové relaxace jsou parametry 

elasticity A1, A2, A3 (MPa). Měřením se také získaly relaxační konstanty T1, T2, T3 

v jednotkách (s). Jejich hodnoty vyjadřují reciprokou hodnotu rychlosti poklesu 

lisovací síly. Tyto parametry byly použity pro výpočet parametrů plasticity P1, P2, P3 

s jednotkami (MPa·s), které charakterizují trvalé změny struktury tablety. Všechny 

tyto parametry jsou hodnoceny v závislosti na délce časové prodlevy, která byla 

stanovena na 60 s, 120 s, 180 s, 240 s, 300 s, 360 s, 420 s, 540 s a 600 s. Maximální 

lisovací síla byla 10 kN (75,34 MPa). 

7.1.1. Hodnocení MCC  

Hodnocené parametry testu stresové relaxace jsou uvedené v tabulce č. 1. 

Parametr A1 (vyjadřující interakce elasticky deformovaných a nedeformovaných 

částic) se zvětšující se prodlevou rostl. Při nejdelší časové prodlevě 600 s dosáhl 

maximální hodnoty 8,46 MPa. Zvyšování parametru A1 je statisticky významné 

hlavně u nižších prodlev (60-360 s), kdežto nárůst mezi prodlevami 420-600 s je 

statisticky nevýznamný. Křivka znázorňující tento průběh je zobrazena v grafu č. 1. 

Interakce elasticky deformovaných a nedeformovaných částic u mikrokrystalické 

celulosy trvá nejkratší dobu, hodnoty T1 jsou velmi malé a nepřesahují 0,57 s. Stejně 

tak parametr plasticity P1 je poměrně nízký a v závislosti na rostoucí prodlevě 

lineárně roste (viz graf č. 2). 

Parametr A2 (vyjadřující interakce elasticky a plasticky deformovaných 

částic) měl zcela jiný průběh. Nejvyšší hodnoty se zjistily u prodlevy 60 s a 300 s  

a to 4,54 MPa. U ostatních prodlev byly hodnoty nižší. Statisticky významný rozdíl 

se zjistil pouze u poklesu na 4,44 MPa a 4,43 MPa. K tomuto poklesu došlo převážně 

u delších časových prodlev (480-600 s) a u 180 s a 360 s. I tak ale byly hodnoty A2 

přibližně dvojnásobně menší než hodnoty A1. Parametry P2 jsou vyšší než P1  
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a opět s rostoucí prodlevou rostou, v tomto případě již výrazněji, jak je znázorněno 

na grafu č. 2. 

Parametr A3 (vyjadřující interakce elasticky deformovaných částic navzájem), 

dosahoval přibližně stejných hodnot jako parametr A2. Maximální hodnota  

4,61 MPa, byla naměřena při délce prodlevy 300 s. Do této prodlevy parametr A3 

rostl a rozdíly mezi jednotlivými prodlevami jsou statisticky významné. Poté 

hodnoty parametru A3 klesaly. Rozdíly mezi jednotlivými prodlevami zde nejsou 

významné, zatímco pokles ze 4,61 MPa při prodlevě 300 s na 4,41 MPa u 600 s  

významný je. Průběh znázorňuje graf č. 1. V grafu č. 2 jsou znázorněny parametry 

plasticity P3, které kvůli extrémně vyšším hodnotám byly převedeny na vedlejší osu. 

Nejvyšší hodnota P3 (při prodlevě 600 s) dosahuje 860,31 MPa·s. 

Mikrokrystalickou celulosu
30

 řadíme mezi viskoelastické tvárné materiály. 

Má tedy schopnost elastické i plastické deformace. Během lisovacího procesu 

dochází ke vzniku vazeb mezi jednotlivými částicemi. Mezi typy vazeb 

charakteristických pro MCC patří zejména slabé van der Waalsovy síly, ale také 

vodíkové můstky
31

. 

7.1.2. Hodnocení směsi MCC a MgSt 

Tato směs obsahuje mikrokrystalickou celulosu a kluznou látku stearan 

hořečnatý v koncentraci 1 %. Hodnoty elasticity a plasticity jsou uvedeny  

v tabulce č. 2. 

Parametry A1, A2 i A3 dosahují přibližně stejných hodnot jako u čisté 

mikrokrystalické celulosy. Parametr A1 se s rostoucí prodlevou zvyšuje. Statistický 

význam mezi jednotlivými prodlevami je ale pouze do 420 s, mezi dalšími 

prodlevami již význam není, i když dochází k mírnému nárůstu hodnot. Parametr A2 

klesá s rostoucí časovou prodlevou. Nejvýraznější je pokles mezi prodlevami 60 s 

(4,57 MPa) a 300 s (4,35 MPa). Parametr A3 významně vzrostl mezi prodlevami  

60 s a 180 s (ze 4,27 MPa na 4,49 MPa). Rozdíly mezi následujícími prodlevami jsou 

již nižší, ale dochází zde k poklesu hodnot až na 4,43 MPa. Křivky jsou znázorněny 

v grafu č. 3. Graf č. 4 zobrazuje závislost parametrů plasticit P1, P2, P3 na délce 
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prodlevy. I v tomto případě dochází u všech parametrů plasticity ke zvyšování 

hodnot s rostoucí časovou prodlevou. 

7.1.3. Hodnocení škrobu 

Nativní bramborový škrob a jeho parametry elasticity a plasticity jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. Parametr A1 Je přibližně dvojnásobně vyšší než parametry A2, 

A3 a s rostoucí délkou prodlevy roste. Až do prodlevy 360 s dochází k významnému 

zvyšování, u prodlevy 420 s hodnota výrazně klesla na 9,03 MPa z 9,59 MPa (360 s). 

Poté došlo opět ke zvýšení parametru. Závislost je zobrazena na grafu č. 5. Plasticita 

P1 (viz graf č. 6) je se zvyšující se prodlevou lineárně rostoucí. 

Parametr A2 do prodlevy 240 s úměrně klesá a tento pokles je statisticky 

významný. Při délce prodlevy 300 s a 360 s došlo ke zvýšení parametru A2. 

K nejvýraznějšímu poklesu došlo u prodlevy 420 s a to na 4,99 MPa. Poté opět 

parametr A2 vzrostl, v konečném důsledku se však snižoval. Hodnoty plasticity P2 

jsou přibližně desetkrát větší než P1 a také rostou. K výraznějšímu poklesu oproti 

předešlé prodlevě došlo u 240 s a 420 s, poté hodnoty opět rostly. Křivka má 

skokový charakter. Ten stejný skok se zaznamenal u parametru P2 a průběh 

parametru je znázorněn na grafu č. 6. 

U parametru A3 je významný pokles hodnot na 4,36 MPa u prodlevy 240 s  

a poté na 4,10 MPa u 420 s. Mezi těmito dvěma poklesy došlo vždy ke zvýšení 

parametru A3, ale rozdíly mezi jednotlivými časovými prodlevami jsou malé a často 

statisticky nevýznamné (viz graf č. 5). Průběh parametru plasticity P3 vykazuje 

podobnou závislost. I zde došlo k poklesu hodnot u prodlev 240 s a 420 s 

v porovnání s předchozí prodlevou a následnému zvýšení hodnot. Celkově plasticita 

P3 roste (viz graf č. 6). 

7.1.4. Hodnocení směsi škrobu a MgSt 

Směs je tvořena nativním bramborovým škrobem a 1 % stearanu 

hořečnatého, jako kluzné látky. Její hodnocené parametry uvádí tabulka č. 4. 

Parametr A1 je v závislosti na délce prodlevy v konečném důsledku rostoucí, 

hodnoty se pohybují v rozmezí 6,43–8,59 MPa, maximum je dosaženo při prodlevě 
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600 s, minimum při 60 s (viz graf č. 7). Dílčí nárůst mezi jednotlivými hodnotami je 

statisticky významný u nižších prodlev a postupně se zmenšuje. Při prodlevě  

300 s byl zaznamenán pokles, tedy porušení rostoucí závislosti. V porovnání s A1  

u bramborového škrobu jsou hodnoty řádově o jednotku nižší. Přidání kluzné látky 

k bramborovému škrobu tak snižuje interakce elasticky deformovaných  

a nedeformovaných částic. Hodnoty plasticity P1 jsou také se zvyšující se prodlevou 

rostoucí, průběh je znázorněn v grafu č. 8. 

Parametr A2 klesá od 60 s do 300 s, poté se opět zvyšuje. Rozdíly mezi 

jednotlivými prodlevami jsou ale malé a ve většině případů statisticky nevýznamné. 

Parametr P2 roste s rostoucí časovou prodlevou a podobně jako lze vidět  

na grafu č. 8, neprojevuje se zde pokles u prodlev 240 s a 420 s jako u samotného 

škrobu. 

U parametru A3 je opět výraznější pokles hodnot u prodlevy 300 s a následné 

zvýšení hodnot. Parametr plasticity P3 roste s rostoucí časovou prodlevou  

a ani v tomto případě se neprojevil pokles hodnot jako u samotného škrobu. 

7.2. Hodnocení radiální pevnosti tablet 

Pro výpočet radiální pevnosti (MPa) byl u všech tablet změřen jejich průměr 

d (mm), výška h (mm) a následně i drtící síla DS (N). Z těchto hodnot byla 

vypočítána radiální pevnost, podle rovnice (8). Radiální pevnost jednotlivých látek  

a směsí je uvedena v tabulce č. 5.  

Ze všech porovnávaných směsí dosahuje nejvyšší radiální pevnosti čistá 

mikrokrystalická celulosa (maximální hodnota 5,67 MPa). Dále pak její směs s MgSt 

(maximální radiální pevnost 2,48 MPa). Samotný škrob měl maximální radiální 

pevnost 1,65 MPa a nejnižší hodnota byla vypočítána u směsi škrobu s MgSt 

(maximální radiální pevnost 0,64 MPa). Všechna maxima jednotlivých látek byla 

naměřena při jiné délce prodlevy.  

U MCC byla nejvyšší pevnost zjištěna při 60 s. Poté došlo k poklesu pevnosti 

až na 4,89 MPa u 300 s a následně se radiální pevnost tablet mírně zvyšovala. 

Rozdíly mezi jednotlivými prodlevami jsou ale malé. U MCC s MgSt je nejvyšší 
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radiální pevnost při 540 s a nejnižší při 360 s a 600 s (2,21 MPa). Oproti samotné 

mikrokrystalické celulose se snížily rozdíly mezi jednotlivými prodlevami. I zde jsou 

ale významné rozdíly při poklesu na nejnižší hodnotu.  

Největší radiální pevnost škrobu byla při prodlevě 420 s (1,65 MPa).  

U škrobu s rostoucí délkou prodlevy docházelo celkově ke zvyšování pevnosti tablet. 

Pouze u 300 s je hodnota výrazněji nižší a to 1,07 MPa. Nejvýraznější rozdíly 

pevnosti jsou mezi prodlevami 180–540 s. U škrobu s 1 % MgSt při je maximální 

radiální pevnost při prodlevě 300 s. I v tomto případě přítomnost kluzné látky 

způsobila nižší rozdíly pevností mezi jednotlivými prodlevami. Hodnoty rostou až do 

300 s a poté dochází k mírnému poklesu pevností. Rozdíl mezi minimální  

a maximální hodnotou je statisticky významný (0,41 a 0,64 MPa). Křivky pro 

jednotlivé směsi jsou zobrazeny v grafu č. 9. 
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8. Závěry 

 

1. U mikrokrystalické celulosy se s rostoucí prodlevou hodnoty A1 zvyšovaly, 

významnější nárůst byl převážně v nižších prodlevách. Parametr A2 s rostoucí 

délkou prodlevy klesá, avšak u prodlev 240 s, 300 s, 420 s došlo k nárůstu 

parametru oproti předchozí hodnotě. A3 dosáhla maxima při prodlevě 300 s. 

Veškeré parametry plasticity s rostoucí prodlevou lineárně rostly. 

 

2. Ve směsi mikrokrystalické celulosy se stearanem hořečnatým parametr A1 

s rostoucí prodlevou roste, zatímco parametr A2 klesá. Parametr A3 dosahuje 

maxima při prodlevě 360 s. Všechny parametry plasticity s rostoucí 

prodlevou lineárně rostly obdobně jako u čisté MCC. 

 

3. Parametr plasticity A1 u bramborového škrobu s rostoucí prodlevou roste. 

Parametry A2 a A3 v konečném důsledku klesají. Při prodlevách 300 s a 360 s 

však parametr A3 svoji hodnotu zvyšuje. Závislost parametrů plasticity P1  

na délce prodlevy je lineárně rostoucí. Hodnoty P2 a P3 také rostou, ale při 

prodlevě 420 s došlo k výraznějšímu poklesu hodnot v porovnání s prodlevou 

předchozí. 

 

4. Směs bramborového škrobu se stearanem hořečnatým má parametry A1 

v závislosti na prodlevě rostoucí. Parametry A2 a A3 klesají, ale rozdíly mezi 

hodnotami nejsou statisticky významné. Plasticita s délkou prodlevy roste. 

 

5. Radiální pevnost byla nejvyšší pro MCC při prodlevě 60 s, pro MCC s MgSt 

při prodlevě 540 s, u škrobu při 420 s a u škrobu s MgSt při 300 s. Přidání 

stearanu hořečnatého snížilo rozdíly pevností mezi jednotlivými prodlevami. 

Rostoucí délka prodlevy však lineárně nezvyšuje radiální pevnost tablet. 

Závislost radiální pevnosti na délce prodlevy má podobný průběh jako 

závislost parametrů elasticity.  
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