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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutickej technológie 

Školiteľ: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. 

Poslucháč: Diana Katiová 

Názov diplomovej práce: Vplyv externej lubrikácie na lisovací proces a vlastnosti  

tabliet z mikrokryštalickej celulózy  

 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť vplyv internej a externej 

lubrikácie na lisovací proces a na výsledné vlastnosti pripravených tabliet. Pri 

spracovaní experimentálnej časti boli použité 3 rôzne suroviny. Mikrokryštalická 

celulóza slúžila ako plnivo a Syloid so stearanom horečnatým ako klzné látky. 

U lisovaných zmesi pred tabletovaním boli hodnotené tokové vlastnosti pomocou 

sypného uhla a metodou vytekania otvorom. Ďalej bol hodnotený priebeh 

tabletovania metodou záznamu sila-dráha a pomocou parametrov trojexponenciálnej 

rovnice lisovania. Parametre popisujú všetké fáze lisovacieho procesu, ktoré sú  fáza 

predlisovania, fáza elastickej deformácie a fáza plastickej deformácie. Súčasne bol 

hodnotený vplyv externého pridania klzných látok na radiálnu pevnosť a na dobu 

rozpadu pripravených tabliet lisovaných pri dvoch lisovacích silách.  

Z výsledkov práce vyplýva, že s interným pridáním klzných látok sypné 

vlastnosti zmesi sa zlepšili, ktoré ovplyvnili parametre záznamu sila-dráha a 

lisovacej rovnice. Lepšie tokové vlastnosti interne lubrikovaných tabletovín výrazne 

znižovali spotrebu energie počas predlisovania a elastickej deformácie. Externé 

pridanie klzných látok hodnoty plastickej energie znižil. Okrem toho na lisovanie 

externe lubrikovaných tabliet sa spotrebovala najmenej energie. 

V neposlednom  rade boli hodnotené aj vlastnosti tabliet. Tablety pripravené 

externou lubrikáciou mali vyššiu radiálnu pevnosť okrem tabliet lisovaných z čistej 

mikrokryštalickej celulózy. Je to forma lubrikácie, ktorá má najmenší vplyv na 

výsledné vlastnosti tablety. S rastúcou koncetráciou interne pridaných klzných látok 



 
 

 

pevnosť tabliet sa zhoršovala a doba rozpadu sa skracovala. Syloid mal pozitívny 

vplyv na vlastnosti tabliet, lebo je to látka, ktorá zníži elasticitu a zvýši plasticitu 

tabletovín. 

  



 
 

 

Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Technolgy 

Consultant: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. 

Student: Diana Katiová 

Title of Thesis: The influence of external lubrication on the compaction process and                 

properties of microcrystalline cellulose tablets 

 

The main aim of this diploma thesis was to determine the effect of internal 

and external lubrication on compression process and properties of prepared tablets. 

During this work three materials were used. Microcrystalline cellulose was used as 

a model filler and Syloid with magnesii stearas as lubricants. The flow properties of 

tested mixtures before compression were determined by using the angle of respose 

and flow through orifice. Compressibility of materials was studied by using force 

displacement method and by parameters of three-exponential equation which 

describe the phases of compression process. These phases are precompression, 

elastic deformation and plastic deformation. At the same time the effect of external 

lubrication on the radial strenght and the disintegration time of prepared teblets by 

two different compaction forces were tested. 

The results proved that internal addition of lubricants has a positive effect on 

flow properties of mixtures which influenced the parameters of force displacement 

method and compression equation as well. Internal addition of lubricants markedly 

reduced the energy during precompression and elastic deformation. External addition 

values of plastic energy reduced besides the compression of mixtures lubricated by 

this method of lubrication depleted the least energy. 

Last but not least properties of tablets were evaulated. Tablets prepared by 

external lubrication had higher radial strenght besides tablets compressed from 

microcrystalline cellulose without lubricants. It is a form of lubrication which has a 

minimal effect on the tablet properties. Increasing concentration of internal added 

lubricants the strenght of tablets decreased and the disintegration time shortened. 



 
 

 

Syloid had a positive effect on the tablet properties because it is a material which 

decreases elasticity and increases plasticity of mixtures.
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1 Úvod 

Tablety (Tabulettae) patria medzi najrozšírenejšie pevné jednodávkové 

liekové formy. Vyrábajú sa lisovaním, počas ktorého vznikajú tablety určitej veľkosti 

a tvaru. Lisovanie okrem farmácie sa používa aj v potravinárstve a pri spracovaní 

kovových látok. Je to komplexný nevratný proces. V prvej fáze dochádza 

preskupovaniu častíc a vytlačuje sa vzduch z medzipriestorov. Potom nasleduje fáza 

elastickej deformácie a častice sa tlačia do seba. Je to reverzibilná fáza celého 

procesu. Posledná fáza je popísaná plastickými deformáciami, počas ktorej dochádza 

k vytvoreniu tablety. 

Spracovanie liečivej látky do liekovej formy nie je jednoduché. Počas výroby 

a po príprave tablety sa môžu vyskytnúť problémy. Hondotením lisovacieho procesu 

sa dá predchádzať týmto technologickým problémom a prípadne urýchliť a uľahčiť 

prípravu nových formulácií. Tablety sú dlhšiu dobu predmetom výskumu na katedre 

farmaceutickej technológie. Študujú lisovací proces rôznych plnív s a bez pridania 

pomocných látok a vlastnosti vylisovaných tabliet. 

Na hodnotenie lisovacieho porcesu sa používajú lisovacie rovnice, záznam 

sila-dráha a test stresovej relaxácie. Trojexponenciálna lisovacia rovnica podľa 

Řehuly bola vyvinutá na našej fakulte. Rozdeľuje lisovací proces na tri fázy, ktoré sa 

prebiehajú súčasne. Pomocou parametrov popisuje fázu predlisovania, elastickej 

deformácia a plastickej deformácie. 

Diplomová práca v praktickej časti sa zaoberá vplyvom extrene pridaných 

klzných látok na lisovací proces, na vlastnosti vylisovaných tabliet a porovnáva 

vplyv externej a internej lubrikácie. Na hodnotenie lisovacieho procesu bola použitá 

metoda záznamu sila-dráha a trojexponenciálna lisovacia rovnica podľa Řehuly. 

Mikrokryštalická celulóza bola použitá ako modelové pojivo. Bola lisovaná v zmesi 

so steranom horečnatým a s modifikovaným koloidným oxidom kremičitým s 

obchodným názvom Syloid® 244 FP EU. 
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2 Teoretická časť 

2.1 Pomocné látky pre prípravu tabliet 

Tablety patria medzi najčastejšie používané liekové formy. Ich obľuba má 

viac dôvodov. Jedna z nich je, že perorálne podanie liečiva je najmenej invázivný 

spôsob a pacienti dokážu aplikovať bez pomoci. Ďalšie výhody liekovej formy sú 

stálosť, presné dávkovanie, predĺženie účinku a maskovanie nepríjemnej chuti a 

zápachu. Vznikajú lisovaním častíc alebo zhlukov častíc. Je to proces, počas ktorého 

dochádza k pôsobeniu lisovacej sily na častice. Predovšetkým sú určené k 

perorálnemu podávaniu, ale podľa miesta aplikácie existujú aj vaginálne, orálne a 

rektálne tablety.1, 2   

Sú to pevné jednodávkové prípravky, ktoré obsahujú jednu alebo viac 

liečivých látok. Okrem účinných látok súčasťou tablety sú aj pomocné látky. Svojimi 

vlasnosťami uľahčujú priebeh lisovacieho procesu a zabezpečia požadovanú kvalitu 

prípravku. Mali by byť inertné, kompatibilné s účinnými látkami. Medzi tie látky 

používané pri príprave tabliet patria plnivá, pojivá, klzné látky, rozvolňovadlá, 

chuťové a vonné korigencia, farbivá, vlhčivá a zmáčadlá.1, 2 

2.1.1 Plnivá 

Sú to pomocné látky, ktoré tvoria veľkú časť liečivého prípravku. Doplňujú 

objem účinnej látky na potrebnú hmotnosť, pozitívne ovplyvnia lisovací proces 

liečivej látky a vnútornú štruktúru tablety. Zlepšujú aj vlastnosti pripravenej tablety. 

Niektoré plnivá sa používajú aj ako pojivá a označujú sa pod pojmom „ filler-

binder“.1, 3 

Ideálne plnivo je chemicky inertná, nehygroskopická, biokompatibilná a 

samozrejme ekonomicky dostupná látka. Okrem vymenovaných vlastnosti má dobré 

biofarmaceutické a technické vlastnosti. Medzi tie patria dobré miešacie vlastnosti, 

nízka citlivosť na klzné látky, vyhovujúce sypné vlastnosti a dobrá lisovateľnosť.  

Dostupnosť liečivej látky tiež ovplyvňujú, preto je dôležité aby mali dobrú 

rozpustnosť a pozitívny vplyv na dobu rozpadu, a tým pádom na disolúciu účinnej 

látky.1, 3 
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Plnivá si môžeme rozdeliť na anorganické a organické látky. Do prvej 

skupiny patria fosforečnan vápenatý a dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. 

Sú to plnivá vhodné na priame lisovanie tabliet. Medzi organické látky patria 

monosacharidy, disacharidy a polymery. Mannitol, sorbitol, glukóza a sukróza sú 

látky patriace medzi jednoduché cukry. Majú príjemnú chuť a používajú sa pri 

príprave žuvacích tabliet. Ďalšia látka patriaca medzi organické látky je disacharid 

laktóza. Má vyhovujúce vlasnosti ako plnivo. Je nehygroskopická, kompatibilná 

látka, ktorá sa rýchlo rozpustí vo vode. Jeho nevýhodou je, že niektorí ľudia majú 

naňho intoleranciu. Tretiu skupinu tvoria modifikované formy celulózy a škrobu. 

Vznikajú chemickým alebo mechanickým pôsobením pôvodných látok. Najčastejšie 

používaným plnivom je derivát celulózy, mikrokryštalická celulóza.1 

Niektoré plnivá sa používajú aj ako pojivá a označujú sa pod pojmom „ filler-

binder“. Využívajú sa ako pomocné látky hlavne pri priamom lisovaní. Do tejto 

skupiny patria napr. pregelatinizovaný škrob, prášková celulóza a mikrokryštalická 

celulóza.3 

2.1.1.1 Mikrokryštalická celulóza 

Mikrokryštalická celulóza je polymerný sacharid s molekulovou hmotnosťou 

približne 3600.  Štruktúrny vzorec má nasledujúci tvar: 

 

Obrázok č. 1: Štruktúrny vzorec mikrokryštalickej celulózy4 

Je to čiastočne depolymerizovaná celulóza, ktorá sa pripravuje kyslou 

hydrolýzou alfa-celulózy.5 Celulózové vlákna sa skladač z beta-1,4-D 

glukopyranozových jednotiek. Tá sa získava vo forme buničiny z raslinného 

materiálu. Vlákna celulózy sú zložené z veľkého množstva mikrovlákien. Celý 

výrobny proces sa začína strihaním drevenej buničiny na malé časti, ktoré pod 



 

4 
 

tlakom a teplom sa hydrolyzujú pomocou minerálnej kyseliny. Zmes sa potom 

premyje vodou a filtruje sa. Počas hydrolýzy nerozpustné hydroxidy, oxidy a sulfáty 

sa premenia na rozpustné a odstraňujú sa. Vzniknutý produkt sa rozpustí vo vode a 

suší rozprašovaním.6 Pórovitá štruktúra mikrokryštalickej celulózy je spôsobená 

náhodným zhluknutím vláknitých mikrokryštalov. Typická veľkost častíc sa 

pohybuje medzi 20-200μm.7 

Vyskytuje sa ako biely, kryštalický prášok bez chuti a zápachu. Prakticky je 

nerozpustná vo vode, organických rozpúšťadlách, riedených kyselinách a rozpustná 

v 5 % roztoku hydroxidu sodného. So silnými oxidačnými činidlami je 

inkompatibilný. Je to veľmi stabilná, ale hygroskopická látka kvôli tomu sa musí 

uchovávať v dobre uzatvorenom obale na suchom a chladnom mieste.8 

Hygroskopicita je dôsledkom hydroxylových skupín na celulózových vláknach 

a relatívne veľkou plochou. Molekuly vody sa sorbujú v amorfnej časti 

mikrokryštalickej celulózy. Prítomnosť voľnej hydroxylovej skupiny na povrchu 

mikrokryštalickej celulózy poskytuje väzbové miesto pre celulosový film čo sa 

používa ako poťahovací polymer. Výsledkom toho je lepšia adhézia a sila filmu.6, 8 

Vo farmaceutickom priemysle je širokou používanou pomocnou látkou. V 

prvom rade sa používa ako „filler-binder“ pri výrobe tabliet pri priamom lisovaní, 

ďalej ako pojivo pri vlhkej granulácii. Malé množstvo mikrokryštalickej celulózy je 

schopný efektívne viazať tažko lisovateľné účinné látky. Uplatňuje sa aj ako 

mazadlo, absorbent a stabilizačná látka. Dá sa zaradiť aj medzi rozpúšťadlá, lebo 

kapilárnym mechanizmom umožní prenikanie hydrofilných kvapalín, napr. tráviacej 

šťave, do výlisku s čím urýchly rozpad tablety.6, 8 

Pri priamom lisovaní sa uplatňuje jej vlastnosť zahusťovania. Pevnosť tabliet 

lisovaných z mikrokryštalickej celulózy je výsledkom vodíkových väzieb, ktoré 

spájajú plasticky deformované častice vo výlisku. Je to ľahko stlačiteľná látka, 

vyžaduje menej lisovacej sily ako iné priamo lisované materiály. Pri zýšenej 

lisovacej sile sa zníži penetrácia vody do výlisku a sa predlžuje aj doba rozpadu.10 

Vhodnosť mikrokryštalickej celulózy pre priame lisovanie bolo dokázané 

v štúdiu, kde testovali rôzne plnivá. Vo všetkých fázach lisovacieho procesu mala 
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najnižšie hodnoty lisovacej energie a poločasu lisovania. Dôvodom je práve tvorba 

vodíkových väzieb na veľkom kontaktom povrchu častíc a optimálna vlhkosť 5 % v 

amorfnej časti polymerov, ktorá sa zúčastní tvorby vodíkových väzieb. Ďalšími 

testovanými látkami boli prášková celulóza a hydroxypropylmethylcelulóza, ktoré 

mali nižšiu lisovateľnosť a vyššie hodnoty potrebnej lisovacej energie.11 Avšak 

lisovateľnosť mikokryštalickej celulózy závisí na obsahu vody. Lisovacia sila so 

zvyšujúcim obsahom vody sa znižuje. Nedostatok vody môže vyvolať lamináciu 

kvôli zvýšenej elasticite po lisovacom deji.12 

Široká škála mikrokryštalickej celulózy je dostupná na trhu, ktoré sa líšia 

spôsobom výroby, veľkosťou častíc, tokovými vlastnoťami a obsahom vlhkosti. 

Z toho vyplýva, že majú rozdielne vlastnosti a použitie. Najznámejšie obchodné 

názvy sú napr. PeoSolv, Ceolus, Avicel a ďalšie.8 

Pre túto prácu sa použil Avicel PH ®200, ktorý je najstarším typom. 

Označenie PH znamená, že látka je vhodná na farmaceutické použitie. Prvýkrát bola 

zavedená na trh v roku 1962.6  

Je považovaná za netoxický a neiritujúci materiál. Po perorálnom podávaní sa 

do cirkulárneho systému neabsorbuje. Vyššia dávka mikrokryštalicekj celulózy má 

laxatívny účinok, ale ak je používaná ako pomocná látka to by nemalo byť 

problémom.8 
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2.1.2 Klzné látky 

Dôležité je používanie klzných látok pri výrobe, ktoré sa pridávajú v malých 

množstvách k lisovanému materiálu. Podľa funkcie sa rozdelujú na mazadlá a 

klzadlá.  

Klzadlá sú látky, ktoré sa pridávajú k hotovému granulátu alebo práškovej 

zmesi. Adsorbujú sa na povrch pomocných a liečivých látok a tým dochádza 

k vyplneniu nerovnosti na povrchu častíc. Majú vplyv na plnenie matrice lisovanou 

zmesou a na fázu predlisovania. Pri lisovaní vo fáze násypu z násypku do matrice 

znižujú trenie medzi časticami a medzi časticami granulátu a stenou matrice čím 

dochádza k rovnomernému plneniu matrice. Výsledkom toho je zaistenie 

požadovanej hmotnosti a obsahovej rovnomernosti pripravených tabliet. Urýchlujú 

fázu predlisovania počas ktorej sa vytlačuje medzipriestorový vzduch. Do tej skupiny 

klzných látok patria napríklad mastek, Aerosil a kremičitan vápenatý.11, 13 

Mazadlá ovplyvnia fázu lisovania a fázu vysúvania tablety z matrice. 

Pridávajú sa k hotovej zmesi a prilepia sa tiež na povrch častíc. Bez pridania tých 

pomocných látok dochádza k lepeniu tabletoviny na lisovacie tŕne a k zastaveniu 

lisovacieho procesu. Teplo vzniknuté počas lisovania odvadzajú z tablety do matrice. 

Pri vysúvaní tablety z matrice snižujú trenie medzi pripravenou tabletou a matricou a 

zabránia viečkovanie výlisku. Najvýznamnejšie mazadlá sú napríklad stearan 

horečnatý, stearan vápenatý, makrogoly, kyselina stearová a laurylsíran sodný.11, 13 

Klzné látky sa delia na hydrofilné a hydrofóbne látky. Prvá skupina má zlé 

maziace a anti-adherentné vlastnosti. Hydrofóbne sú široko používané a efektívne, 

ktoré sa používajú v nízkých koncentráciach.14 

Existujú dva spôsoby znížienia trenia medzi lisovanými časticami 

a metalickým povrchom. Tekuté kĺzné látky vytvoria tenkú vrstvu, ktorá oddelí 

matricu od tablety. Najčastejšie používanou skupinou sú klzné látky, ktoré tvoria 

hraničnú vrstvu na lisovaných časticiach alebo na metalickom povrchu matrice. 

Štrukturálne sú to molekuly s dlhým reťazom a s aktívnou funkčnou skupinou. Patria 

sem kovové soli mastných kyselín, mastné kyseliny, mastné alkoholy, anorganické 

látky, estery mastných kyselín, polymery, alkyl sulfáty. Pomocou koncových 
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funkčných skupín sa adsorbujú na častice alebo na kovový povrch matrice a vytvoria 

monovrstvu alebo multivrstu.15, 16 

Soli mastných kyselín a kovových iontov majú dlhú históriu a sú 

dominantnou skupinou. Patria sem soli kyseliny stearovej, stearan horečnatý, 

vápenatý a zinočnatý. Dôležitý faktor, ktorý ovplyvní redukciu trenia je dĺžka 

uhľovodíkového reťazca a štruktúra vytvorenej vrstvy. Trenie sa zníži s rastúcou 

dlžkou uhľovodíkového reťazca. Tie lubrikanty majú dostatočne dlhý reťazec 

a výsoký bod tavenia a vytvoria tenkú vrstvu okolo častíc.15 

Ideálna kĺzná látka by mala byť netoxická, inertná, ktorá má minimálny 

negatívny vplyv na vlastnosti pripravených tabliet.12  Niektoré klzné látky majú nízku 

teplotu tavenia a počas tabletovania sa môžu rozpustiť na povrchu a vytvoriť jamky 

na tablete.6  

Napriek tomu, že sú potrebné pri tabletovaní majú negatívny vplyv na 

vlastnosti tablety. Koncentrácia, typ použitej klznej látky a spôsob začlenenia 

ovplyvnia lisovací proces. Pridaním sa vytvorí film okolo tabletoviny, ktorý má 

vplyv na vytvorenie väzieb medzi časticami. Optimálne množstvo zníži nedostatky 

pripravenej tablety a zároveň zvýši aj pevnosť výlisku.14 Malá zmena v množstve 

pridanej kĺznej látky má význaný efekt na vlastnosti pripravenej tablety. Je to 

dokázané, že stearan horečnatý má negatívny vplyv na pevnosť tabliet s 

plasticky deformovateľnými látkami aké sú napr. škrob, laktóza a mikrokryštalická 

celulóza. Čím vyššia je koncentrácia klznej látky v tabletovine, tým sú pripravené 

tablety krehkejšie.17 Príčínou je sterické bránenie klznej látky, ktorá bráni tvorbe 

väzieb medzi časticami lisovaného materiálu.14  

Doba miešania tiež ovplyvní efekt klzných látok na odolnosť tablety. Čím 

dlhšia je tá doba tým sú vylisované tablety krehkejšie. Štúdia ukázali, že doba 

miešania ovplyvní lubrikačné vlastnosti stearanu horečnatého. Na začiatku sa 

adheruje na častice a postupne ako sa predlžuje doba miešania dochádza k oddeleniu 

klznej látky od materiálu čo má negatívny efekt na pevnosť.16 
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Pevnosť závisí zároveň aj na hydrofilite molekuly pridanej klznej látky. Čím 

viac hydrofilných skupín nachádza v klznej látke tým viac väzieb vzniká medzi 

časticami a pevnosť sa tým pádom zvyšuje.14 

 Množstvo a kvalita klznej látky má vplyv aj na dobu rozpadu. Zníži 

zmáčavosť tablety a predlžuje dobu rozpadu čo je spôsobené hydrofobicitou tých 

pomocných látok.14 

Existujú rôzne spôsoby aplikácie klznej látky. Jedna z nich je pridanie 

lubrikantov k lisovanému prášku počas miešacieho procesu. K hotovým granulátom 

sa pridávajú na konci granulačného procesu a pred lisovanim sa miešajú optimálnu 

dobu so zložkami tablety. Granuláty pripravené rozprašovaním vo vnútri obsahujú 

klzné látky. Pri tejto metóde sa pripraví suspenzia, ktorá sa rozpráši na malé kvapky 

a dochádza k odpareniu vlhčiva pomocou plynu. Vzniknuté granule sú na konci 

procesu oddelené od sušiaceho vzduchu.18 

Ďalšia možnosť je externá lubrikácia. Klzné látky sa priamo nastriekajú na 

steny matric, tŕne počas prestávky lisovacieho procesu a sú prenesené na povrch 

tablety pri lisovaní. Spotreba klznej látky sa zníži na 1/10 v porovnávaní s internou 

lubrikáciou. Tá metoda je často používaná pri prírpave OD tabliet, ktoré sa v ústach 

rýchlo rozpustia a sú preferované staršími ľudmi. Umožní okrem toho aj prípravu 

tabliet s liečivými látkami, ktoré vykazujú inkompatibilitu s klznou látkou. Ďalšia 

výhoda tej metody je zvýšená stabilita účinných látok, eliminuje negatívny efekt 

klzných látok na vlastnosti pripravenej tablety a nezníži aktivitu liečivej látky. 

Nevýhoda je, že sa môže vyskytnúť elektrický výboj pri nanášaní a spáliť plnivo 

počas lisovania.21 

Existujú dva spôsoby nanášania klznej látky externe, ručná a automatizovaná. 

Ručná aplikácia je natieranie steny matrice a razidlá s prachom alebo suspenziou 

klznej látky. Používa sa to pri malých štúdiach, vo výrobe je rozšírená 

automatizovaná metoda. Prístroj zabezpečuje stály prívod optimálneho množstva 

lubrikantov na dolný a horný trň tabletovacieho lisu. Prefukuje disperziu klzných 

látok v tom momente keď je prázdna matrica a tŕne sú mimo matrice. Nadbytočné 

množstvo je odstránené pomocou vákua. Tá metoda skráti výrobný proces tabliet.19,20 
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Adhézia klznej látky na steny matrice pri externej lubrikácie je výrazne 

ovplyvnená lisovacím a sprejovým prístrojom. Faktory ovplyvňujúce množstvo 

klznej látky na povrchu pripravenej tablety sú rozprašovacia rychlosť, otáčajúca 

rychlosť lisovacieho prístroja a objem disperzie. Lisovacia rychlosť počas 

tabletovania ovplyvní koncetráciu klznej látky na povrchu tablety. Zvyšovanie toho 

parametru má za následok zníženie koncetrácie pomocnej látky na tablete. Malé 

množstvo klznej látky môže sa vyskytnúť aj vo vnútri tablety, ale tá koncetrácia je 

výrazne nižšia ako na povrchu. Je to dôsledkom spojitosti lisovacieho procesu a malé 

množstvo sa dostane do tablety čo môže ulahčiť penetráciu vody do tablety.20 

Takayama a spol. študovali rozloženie steranu horečnatého na povrchu 

tablety externou lubrikáciou pomocou elektronového mikroskopu. Bolo dokázané, že 

klzná látka nie je rovnomerne rozložená na povrchu výlisku. Koncetrácia na povrchu 

tablety bola vyššia na strane horného razidla oproti dolného razidla. Je to výsledkom 

toho, že vzdialenosť medzi tryskou a dolným tŕňom je väčšia ako vzdialenosť medzi 

horným tŕňom a tryskou pri nastriekaní. Použitie dvoch odlišných napätí počas 

nanášania môže vyriešiť ten problém. Okrem toho pri vyššej koncentrácii vrstva 

vytvorená klznou látkou na plohých častiach tablety bola tenšia ako na hranách.21  

Otsuka a spol. hodnotili vplyv externého pridania klznej látky na lisovací 

proces a na výsledné vlastnosti pripravenej tablety. Skúmali tabletoviny bez klznej 

látky, s klznou látkou a externe lubrikované zmesi. Použitou klznou látkou bol 

stearan horečnatý.22   

Bolo zistené, že externé nanášanie klznej látky zníži lisovaciu energiu a 

energiu potrebnú na vysunutie tablety z matrice. V porovnaní s internou lubrikáciou, 

energia potrebná na lisovanie externe lubrikovanej tabletoviny, bola výrazne vyššia 

ako počas prípravy tablety zo zmesi s klznou látkou, ale nižšia ako pri príprave 

tablety bez klznej látky.22  

Sila potrebná na vysunutie tablety z matrice súvisí s povrchovým trením 

medzi tabletou a stenou matrice a okrem toho so zbytkovým tlakom v tablete. Sila 

klesala v nasledujúcom poradí: tablety bez klznej látky, extrene lubrikované tablety a 
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tablety s klznou látkou. Vyššie hodnoty pri externej lubrikácie sú výsledkom 

vyššieho zvyšného tlaku.22 

Spôsob pridania pomocnej látky výrazne ovplyvní aj trenie, čo so zvyšujúcim 

tlakom sa zvyšuje. Počas externej lubrikácie klzná látka sa koncetruje medzi 

lisovanou látkou a prístrojom tam, kde je trenie najväčšie. Zo získaných hodnôt 

vyplýva, že externé pridanie klznej látky k tabletovine je lepšie ako lisovanie 

tabletoviny bez klznej látky avšak získané hodnoty boli mierne vyššie než u 

vnútornej lubrikácie.22 

Klzná látka chráni lisovaný materiál aj pred lepením na steny matrice a na 

tŕne počas lisovania. Množstvo potrebného lubrikanta u externej lubrikácie bolo 

výrazne nižšie ako u vnútornej lubrikácie počas štúdia.22, 21 

Ďalej skúmali vplyv vonkajšej a vnútornej lubrikácie aj na výsledné vlastnosti 

vylisovaných tabliet. Pevnosť tabliet pripravených interným pridáním klzných látok 

bola nižšia ako odolnosť tabliet lisovaných externou lubrikáciou. Na lisovanie 

externej lubrikovanej zmesi okrem toho stačila aj nižšia lisovacia sila na prípravu 

dostatočne pevnej tablety.22 

Výsledky ukázali, že externé pridanie klzných látok nepredlžuje dobu 

rozpadu a tým pádom ani uvoľnenie liečivej látky z liekovej formy oproti vnútornej 

lubrikácie. To je dôsledkom vyššej pórovitosti čo uľahčí penetráciu vody do tablety, 

pretože tá metoda má najmenši vplyv na tú vlastnosť. 22 
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2.1.2.1  Syloid 

Je to mikronizovaný, syntetický, amorfný silikátový gél. Vyskytuje sa vo 

forme bieleho prášku bez chuti a zápachu. Patrí medzi novejšie klzné látky, ktorý je 

polyfunkčnou pomocnou látkou. Používa sa ako nosič liečivých látok, vysušovadlo, 

protispékový materiál a ako látka na poťahovanie eneterosolventných tabliet. 

V koncentráciach 0,25-2 % sa použije ako klzná látka. Pri lisovaní zvýši rychlosť 

celého procesu a zvýši i pevnosť výlisku aj pri nízkej lisovacej sily.23 Po pridaní 

k tabletovine pozitívne ovplyvní homogenitu a vzhľad pripravených tabliet. Zlepší 

disolučný profil a disperziu tabliet vo vode. U olejových suspenzií sa používa vo 

forme štabilizátora. Okrem vymenovaných vlastností zlepší aj uchovávanie 

aromatických látok.24 

Syloid je schopná naviazať velké množstvo vody kvôli veľkému množstvu 

vnútorných a povrchových pórov. 100 g tej pomocnej látky naviaže 300 g kapalných 

látok. Kapalné látky pomocou tej látky sú ľahko transformovateľné na zmesi 

z výbornými tokovými vlastnosťami, ktoré sú ľahko spracovateľné do kapsúl alebo 

tabliet. Kvôli tej veľkej pórovitosti a vysokej adsorbčnej schopnosti zvyšuje stabilitu 

liečivých látok citlivých na vlhkosť.25 

Oproti ostatným silikátom má vyššiu hustotu čo uľahčí manipuláciu s tou 

látkou. Menej sa praší  a výsledkom toho je čistejší výrobný priestor.23 

 

 

Obrázok č. 2: Pórovitá štruktúra Syloidu23 
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2.1.2.2  Stearan horečnatý 

Je to zmes horečnatých soľou nasýtených mastných kyselín rastlinného a 

živočíšneho pôvodu. Hlavnú časť zmesi tvorí kyselina a palmitová, najmenej 90 %. 

Vyskytuje sa vo forme jemného ľahkého bieleho prášku. Na ohmat je mastný 

materiál. Prakticky vo vode a v bezvodom ethanolu sa nerozpúšťa. Napriek vysokej 

stabilite, by sa mal uchovávať v dobre uzavrenom obale na suchom mieste.5 

Komerčne vyrobený stearan horečnatý má teplotu tavenia v rozmedzí 115-170 ˚C a 

vysoko čistený v rozmedzí 126-130 ˚C.26 

Stearan horčnatý je širokou používanou látkou v potravinárskom, 

farmaceutickom priemsle a v kozmetike. Pri perorálnom podaní nemá toxický efekt, 

ale nadmerná dávka má laxatívny účinok. Je považovaný za nekancerogennú látku. 

Vo farmaceutickom priemysle sa ju snažia nahradiť kvôli negatívnemu vplyvu na 

mechanické, biofarmaceutické vlastnosti a na stabilitu liečivej látky.26 

Je to látka, ktorá má hydrofóbny charakter, čo spôsobuje zníženie pevnosti 

tabliet, predlžuje dobu rozpadu a uvoľnenie liečivej látky z liekovej formy.27 

V koncentrácii od 0,25-5 % sa používa vo forme klznej látky. Vykazuje 

inkompatibilitu s liečivými látkami charakteru silných kyselín, zásad a so soľami 

železa. S niektorými alkaloidmi, vitamínmi je tiež silne inkompatibilný. Prítomnosť 

stearanu horečnatého v prípravku môže zvýšiť ph prostredia čím sa vytvorí alkalické 

prostredie a hydrolýza sa urýchli. Napríklad degradácia kyseliny acetylsalicylovej 

v prítomnosti steranu horečnatého sa zvýši. Je to citlivá látka a prítomnosť vody a 

alkalického prostredia rozklad urýchlia. S liečivými látkami obsahujúce aminovú 

skupiny, tiež vykazuje silnú inkompatibilitu. Komerčne dostupný stearan horečnatý 

obsahuje aj nečistoty ako oxid horečnatý a kyselinu palmitovú, ktoré reagujú 

s liečivými látkami a spôsobujú nestabilitu.28 

Pripravuje sa reakciou vodného roztoku chloridu horečnatého s kyselinou 

stearovou alebo reakciou  hydroxidu, oxidu alebo uhličitanu horecnatého s kyselinou 

stearovej pri zvýšenej teplote. Vyskytuje sa v kryštalickej forme. Tvorí štyri 

hydratované formy, ktoré sa prechádzajú z jednej formy do druhej závisle na teplote 

a relatívnej vlhkosti. Komerčne je dostupná zmes kryštalických modifikácií 
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v rôznom pomere.26  Najlepšie maziace vlastnosti má dihydrát stearanu horečnatého, 

ktorý má vhodnú kryštalickú štruktúru. Vedci skúmali efekt izolovaných hydrátov na 

pripravené zmesi. Z výsledkov zistili, že štruktúra ovplyvní medzičasticové 

usporiadanie. Zmes obsahujúca monohydrát vyžadovala vyššiu lisovací silu 

s porovnaním s anhydrátom a dihydrátom. Vylisované tablety sú menej permeabilné, 

majú nižšiu porozitu a sú menej nestabilné.28 

Veľkosť, tvar častíc a povrch stearanu horečnatého majú významný vplyv na 

maziace vlastnosti. So zväčšením povrchu alebo zmenšením veľkosti častíc sa zlepší 

maziaca vlastnost tejto pomocnej látky. Z toho vyplýva, že čím viac stearanu 

horečnatého sa naviaže na povrch častíc, tým sú interakcia medzi časticami slabšie a 

vzniklé tablety majú nízku pevnosť. Kvôli hydrofóbnemu charakteru má negatívny 

vplyv aj na disolúciu tablety, lebo bráni uvoľnenie účinnej látky z liekovej formy.26 
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2.1.3 Ďalšie pomocné látky 

Rozvoľňovadlá 

Rozvolňovadlá po kontakte s vodou v malých množstvách zabezpečia rozpad 

tablety na menšie častice a umožnia rýchlejšie uvoľnenie liečivej látky z liekovej 

formy. Hydratačný proces pidáním tých látok sa zrýchli kvôli schopnosti tých 

pomocných látok zväčšiť objem až o 300 %. Optimálna teplota pri použití tých látok 

je dôležité, lebo sú to látky, ktoré tvoria gel pri kontakte s vodou čo má plyv na 

medzičasticové priestory a tvorí bariéru pre vodu.29 

Najznámejšie látky používané ako rozvoľňovadlá sú škrob, kroskarmelósa a 

krospovidon, ktoré majú pri nízkych koncentráciach výbornú rozvoľňovaciu 

schopnosť a dobré lisovacie vlastnosti. Nadmerné množstvo tých pomocných látok 

môže mať negatívny vplyv na lisovací proces a na pevnosť vylisovanej tablety. Sú to 

hygroskopické látky čo znamená, že musia uchovávať podľa predpísaných 

podmienok lebo znížia stabilitu hydrofilných látok.2 Mikrokryštalickú celulózu sa dá 

tiež zaradit medzi tie látky. Má veľkú medzičasticovú porozitu čo umožní narastenie 

a rozpad pripravených tabliet. Voda preniká do hydrofilnej časti kapilárnym 

mechanizmom a následne dochádza k narušeniu vodíkových väzieb.29 Existujú rôzne 

mechanizmy, ktorými pôsobia na tabletu. Niektoré podporujú prienik vody do 

tablety, iná skupina uvoľnenie plynu pri chemickej reakcii čo spôsobuje rýchly 

rozpad tablety. Modifikované polymery, majú botnajúci efekt čím zrýchlia rozpad 

tablety.2 

Pojivá 

Sú to látky, ktoré zvyšujú adhezivitu pomocných látok a klzných látok a 

zvyšujú pevnosť tablety. Kryštalické látky ako napr. sacharóza tvoria kryštalické 

môstky medzi časticami a výsledný granulát je veľmi tvrdý. Nadbytočné množstvo 

spôsobuje tvorbu viskózního gelu čo zníži rýchlosť disolúcie. Pridávajú sa k práškam 

ako roztok alebo vo forme prášku.2 

Z chemického hľadiska sú to cukry a ich polymery. Z cukrov sa používajú 

sukróza, glukóza a sorbitol. Prírodné polymery používané ako pojivá sú želatina, 
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tragant, pektin, alginan sodný a arabská klovatina. Tie látky sa používajú obmedzene 

kvôli rôznorodosti. Syntetické polymery majú široké využitie. Patria sem 

polyethylenglykol a polyvinylpyrrolidon. Existujú aj semisyntetické pojivá, ktoré sú 

modifikované formy celulózy.2, 30  

Pridanie tých látok mení povrchové vlastnosti lisovaného materiálu. Pojivá, 

ktoré zvýšia elasticitu znížia pevnosť tablety, lebo po skončení pôsobenia lisovacej 

sily vzniknuté väzby sa rozlomia. Plasticky deformovateľné látky naopak majú 

zýšenú schopnosť tvoriť väzby a tým pádom zvyšia pevnosť pripravených tabliet.31 

Fragmetujúce látky sú menej citlivé na klznú látku, lebo počas fragmentácie vzniknú 

nové povrchy ktoré sú schopné vytvorit silné väzby. Vedci skúmali pevnosť 

pripravenej tablety z mikrokryštalickej celulózy priamym lisovaním a zhodnotili, že 

so zýšeným obsahom vody a lisovacej sily pevnosť sa zýši. Nedostatok vlhkosti 

spôsobí lamináciu tablety, lebo sa zvýši hranica sklzu a elastická obnova.12 

Vlhčivá 

Rozpúšťadlá sú látky, ktoré podporujú funkciu pojiva. Látky patriace do tej 

skupiny sú voda, etanol a rôzne organické rozpúšťadlá. Okrem vymenovaných sa 

používajú aj propylenglykol a glycerol, ktoré sú hygroskopické látky a obmedzujú 

presušenie granulátov.30 

Farbivá 

Farbenie umožní rozlíšenie prípravkov a zvýši compliance pacientov. 

Niektoré látky majú aj pozitívny vplyv na stabilitu látok, hlavne fotosenzitívnych 

látok. Môžeme ich rozdeliť na prírodné, organické, anorganické alebo minerálne 

farbivá. V poslednej dobe rozšírené sú pigmenty, ktoré majú dobré krycie vlastnosti 

a sú nepriepustné pre vodnú paru.1 

Chuťové a vonné korigencia 

Ich hlavnou funkciou je maskovanie nepríjemnej chuti a vône. Pridávajú sa až 

na konci procesu kvôli termolabilite vo forme alkoholického roztoku. Používajú sa 

rôzne sirupy a silice.1 
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Zmáčadlá 

Látky s hydrofylizačným efektom umožnia prienik vody do pórov tablety. 

Zlepšujú rozpad liekovej formy a rozpúštanie hydrofóbnych látok. Najčastejšie 

používanými látkami sú dodecylsulfát sodný a polysorbáty v koncentrácích 0,1-1 %.2 
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2.2 Hodnotenie sypnosti  

Sypnosť, klznosť alebo tok látky je dôležitá vlastnosť zmesi práškov. 

Ovplyvní proces miešania tabletoviny, výrobu rôznych pevných liekových foriem a 

aj plnenie želatinových toboliek. U jednodávkových liekových formách sypnosť 

ovplyvní výsledok liekopisnej skúšky na rovnomernosť dávkových jednotiek. Ak 

pripravená tabletovina má zlú sypnosť tak požiadavky liekopisnej skúške nesplní.17 

Výsledný tok práškov je kombinácia fyzikálnych vlastnosti materiálu 

a vlastnosti prístroja, ktorý sa používa pri skúške. Významné fyzikálne vlastnosti, 

ktoré majú vplyv na klznosť sú veľkosť, tvar častíc, obsah vody, pórovitosť, 

hustota, polymorfia kryštalov, miešací čas a interakcie klznej látky so súčasťami 

zmesi.17 Optimálny obsah vody vyplní nerovnosti na povrchu a má vplyv 

na elektrostatické sily častíc. Vyšší obsah naopak zhorší tokové vlastnosti kvôli 

prítomnosti vodíkových väzieb, čo vedie k vzniku aglomerátov.12 

Kohézia a trecia sila sú dve sily, ktoré ovplyvnia sypnosť látky. Kohézia je 

odolná súdržnosť častíc prášku pri ktorom vzniknú buď vodíkové alebo pevné väzby. 

Zvýšený počet pevných väzieb vyvolá agregáciu častíc a môže spôsobiť až spekanie 

čo je nežiadajúci dej pri lisovaní tabliet. Trecia sila je výsledkom trenia, ktoré vzniká 

pri pohybe častice na časticu. Prítomná voda pôsobí ako vlhčivo a zníži trenie častíc. 

Môže interagovať s časticami látky troma spôsobmi. Jedna z tých možností je 

absorbovanie na povrch, čím sa mení povrchová energia. Druhý spôsob interakcie je 

zmena povrchovej konduktivity a tak aj elektrostatického náboja častíc. Posledná 

možnosť interekacie je kondenzácia v kapilárnej časti.12 

Väčšie pravidelné častice zlepšujú tokové vlastnosti. Najlepšiu sypnosť majú 

častice sferického tvaru s hladkým povchom. Hranato tvarované častice zhrošia 

klznosť a najhoršie sa sypú vláknité častice a zapadujúce do seba. Veľký počet pórov 

a vysoký obsah vody majú na sypnosť negatívny vplyv.17 

Na hodnotenie sypných vlastnosti existujú rôzne metody. Sypný uhol je 

merítko súdržnosti častíc prášku. Ukáže bod, pri ktorom medzičasticové interakcie 

presahuju gravitačnú silu. Čím je hodnota sypného uhla u skúšanej látky nižšia, tým 
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lepšiu sypnosť má daný materiál. Výbornu sypnosť majú látky ak ich hodnota je 

v rozmezí 25-30 ˚.17 

Vzorec na stanovenie sypného uhla má nasledujúci tvar:   

r

h
tg            (1) 

kde h je výška a r polomer kužela, ktorý sa vytvorí práškom nasypaného na voľnú 

podložku alebo na podložku s okrajom. Sypný uhol sa dá stanoviť aj v hranolovitej 

nádobe alebo v otočnom válci.17 

Rýchlosť vytekania otvorom je ďalšia metoda, ktorá sa používa na testovanie 

voľno tečúceho materiálu. Určí sa buď čas potrebný na vytekanie určitej hmotnosti 

alebo množstvo prášku, ktorý vytečie za určitý čas z válca alebo z násypky určitých 

parametrov. Výsledok získaných hodnôt sa vyjadruje ako priemer.17  

Na zlepšenie sypnosti, ak sa nedajú upraviť vlastnosti prášku, sa pridávajú 

klzné látky. Vytvárajú film na časticiach prášku počas miešania a povrch sa stane 

hladkým, čo má za následok, že častice po seba klžu. Dôležitá je optimálna 

koncentrácia, ktorá závisí na jej povrchu a na povrchu prášku. Nadbytočná 

koncentrácia má negatívny vplyv na sypnosť. Zaplní částicové medzipriestory 

látkou, ktorá má sama zlú sypnosť.17 

Stearan horečnatý je širokou študovanou látkou. Tvorí monomolekulárnu 

vrstvu, ktorá sa môže viazať na častice pojiva, pokryť častice alebo vyplniť 

nerovnosti. Posledná možnosť je najrozšírenejšia hypotéza. S tým mechanizmom sa 

zlepší spynosť látky, zníži sa trenie, sila a kontakt medzi časticami. Bolo dokázané, 

že je najlepšia klzná látka na zvýšenie sypnosti laktózy. Po pridaní dochádza k 

interakciu stearanu horečnatého s časticami laktózy čím sa nerovnosti vyplnia 

a zlepší sa sypnosť látky.16 
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2.3 Lisovací proces 

Tablety sa pripravujú lisovaním granulátov alebo priamym lisovaním. Vo 

výrobe sa príprava tabliet uskutočňuje na rotačnom alebo na výstredníkovom 

lisovacom zariadení. 

Priame lisovanie je proces počas ktorého účinná a pomocná látka sú stlačené 

na lisovacom prístroji. Je to príprava tablety bez predchádzajúceho mechanického 

ošetrenia častíc okrem miešacieho procesu. Je to jednoduchý a lacný výrobný proces. 

Stabilita termolabilných liečivých látok a látok citlivých na vlhkosť je zlepšená 

elimináciou vlhkej granulácie a sušiaceho procesu. Nevýhodou tej metody je, že sa 

nedá použiť pre všetké látky.1,2 Plnivá používané pri tomto procesu musia mať dobré 

sypné, stalčiteľné vlastnosti, väčšiu veľkosť a guľovitý tvar.3 

Granulácia je jedna z najčastejších metód prípravy granulátov na lisovanie. 

Môžme si rozdeliť na mokrú a suchú granuláciu. Granulácia je všeobecne zväčšenie 

častíc práškov, ktoré sa premenia na agregáty. Výhodou granulácie je, že sa zlepšia 

vlastnosti výchádzajúcich surovín a je zabezpečená rovnorodosť liečivého prípravku. 

Pozitívne ovplyvní sypné a lisovateľné vlastnosti látok. Ďalší prínos toho procesu je 

objemová redukcia vychádzajúcich surovín a eliminácia zachyteného vzduchu.2  

Suchá granulácia je spôsob výroby granulátu lisovaním pod vysokým tlakom 

bez pridania pojiva a použitia tepla. Získáva sa briketovaný granulát, ktorý potom 

drtí a upravuje na požadovanú veľkosť.2 

Príprava granulátov mokrou granuláciou je ďalšia metoda. Vlhká granulácia 

má dve fázy. Najprv sa pridávajú granule tvoriace látky, roztok pojiva, a po sušení 

pred lisovaním ďalšie pomocné látky. Počas procesu sa pridáva polymerné pojivo s 

vlhčivom, ktoré spája častice plniva a liečivej látky vodíkovými väzbami. Pojivá, 

ktoré sa používajú majú hydrofilný charakter, čo môže pozitívne ovplyvniť 

uvoľnenie hydrofóbneho liečiva. Medziprodukt sa ďalej spracováva na požadovaný 

tvar a veľkosť.30, 32 
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2.3.1 Delenie lisovacieho procesu 

Celý lisovací proces začína plnením matrice, do ktorého sa prenesie 

homogenizovaná tabletovina a zhusťuje pôsobením tlaku do tablety určitého tvaru a 

rozmeru. Je to komplexný dej, ktorý ma 4 hlavné fáze.  

Lisovací proces začína dotykom horného lisovacieho tŕňu s povrchom 

lisovaného materiálu a končí dotykom lisovaných častíc. Počas predlisovania 

dochádza k približovaniu častíc lisovaného materiálu, k zníženiu interpartikulárnych 

pórov a k preusporiadaniu častíc pričom častice lisovanej látky zachovajú svoje 

pôvodné vlastnosti.11  

Druhá fáza je charakteristická elastickou deformáciou častíc počas ktorej 

dochádza k zmenšovaniu objemu, častice sa do seba reverzibilne stlačia. Pri znížení 

lisovacej sily častice získavajú pôvodný objem a tvar. Polymerné častice obsahujúce 

póry vytlačujú medzipriestorový vzduch a póry zaniknú.11  

Ďalšia fáza lisovacieho procesu je fáza plastickej deformácie častíc. Počas tej 

fáze dochádza k formovaniu tablety. Je to nevratný proces, počas ktorej sa častice 

vtlačujú do seba a medzi povrchami vzniknú interakcia.11 Fragmentácia častíc zväčší 

povrch pre tvorbu väzieb a plastická defomácia tiež prispieva tomu deju. Tie dve 

mechanizmy majú pozitívny vplyv na pevnosť tablety. Elastická deformácia má 

opačný vplyv, ktorá spôsobí zlom väzieb po odstránení lisovacieho tlaku.12 

Po ukončení pôsobenia lisovacej sily dochádza k relaxácii tablety. Znižuje sa 

pevnosť tablety, eliminujú sa vytvorené väzby a narastie objem vylisovanej tablety. 

Celý lisovací proces skončí vysúvaním vylisku z matrice.11 
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2.3.2 Hodnotenie lisovacieho procesu 

Záznam sila-dráha 

Umožňuje vyjadriť energetický profil lisovacieho procesu. Je to univerzálna 

metoda, ktorá hodnotí obe fáze lisovacieho procesu, aj kompresiu aj relaxáciu 

tablety. Delí sa na energiu akumulovanú v tablete a na energiu uvoľnenú z tablety.10   

Pri tejto metode najprv sa stanoví lisovacia sila, ktorou sa lisujú tablety. Po 

dosiahnutí určenej lisovacej sily dojde k odľahčeniu horného lisovacieho tŕňu a 

lisovacia sila klesne na nulovú hodnotu. Dá sa to vyjadriť ako vzťah lisovacej sily na 

lisovacej dráhe, ako je to znázornené na obrázku č. 3.10 

Lisovanie začína v bode A, kde dojde ku kontaktu horného tŕňu a lisovaného 

materiálu. Zvyšovaním lisovacej sily dôjde ku kompresii tabletoviny. V bode B sa 

dosiahne najvyššia lisovacia sila a dôjde k odľahčeniu, počas ktorej lisovacia sila 

klesne na nulovú hodnotu až do bodu C. Pomocou úsečky sa bod B spojí s bodami C 

a D. Plochy ohraničené kompresnou a dekompresnou krivkou a spojnicami medzi 

jednotlivými bodmi, vyjadrujú energiu v Jouloch.9 

E1, plocha medzi bodmi A a B a kompresnou krivkou, popisuje energiu 

potrebnú počas predlisovania. Je to energia potrebná na trenie medzi časticami a 

časticami s matricou a na vytlačovanie vzduchu z interpartikulárnych pórov. 

Parameter E2, ktorá je plocha medzi kompresnou a dekompresnou krivkou sa 

označuje ako plastická energia, ktorá sa akumuluje v tablete po lisovacom procesu. 

E3 popisuje energiu uvoľnenú z tablety. Vyjadruje sa ako elastická energia a na grafu 

je plocha medzi dekompresnou krivkou a spojnicami B a D.9 

Celková energia Emax použitá počas celého lisovacieho procesu sa získáva 

súčtom hodnôt základných energetických parametrov.10  

321max EEEE         (2) 
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Energia spotrebovaná na tvorbu väzieb Elis je súčtom elastickej a plastickej 

energie.10  

32 EEElis           (3) 

Graf záznamu sila-dráha a získané hodnoty energie u jednotlivých fázach 

slúžia k hodnoteniu vlastnosti lisovaných látok a k porovnávaniu chovania tabletovín 

počas celého procesu. Využivá sa aj na štúdium vplyvu klzných látok na lisovací 

proces a na vlastnosti tabletoviny.10 

Z parametrov záznamu sila-dráha sa dá odvodiť faktor plasticity. Faktor 

plasticity sa definuje ako trvalá zmena objemu a tvaru častíc pôsobením lisovacej 

sily. Pomocou týchto faktorov môžeme hodnotiť schopnosť deformácie materiálov 

v závislosti na lisovacom tlaku. Farmaceutické plnivá by mali mať viskoelastické 

vlastnosti. Plasticita je dôležitá pri tvorbe väzieb a ovplyvňuje vlastnosti tablety ako 

napr. pevnosť.9 

100
32
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EE

E
FP          (4) 

  
 

 

Obrázok č. 3: Grafické znázornenie záznamu sila-dráha9 
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Adámek a Řehula na našej fakulte študovali vplyv vlhkosti na lisovací proces 

paracetamolu a zmesi mikrokryštalickej celulózy. Pridaním malého množstva vody 

stresová relaxácia a elastická obnova sa znížila. Bolo to spôsobené povrchovým 

napätím a vodíkovými môstkami. Autori tej práce vysvetlili zvýšenú elastickú 

obnovu a stresovú relaxáciu pridáním väčšieho množstva vody, čo zníži pevnosť 

tablety. Voda v tom prípade funguje jako rozvoľňovadlo, ktoré zníži medzičasticové 

interakcie. V mikrokryštalicekj celulóze pridaná voda vo vláknach rozlomí vodíkové 

väzby, čo prispieva k pevnosti. Vo vzorkách, ktoré obsahovali viac ako 75 % 

celulózy zvýšená vlhkosť zvýšila povrchovú energiu a väzby medzi nimi.33 

2.3.3 Lisovacie rovnice 

Lisovacie rovnive slúžia k popisovaniu jednotlivých fázi lisovania. Vyjadrujú 

závislosť výšky, objemu alebo hustoty lisovaného materiálu na použitom lisovacom 

tlaku. Získané parametre rovnice môžu slúžiť k popisovaniu lisovacieho procesu, 

k charakterizácii lisovaného materiálu a k optimalizácii výrobných procesov.11 

Walkerova rovnica 

Je to najstaršia lisovacia rovnica, ktorá popisuje vzťah medzi lisovacím 

tlakom a objemom lisovanej látky. Grafický záznam má lineárny charakter vo fáze 

predlisovania a vo fáze plastickej deformácie. 

1log1 ApkVr           (5) 

kde Vr je relatívny objem tabletovej zmesi, p lisovací tlak a k1, A1 sú parametre 

lisovacej rovnice.11 

Relatívny objem lisovanej látky sa dá vypočítat podľa nasledujúceho vzťahu. 

maxV

V
Vr 

          (6)

 

kde V je objem lisovaného materiálu pri danom tlaku a Vmax značí objem tabletoviny 

pri maximálnom lisovacom tlaku.11  
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Heckelova rovnica 

Pre hodnotenie lisovateľnosti farmaceutických materiálov sa najčastejšie 

používa rovnica podľa Heckela, ktorá bola vtvorená na hodnotenie kovových a 

keramických látok. Vychádza z práce Shapira a Konopického a porovnáva lisovací 

proces chemickej reakcie prvého radu.  

22
1

ln Apk
E










         (7)

 

kde parameter A2 popisuje fázu predlisovania, E označuje porozitu materiálu a k2 je 

rýchlostnou konštantou vyjadrujúca rychlosť redukcie objemu lisovanej zmesi vo 

fáze plastickej deformácie a je aj materiálovou konštantou lisovanej tabletoviny. Čím 

vyššia je hodnota rýchlostnej konštanty tým sú látky ľahšie stlačiteľné.34 

Cooper Eatonova rovnica 

Lisovacia rovnica podľa Coopera a Eatona bola vytvorená na hodnotenie 

keramického materiálu. Je to dvojexponenciálna lisovacia rovnica, ktorá popisuje 

celý proces pomocou dvoch súčasne prebiehajúcich dejov. V prvej fáze dochádza 

k preskupovaniu častíc, ktoré sa pohybujú do otvorov väčších ako ich veľkost. Druhá 

fáza je popísaná plastickými deformáciami v dôsledku pohybu častíc do otvorov, 

ktoré majú menšie rozmery ako lisované častice.35  
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      (8)
 

kde V0 značí objem nasypanej látky pri nulovom lisovacom tlaku, Vmax popisuje 

objem lisovaného materiálu pri maximálnom lisovacom tlaku, V je objem lisovaného 

materiálu pri danom lisovacom tlaku a y0 značí objem lisovaného materiálu pri 

maximálnom tlaku. Objemy sú uvedené v mm3. Parameter ki je rychlostná konštanta 

danej fáze, parameter A1 vyjadruje vyplnenie interpartikulárnych priestorov a A2 

vyplnenie intrapartikulárnych priestorov.11 

Táto lisovacia rovnica je ťažko aplikovateľná pre lisovanie farmaceutických 

materiálov, ktoré sa líšia od keramických tvarom častíc, obsahom pórov a 
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deformovateľnosťou častíc. Ďalšia nevýhoda tej rovnice je nutná znalosť pravej 

hustoty lisovaného materiálu, ale hodnoty stanovené rôznými metódami sa líšia. 

Okrem tých tá rovnica je aplikovateľná pre jednosložkové sytémy.11 

Kawakitova rovnica 

Kawakita a Lüdde vytvorili lisovací rovnicu, ktorá popisuje vzťah medzi 

lisovacím tlakom a objemovou redukciou. Je široko používaná v oblasti práškových 

látok lisovaných za nízkého tlaku s veľkou pórovitosťou. 

a

P

abC

P aa


1

          (9)
 

kde parameter C znamená relatívnu redukciu objemu, p tlak a a, b sú konštanty tej 

rovnici.36  

Relatívny úbytok objemu sa dá vypočítať podľa nasledujúceho vzorca:  
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          (10)
 

kde V je objem po lisovacom procesu a V0 objem nasypaného materiálu na 

začiatku.36  

Grafické znázornenie má lineárny charakter vyjadrujúci pomer lisovacieho 

tlaku a relatívnej redukcie objemu. Z grafu sa dá odvodiť parametre a a b. Konštanta 

a by mala byť rovnaká hodnote začiatočnej pórovistosti materiálu. V praxi bolo 

zistené, že získaná hodnota nesúhlasí s nameranou. Druhá konštanta tej lisovacej 

rovnice b je prevrátená hodnota použitého tlaku. V skutečnosti sa nenašla žiadna 

korelácia medzi tou hodnotou a mechanickými vlastnosťami materiálu.37 

Na farmaceutickej fakulte v Turecku hodnotili dve najpoužívanejšie lisovacie 

rovnice. Bolo zistené, že Kawakita rovnica je vhodná len pre malé množstvo 

materiálov kým Heckelova rovnica má nelineárny charakter. Napriek tomu, že tie 

dve lisovacie rovnice sa zdajú byť odlišné, matematicky bolo dokázané, že rovnica 

podľa Kawakita je zvláštne zmenená forma Heckelovej rovnici. Pre tlaky, ktoré sú 



 

26 
 

ľahko porovnávateľné s hranicou klzu majú tie dve rovnice identický tvar a aj 

grafické znázornenie tých rovníc má dve rovnaké časti.36 

Na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave hodnotili vhodnosť 

lisovacích rovníc na popis lisovacieho procesu mikrokryštalickej celulózy pomocou 

grafických záznamov. Významná lineárna korelácia popisujúca hlavný mechanizmus 

lisovania cez plastickú deformáciu je u rovníc podľa Heckela a Kawakita. 

Kawakitova rovnica s veľkou presnosťou určí začiatočný objem lisovaného materiálu 

a ukáže veľkú časť objemovej redukcie pri nízkom lisovacom tlaku, čo je spôsobené 

preusporiadaním lisovaných častíc. Grafický záznam podľa Heckelovej rovnice je 

zakrívený vo fáze elastickej deformácie a ďalšie zvyšovanie tlaku neovplyní 

plastickú deformáciu častíc a ani tvorbu väzieb. Detalnejšie informácie udáva 

rovnica podľa Cooper-Eatona, ktorá ukáže, že plastická deformácia vyskytujúca u 

nízkých tlakoch má najväčší vplyv na lisovanie mikrokryštalickej celulózy.38 

Řehulova rovnica 

Trojexponenciálna rovnica podľa Řehuly bola vytvorená pre polymerné látky 

na našej fakulte.  Má nasledujúci tvar: 
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kde V vyjadrí objem lisované materiálu, V0 značí objem nasypanej tabletoviny bez 

pôsobenia tlaku a  𝑉∞ je objem vylisovanej tablety pri nekonečnom lisovacom tlaku. 

1/ti (1, 2, 3) je rýchlostná konštanta pri redukcii objemu a p je použitý lisovací tlak. 

Parameter A1 predstavuje objemovú redukciu spôsobenú preskupováním častíc. A2 

vyjadruje objemovú redukciu spôsobenú elastickými deformáciami častíc a A3 

objemovú redukciu spôsobenú plastickými deformáciami častíc.11 
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Parametre A1, A2 a A3 sa prepočítajú na hodnotu 1,0 pre lepšiu 

charakterizáciu materiálov. Získajú sa teoretické maximálna objemové redukcie pre 

fáze lisovacieho procesu.  





3
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          (12)

 

kde Ai znači objemovvú redukcie jednotlivých fáz a ai teoretickú maximálnu 

objemovú redukciu.11  

Celková lisovacia energia sa dá vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu: 
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         (13) 

kde V0 značí objem nasypaného materiálu, ai je teoretická objemová redukcia 

jednotlivých fázi a ti charakterizuje rýchlosť objemovej redukcii.11  

Podľa nasledujúcej rovnice sa dá vypočítať relatívnu energetickú náročnosť 

jednotlivých procesov.11 
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Ďalšie lisovacie rovnice 

Sonnergaardova rovnica je podobná Walkerovej rovnici, ktorá je vhodná na 

hodnotenie lisovacieho procesu fragmentujúcich látok.36  

Shapirova rovnica je podobná Heckelovej lisovacej rovnici. Rovnica sa  

používa na testovanie lisovacieho procesu farmaceutických, keramických a 

metalických látok.36  

Leunbergova rovnica vyjadruje závislosť pevnosti tablety na použitom 

lisovacom tlaku.36 

Adamsova lisovacia rovnica popisuje vzťah medzi silou potrebnou na 

stlačanie lisovaného materiálu a použitým lisovacím tlakom.35 

Kunova lisovaci rovnica vyjadruje vzťah medzi zmenou objemovej hmotnosti 

a počtom klepnutí počas deja.35 
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2.3.4 Vplyv formulačných faktorov na priebeh lisovacieho procesu a výsledné 

vlastnosti tabliet 

Lisovací proces a výsledné vlastnosti pripravených tabliet je ovplyvnená 

viacerými faktormi. Niektoré sú vymenované a popísané v nasledujúcej kapitole.  

Lisovaná liečivá látka 

Účinné látky si môžeme rozdelit na plastické a krehké. Lisovaná zmes by 

mala byť dostatočne plastická. V prípade ak sa lisujú veľké dávky plastickej účinnej 

látky, pridávajú sa krehké plnivá aké sú napr.fosforečnan horečnatý a laktóza a ku 

krehkým liečivám plastické pomocné látky aká je aj mikrokryštalická celulóza.1 

Lisovacia rychlosť 

Je to faktor, ktorý ovplyvní nie len všetké fáze lisovacieho procesu, ale aj 

vlastnosti tablety. So zvýšujúcou rýchlosťou sa znižuje pevnosť tablety a môže dojsť 

k laminácii a viečkovaniu liekovej formy. Plastická deformácia je časovo závislý jav 

a rychlosť lisovacieho procesu to ovplyvní. Plastické látky lisované nižšou 

rýchlosťou majú vyššiu pevnosť. U elastických a fragmentujúcich látok rychlosť 

neovplyvní pevnosť tablety.39 

Lisovacia sila 

Počas lisovania časť aplikovanej sily odovzdaná matrice, je ovplyvnená 

rôznymi faktormi. Medzi tie činitele patria plocha umožňujúca kontakt, trenie a 

radiálna časť sily. Aplikácia mazadla na matricu je efektívnejšie ako pridanie klzadla 

k hotovej zmesi, lebo dochádza k zvýšeniu axiálnej sily.39 

Vplyv lisovacej sily na pevnosť závisí na vlastnostiach pomocných látok. 

Celkovo platí, že tablety lisované pri vyššej lisovacej sily sú pevnejšie, majú nižšiu 

pórovitosť. Je to dôsledkom zväčšenia povrchu, ktorý je dostupný pre vytvorenie 

väzieb medzi časticami. U niektorých materiálov po dosiahnutí maximálnej pevnosti 

a ďalšom zvyšovaní lisovacej sily pevnosť sa zníži. Existujú látky u ktorých na 

začiatku pevnosť s rastúcou lisovacou silou sa zvýši a po dosiahnutí maximálnej 

pevnosti dochádza k náhlemu poklesu. Je to dôsledkom laminácie a viečkovania 
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tablety. Viečkovanie je úplne alebo čiastočné oddelenie hornej časti tablety a 

laminácia je rozdelenie tablety do dvoch alebo viac vrstiev. Tie javy môžu byť 

problémom pri vysúvaní tablety z matrice a pri obalovaní.1, 31 

Vzdialenosť medzi razidlami počas lisovania určí pevnosť tablety. Keď sú 

razidlá blízko k sebe sú formované tenké, pevné tablety. V opačnom prípade tablety 

sú hrubé a krehké. Platí, že tablety lisované z granúl majú menšiu pevnosť ako 

tablety pripravené z práškov.40 

 

 Obrázok č. 4: Ilustrácia viečkovania a laminácie1  

Lisovacia sila ovplyvní aj dobu rozpadu tablety. Pri vysokej lisovacej sile 

pevnosť tablety rastie a pórovitosť klesne, čo zníži priepustnosť pre vodu a zmení 

biodostupnosť liečivej látky z tablety. Transport vody cez matrix tablety s menšou 

porozitou prebehne rýchlejšie čo spôsobuje popraskanie tablety na povrchu a vo 

vnútri za krátky čas.39 

Ďalší efekt čo má vplyv na pevnosť je stresová relaxácia po lisovaní. Je to 

viskózna zmena častíc. Zvýšenie pevnosti môže mať malé viditeľné zmeny vo 

fyzickej štruktúre, čo sa objaví až po určitej dobe. Viskózna zmena má vplyv na 

mikroštruktúru tablety.1 Tablety obsahujúce klzné látky majú väčšiu relaxáciu kvôli 

znížených  medzičasticových väzieb medzi časticami.41 
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Teplota 

V priebehu lisovacieho procesu môže dochádzať k zmene teploty kvôli 

pôsobiacim mechanickým silám. Tá zmena je nežiadajúca u termolabilních látok ale 

u niektorých lisovaných materiálov zvýši pevnosť vylisovanej tablety.39 

Obsah vody  

Má významný vplyv na chemickú, fyzickú stabilitu a vlastnosti pevných 

liekových foriem. Obsah vody závisí na veľkosti povrchu, afinite a povahe látky.12  

Pri lisovaní zníži hustotnú variáciu, povrchovú energiu častíc a následne 

adhéziu lisovanej látky k stene matrice. Optimálne množstvo podporuje 

preusporiadanie častíc počas predlisovania a vyplní nerovnosti na povrchu častíc. Vo 

fáze plastickej deformácie zvýšený obsah vlhkosti ovplyvní plastickú energiu 

kombinovaným efektom. Zníži odolnosť častíc k deformácii, medzičasticové trenie a 

podporuje tvorbu väzieb. Optimálna vlhkosť je v rozmedzí 0,5-4 %. Prítomná 

vlhkosť zvýši pevnosť zníženim hustnotnej variácie v tablete a rekryštalizáciou. 

Podľa štúdii absorbovaná voda zvýši tvorbu vodíkových väzieb alebo zlepší 

interakcie medzi časticami čím dochádza k zlepšeniu pevnosti tablety. Nad 

optimálnym obsahom sa lisovateľnosť zníži, lebo sa zväčší plocha pre vytvorenie 

väzieb a dochádza k redukcii tvorby väzieb medzi časticami. Následkom toho 

vylisované tablety majú nízku pevnosť.12, 31 

Po lisovaní počas skladovania pevnosť tablety sa môže zmeniť. Skladovanie 

pri vysokej vlhkosti tablety má za výsledok, že tablety sú menej pevné. Adsorbovaná 

voda sa kondenzuje a vo vode sa rozpustné látky rozpustia a to má za následok 

zníženie pevnosti tablety. Ak sa kondenzovaná voda odparí vzniknú kryštály, ktoré 

naopak môžu zvýšit odolnosť tablety.12 

Veľkosť a tvar častíc 

Tieto vlastnosti výrazne ovplyvnia lisovací proces aj vlastnosti pripravených 

tabliet. Všeobecne platí, že menšie častice s nepravidelným povrchom  tvoria 

pevnejšie tablety kvôli väčšiemu povrchu umožňujúcemu tvorbu väzieb. Tablety 

lisované z častíc s optimálnou veľkosťou, 200-250 µm, majú dobrú pevnosť. Ak 
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častice sú menšie, majú väčší povrch a sú náchylnejšie k oxidácii, adsorbcii vody 

a tým dôjde k zníženiu pevnosti. Krehké materiály počas lisovania kvôli väčšiemu 

počtu kontaktných miest, tvoria pevnejšie tablety.12 V prítomnosti klzných látok 

pevnosť tablety závisí na veľkosti častíc, kým bez pridania týchto pomocných látok, 

odolnosť tablety nezávisí na veľkosti východzích látok.41 
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2.4 Hodnotenie vlastnosti tabliet 

2.4.1 Pevnosť 

Mechanická odolnosť je dôležitým faktorom pri hodnotení tabliet. Pripravené 

tablety musia byť dostatočne pevné pri manupulácii s nimi, napríklad pri balení, 

skladovaní a pri aplikácii pacientom. Predikcia pevnosti je ťažké kvôli komplexnosti 

deja a rôznych interakcií medzi odlišnými časticami. Pevnosť tabliet je popísaná ako 

odolnosť proti rozdrvení za definovaných podmienkach. Stanoví sa sila potrebná na 

rozdrvenie tablety.5, 42 

Existujú rôzne techniky na posúdenie pevnosti ako napríklad pevnosť v ťahu, 

tlaku, ohybu a odolnosť proti rozlomeniu. Hodnotenie pevnosti sa používa pri 

kontrole kvality, vývoji a výrobe tabliet. Postup vyhodnotenia výsledkov sa líši u 

každého procesu. Pri rutinnom priemyslovom hodnotení sa výsledok skúšky 

vyjadruje ako priemer minimálnej a maximálnej hodnoty nemeranej sily. Zapisuje sa 

v jednotkách Newton. Pri vývoji nestačí hodnotenie pevnosti tabliet v Newtonech, 

ale zisťuje sa radiálna pevnosť.  Porovnájú  sa tablety rôznej výšky a rôzneho 

priemeru.43 

Vzorec na výpočet radiálnej pevnosti (RP) pre ploché kruhové tablety má 

nasledujúci tvar: 




hd

F
RP

2

          (15)
 

kde F je drtiaca sila (N), h výška tablety (mm) a d priemer tablety (mm). 

Jednotkou radiálnej pevnosti je MPa. Optimálna hodnota radiálnej pevnosti je 

medzi 0,56-1,12 MPa.43 

Oter tabliet 

Jedna z metód hodnotenia mechanickej odolnosti je oter neobalených tabliet 

počas ktorej sa hodnotí úbytok hmotnosti mechanickým namáhaním. Pri manipulácii 

z tablety sa môže odlomiť malá časť, čo spôsobuje zmenšenie obsahu a zmenu 

vzhľadu tablety. Ten nežiadajúci dej môže byť spôsobené tvarom tablety, nízkym 
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obsahom vlhkosti a nedostatkom plniva. Pri tej skúšky sa napodobňujú sily 

pôsobiace na pripravenú tabletu medzi výrobou a použitím. Zariadenie na testovanie 

sa volá friabilátor. Je to bubienok s prekážkou, ktorý sa otáča počas skúšky. Jeho 

presné rozmery sú stanovené liekopisom. Oter neobalených tabliet aby vyhovovali 

liekopisu musí byť do 1 %.1, 44 

Najčastejšie používanu testovaciu metodu popísali vo svojej práci Full a 

Newton, ktorí túto metódu použili pri hodnotení laktosových tabliet. Popísali aj 

rozloženie napätia v tablete pri diametrálnej skúške. Diametrálna tlaková skúška sa 

používa na výpočet radiálnej pevnosti tablety. Počas tej skúšky k rozlomeniu dôjde 

radiálne a sa určí priemerná pevnosť tablety.45 

Zariadenie na stanovenie pevnosti sa skladá z dvoch oproti sebe postavených 

čeľusti, z ktorých jedna sa pohybuje k druhej. Plocha čeľuste musí byť väčšia ako 

kontaktná plocha s tabletou. Pevnosť sa testuje u 10 tabliet a pri každom meraní sa 

vloží tableta medzi čeľuste rovnako. Priestor medzi nimi pred každým meraním musí 

byť čistý.42 

 

 

Obrázok č. 6: Ilustrácia diametrálnej tlakovej skúšky1 
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Ďalšia metoda na určenie pevnosti je axiálna ťahová skúška. Pri tej skúške sa 

zlom objaví v najslabšom mieste tablety. Sila potrebná na rozdrvenie sa získáva 

ťahom, súbežne so silou potrebnou k tvorbe tablety. Odhadnutá sila sa potom 

používa na výpočet pevnosti.38 
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2.4.2 Doba rozpadu 

Pomocou tej skúšky sa zistí, či sa tablety alebo tobolky rozpadnú za daných 

podmienok v tekutom médiu za predpísanú dobu. Úplný rozpad je stav keď 

nezostane žiadny zbytok skúšanej tablety s výnimkou mäkkého zbytku bez pevného 

jádra alebo nerozpustného poťahu alebo obalu tobolky, ktorý zostane na štítku alebo 

sa prilepí na spodnú stranu disku.5 

Počas tej skúšky sa pevná tableta rozpadá na menšie časti a tým sa zväčší 

povrch pre uvoľnenie účinnej látky z liekovej formy.44 Je to merítko kvality pevných 

liekových foriem. Hodnotenie sa líši pri vývoji tablety a vo výrobe. Vo výskume sa 

zisťuje doba rozpadu u jednotlivých tabliet. Pri priemyslovom meraní sa nechá košík 

oscilovať v predpísanom médiu liekopisom stanovenú dobu. Potom sa košík vyberie 

z média a zistí sa či sa tablety rozpadli.43 

Prístroj je zložený zo závesnej jednotky, kádinky pre médium, termostatickej 

jednotky na zahrievanie média a zo zariadenia umožňujúci pohyb košíka. Závesné 

zariadenie na košíky sa skladá zo šiestich priesvitných na konci otvorených trubíc. 

Na spodnej strane je umiestnená sieťka s nerezového materiálu. Do tých trubíc sa 

vložia dávkové jednotky a môžu sa pridať aj disky na zatíženie. Objem média 

v kádičke by mala byť tak vysoko, že ak je aparát v hornej časti sieťka je 15 mm pod 

hladinou a v dolnej časti zariadenia je košík 25 mm nad dnom kádičky. Termostat je 

dôležitý na zahrievanie a udržiavanie teploty v rozmedzí 35-39˚ C. Závesný aparát na 

košíky sa pohybuje len zvisle v smere svojej ose bez vybočenia alebo pohybu 

vodorovne. Pohyb umožňuje pohyblivá jednotka s frekvenciou 29-32 za minutu. 

Všetké časti pístroja majú v liekopise presne predpísané rozmery, aby výsledky boli 

reprodukovateľné aj inde s inými zariadeniami.5 

Počas skúšky sa testované tablety umiestnia do závesného zariedenia a podľa 

predpísaných podmienok sa prevedie skúška. Po predpísanej dobe košík sa vezme 

z média a kontrolujú sa dávkové jednotky. Skúšané tablety alebo tobolky vyhovujú 

skúške, ak všetké úplne rozpadli. Ak jedna alebo dve skúšané jednotky nerozpadli, 

skúška sa opakuje s 12 jednotkami. Vzorka vyhovuje skúške, ak najmenej 16 z 

18 testovaných tabliet rozpadne.5 
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Aby tablety splnili požiadavky liekopisu, musia sa rozpadnúť za určitú dobu. 

Neobalené klasické tablety by sa mali rozpadnúť do 15 minút. Pre filmom poťahané 

tablety tá doba je 30 minút. Enterosolventné tablety vyhovujú, ak sa nerozpadnú do 2 

hodín v 0,1M roztoku HCl a potom vydržia 1 hodinu vo fosfátovom pufru. Šumivé 

tablety a granuláty, dispergovateľné tablety a tablety pre roztoky disperzie sa testujú 

len vložením do vody o teplote 15-25˚ C. Šumivé tablety musia sa rozpadnút do 

5 minút a ostatné vymenované do 3 minút aby vyhovovali liekopisu.43 
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3 Zadanie 

Klzné látky sú pomocné látky, patriace medzi formulačné faktory, ktoré majú 

vplyv na priebeh lisovacieho procesu, lisovateľnosť materiálu a na výsledné 

vlastnosti pripravených tabliet. Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie 

vplyvu externej a internej lubrikácie na lisovací proces a na výsledné vlastnosti 

pripravených tabliet.  

Ako plnivo bola použitá mikrokryštalická celulóza, ktorá je tzv. filler-binder 

a hodnotené klzné látky boli stearan horečntý a Syloid® 244 FP EU. Lisovací proces 

bol hodnotený u deviatich zmesov pomocou parametrov  trojexponenciálnej lisovacej 

rovnice a metodou záznamu sila-dráha. Ďalej bol hodnotený vplyv externej 

lubrikácie na radiálnu pevnosť a na dobu rozpadu vylisovaných tabliet. 

Cieľom tejto práce je u použitých látok: 

 Zistiť vplyv klzných látok na sypné vlastnosti použitých materiálov pomocou 

sypného uhla a rýchlosťou vytekania otvorom. 

 Posúdiť vplyv externého pridania klzných látok na parametre záznamu sila-

dráha. 

 Pomocou parametrov trojexponenciálnej lisovacej rovnice zhodnotiť vplyv 

extrenej lubrikácie na lisovací proces. 

 Zistiť vplyv externej lubrikácie na radiálnu pevnosť tabliet a na dobu rozpadu 

pripravených tabliet. 

 Porovnať celkovo vplyv internej a externej lubrikácie. 
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4 Experimentálna časť 

4.1 Použité suroviny 

SYLOID® 244 FP 

Šarža: 100217064 

Výrobca: Grace GmbH & Co. KG, Nemecko 

Mikrokryštalická celulóza-Avicel PH200 

Šarža: 010115 

Číslo atestu: 3044138 

Výrobca: FMC BioPolymer, Belgicko 

Stearan horečnatý-Magnesii stearas 

Šarža: 430409 

Číslo atestu: 775810 

Výrobca: JRS Pharma, Nemecko 
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4.2 Použité prístroje 

Digitálna váha: Kern 440-33N  

Výrobca: Gottl Kern & Sohn GmBH, Nemecko  

Váha s maximálnou važivosťou 200 g a citlivosťou 0,01 g. Používa sa na 

navažovanie surovín a zmesov.  

Kockový miešač: Erweka KB 15S 

Výrobca: Erweka® GmbH, Nemecko 

Zariadenie určené na premiešanie tabletoviny. Je vyrobený z nerezovej ocele 

a má objem 3,5 dm³. Miešač je umiestnený na pohonnej jednotke 

Erweka AR 401, na čom sa dajú nastaviť otáčky. 

Analytické váhy: A&D HR-120 

Výrobca: A&D Company Limited, Japonsko 

Maximálna zátaž u tých váh je do 120 g a citlivosť 0,0001 g. Umožnia presné 

navažovanie tabletovej zmesi k lisovaniu. 

Prístroj na meranie sypného uhla a tokových vlastnosti: Erweka GT  

Výrobca: Erweka® GmbH, Nemecko 

Pomocou toho zariadenie sa dá stanoviť tok práškov a granulátov. Model 

okrem toho umožní aj laserové meranie sypného uhla. 

Materiálový testovací stroj: T1 – FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell  

Výrobca: Zwick GmbH & Co., Ulm, Nemecko 

Testovací prístroj na lisovanie tabliet zložený z dolnej stacionárnej čeľuste a 

hornej pohyblivej čeľuste, ktorá vyvíja silu v ťahu aj tlaku do 50 kN. Na 

lisovanie tabliet sa používa špeciálna dvojplášťová ocelová matrica. Lis je 

pripojený na počítač, na čom sa dajú nastaviť parametre lisovania a 

vyhodnotiť výstupné údaje. 



 

41 
 

Lisovací prípravok: Adamus HT 

Sa skladá z matrice, horného a dolného lisovacieho tŕňu.  

Číselníkový odchýlkomer: Mitutoyo Absolute ID-S1012 

Výrobca: Mitutoyo Corporation, Japonsko 

Digitálny odchýlkomer s meriacími ramenami daný na meranie výšky a 

priemeru vylisovanej tablety. Prístroj je kalibrovaný na 0,01 mm. 

Schleunigerov prístroj na meranie pevnosti a rozmerov tabliet: Tablet Tester 8M 

Výrobca: DR. Schleuniger Pharmatron, Švajčiarsko 

Zariadenie sa skladá z dvoch čeľustí, z ktorých jedna sa pohybuje k druhej.   

Umožní merať destrukčnú silu potrebnú na rozdrvenie vylisku 

v Newtonoch (N), výšku (mm) a priemer (mm) tablety. Z nameraných 

parametrov sa dá vypočítať radiálnu pevnosť (MPa) výlisku. 

Prístroj na stanovenie doby rozpadu tabliet a toboliek: Erweka ZT 301 

Výrobca: Erweka® GmbH, Nemecko 

Prístroj určený na stanovenie doby rozpadu podľa ČL 2009. 
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4.3 Použité softvéry 

TextXpert v 9.01  

Výrobca: Zwick GmbH & Co., Ulm, Nemecko 

Testovací software ovládajúci trhací lis T1 – FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell. 

Poskytuje údaje, ktoré popisujú celý priebeh lisovacieho procesu.  

OriginPro v 7.5 

Výrobca: OriginLab Corporation, USA 

Origin je počítačový program pre analýzu dát a tvorbu grafov. Program slúži 

na výpočet parametrov lisovacej rovnice.  

QCEXpert v 3.3 

Výrobca: TriloByte Statistical Software, Česká Republika 

Interaktívny štatistický program na analýzu získaných údajov. Je vhodný pre  

pracovište na vyhodnotenie laboratórnych, ekonomických a prevádzkových 

dát. Software obsahuje štatistické metódy vyžadované normami, predpismi a 

špecifickými potrebami. Použité štatistické techniky sú vybrané tak, aby 

pokryli celú problematiku aj pri porušení základných predpokladov o údajoch 

ako je normalita, homogenita a závislosť.  
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4.4 Postup práce 

Na začiatku z daných surovín boli pripravené tabletoviny, z ktorých boli 

vylisované tablety. Pred lisovaním pripravené tabletoviny sa charakterizovali. Na 

hodnotenie tokových vlastnosti bola použitá metóda vytekania otvorom a určenie 

sypného uhla. Tablety sa lisovali dvomami spôsobmi. Najprv sa nastavil lis na 

hodnotenie lisovania využitím lisovacej rovnice. Pri druhom spôsobe na hodnotenie 

lisovacieho procesu sa použila metóda záznamu sila-dráha. U vzniklých tabliet boli 

zistené hodnoty radiálnej pevnosi a stanovila sa doba rozpadu. Získané hodnoty boli 

spracované a výsledky zapísané do tabuliek. 

Príprava zmesi 

Na začiatku na digitálnej váhe Kern 440-33N sa navážilo potrebené množstvo 

surovín pri laboratórnej teplote 22,1 °C a vlhkosti 45,3 %. Zmesi boli pripravené 

z dvoch zložiek, z mikrokryštalickej celulózy a z klznej látky. Každá zmes 

tabletoviny obsahovala 1-2 % pomer kĺzných látok. 

Na homogenizáciu sa použil kockový miešač Erweka, v ktorom sa suroviny 

miešali po dobu 5 minút. Na pohonnej jednotke sa nastavila rýchlosť otáčok na 

105 otáčok za minútu. Celkové množstvo pripravených zmesi vážilo 200 g a boli 

uchovaný v sklenených tmavých liekovkách.  

Hodnotenie tokových vlastností     

Vytekanie otvorom 

Metóda vytekania otvorom sa používa na hodnotenie tokových vlastností. 

Určí sa hmotnosť vysypaného materiálu za jednotku času. 

Na stanovenie bol použitý prístroj Erweka GTB s násypkou, ktorého priemer 

otvoru mal 10 mm a objem 100 ml. Do násypky sa vysypalo 100 g tabletovej zmesi a 

na 3 sekundy sa otvoril otvor násypky. Po zatvorení sa odčítala hmotnosť odsypanej 

tabletoviny. Meranie s rovnakým spôsobom sa opakovalo pre každú zmes desaťkrát. 

Získané hodnoty sa zapísali do tabuľky. Nakoniec bola vypočitaná smerodajná 
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odchylka a priemer pre každú zmes. Zistené množstvo, pre lepšie spracovanie dát, sa 

prepočítalo na hmotnosť materiálu odsypaného za sekundu.  

Sypný uhol 

Meranie sypného uhla prebehlo na prístroji Erweka GTB s násypkou o 

priemere otvoru 10 mm. Navážených bolo 100 g tabletoviny, ktorá sa vysypala do 

násypky. Zmes sa nechala voľne vysypať a pomocou laseru bol zmeraný uhol 

vytvoreného kužela. Meranie pre každú tabletovinu sa opakovalo desaťkrát. Znovu 

zo získaných dát sa určil priemer a smerodajná odchylka.  
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Lisovanie tabliet  

Lisovanie tabletoviny sa uskotočnilo na materiálovom testovacom stroji 

T1 FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell. Z každej zmesi sa pripravilo 20 tabliet bez 

poliacej rýhy a fazet s hmotnosťou 500 mg a s priemerom 13 mm. 

Na analytickej váhe sa navážilo 500 mg tabletoviny na lekárenskú kartu 

z každej zmesi dvadsaťkrát. Tablety sa lisovali v lisovacom prípravku Adamus HT. 

Pripravený materiál sa kvantitatívne nasypal pomocou štetca do matrice so zaisteným 

dolným tŕňom. Potom sa tabletovina opatrne poklepala a bol zavedený horný tŕň.  

Pripravená matrica bola vložená medzi ceľuste lisovacieho prístroja. 

Pomocou počítača v programe testXpert v 9.01 sa nastavili požadované parametre a 

bol spustený systém. Horná čeľusť sa začala približovať k dolnému až do dosiahnutia 

požadovanej lisovacej sily. Potom došlo k automatickému ukončeniu lisovacieho 

procesu a horná ceľusť sa vrátila do pôvodenej polohy. Po skončení sa lisovací 

pripravok vytiahol. Opatrne sa vybral zaisťovací čap a odstránil sa dolný lisovací tŕň. 

Zatlačením horného tŕňu vypadla vylisovaná tableta. U každej vzniknutej tablety bol 

zmeraný priemer a výška po vybratí z matrice pomocou číselníkového 

odchýlkomeru. Po lisovaní, matrica bola štetcom očistená a celý proces sa opakoval.  

Výpočet hodnôt záznamu sila-dráha 

Počas lisovania bol získaný grafický záznam, z ktorého boli parametre 

popisujúce energetickú náročnosť jednotlivých častí lisovacieho procesu zistené Ep, 

El a Ee. Hodnoty boli vypočítané automaticky pomocou softwaru lisu 

TestXpertu 9.01.  

Ep energia vo fáze predlisovania (J) 

El energia akumulovaná v tablete tzv. plastická energia (J) 

Ee energia uvoľnená z tablety tzv. elastická energia (J) 

Vypočítné hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 3.  
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Výpočet hodnôt parametrov trojexponenciálnej rovnice lisovania  

Lisovací proces bol hodnotený pomocou parametrov lisovacej rovnici. 

Lisovacia rovnica podľa Řehuly popisuje závislosť objemovej redukcii na lisovacom 

tlaku.  
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V0 objem na začiatku lisovacieho procesu (mm-3)  

V objem lisovaného materiálu (mm-3) 

V∞ objem lisovaného materiálu pri nekonečnom lisovacom tlaku (mm-3) 

P lisovací tlak (MPa) 

1/ti rychlosť objemovej redukcie danej fázy lisovacieho procesu (MPa-+) 

Ai teoretická objemová redukcia príslušnej fázy (bezr.) 

Energetickú náročnosť jednotlivých fázi sa dá vypočítať podľa vzťahu:  

ii tAVEi  0          (17) 

Ei energetická náročnosť danej fázy lisovacieho procesu (mJ) 

Ai objemová redukcia danej fáze (bezr.) 

V0 objem nasypaného materiálu na začiatku lisovacieho procesu (mm3) 

ti charakterizuje rýchlosť danej fázy lisovania (MPa) 

Vypočítané parametre boli spracované do prehľadných tabuliek. Podrobnejšie 

je tá lisovacia rovnica popísaná v teoretickej časti tej práci.  
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Pevnosť tabliet 

Na meranie pevnosti sa použil Schleunigrov prístroj. Zariadenie vyvíja silu 

potrebnú na rozdrvenie pomocou dvoch čeľustí. Skúškou sa testuje odolnosť tabliet 

proti drveniu, ktoré boli vyrobené dvoma spôsobmi, pomocou metody lisovacej 

rovnice a metody záznamu sila-dráha. Pred testovaním sa pripravené tablety 

skladovali minimálne 24 hodín, aby sily a energie vzniklé počas lisovania sa 

urovnali.  

Pevnosť sa meralo u 10 vylisovaných tabliet z každej zmesi. Najprv sa vložila 

tableta na výšku, zmerala sa výška tablety. Po návratu pohyblivej čeľuste do 

pôvodnej polohy vložila sa tableta na šírku a zmeral sa jej priemer. Následne 

došlo k rozdrveniu pomocou ceľusti. Po každom meraní sa očistil priestor medzi 

ceľusťami. Zapísala sa sila v Newtonoch potrebná na destrukciu tablety. Údaje boli 

zobrazené na displeji prístroja pre ďalší výpočet.  

Na rozdrvenie niektorých pripravených tabliet nestačil tento prístroj a 

nepodarilo sa ich rozdrviť. Bolo použité zariedenie Zwick/Roell Z050, ktorý je 

schopný vyvíjať väčšiu silu ako Schleunigrov prístroj. Rozmery tablety ako priemer 

a výška u vzoriek boli zmerané pomocou číselníkového odchýlkomeru. Potom sa 

vložili výlisky na výšku do materiálového testovacieho stroja, kde boli rozdrvené. 

Drviaci program bol nastavený tak, aby priebeh drvenia prebehlo za rovnakých 

podmienkach ako na prístroji Tablet Tester 8M.  

Zo získaných parametrov sa vypočítala radiálna pevnosť ako to definoval Fill 

a Newton podľa vzorca:  

hd

F
RP





2
          (18)

     

kde F je drtiaca sila, h je výška a d je priemer tablety. Optimálna hodnota je 

v rozmedzí 0,56 -1,12 MPa.  
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Doba rozpadu 

Na stanovenie doby rozpadu sa použil stroj Erweka ZT 301. Meranie 

prebehlo podľa požiadaviek ČL 2009, Doplňku 2016.  

Z každej tabletovej zmesi sa skúšalo 6 tabliet. Experiment prebehol v čistenej 

vode pri teplote 37,1 ± 2 °C. Tablety sa umiestnili do trubice košíka so sieťou na 

spodnej strane. Vertikálny pohyb košíka umožnil pohyb tabliet. Skúška bola 

ukončená v tom momente, keď všetké časti tablety prešli cez sieť a zaznamenával sa 

čas. Po každom meraní sa voda vymenila a vytemperovala na 37,0 ± 2°C.  

Štatistické vyhodnotenie výsledkov: 

Základné parametre, ktoré popisujú lisovací proces a záznam sila-dráha, sa 

získali pomocou softwaru materiálového testovacího prístroja TextXpert v 9.01. 

Hodnoty ďalej boli spracované v programu OriginPro v 7.5, v ktorom sa získali 

parametre lisovacej rovnice. Získané hodnoty boli štatisticky spracované pomocou 

programu QCExpert v 3.3. 

Pre výpočet smerodajných odchýliek a priemerov bol použitý program 

Microsoft Office Excel 2016. 

Pre lepšiu vizualizáciu získaných výsledkov boli vytvorené krabicové grafy 

alebo tzv. boxploty. Zakresliť sa dajú vertikálne alebo horizontálne. Numerické 

hodnoty sú znázornené pomocou kvartilov. Je to diagram, ktorý zobrazuje 

maximálnu hodnotu nameraných dát, horný kvartil, medián, interval spoľahlivosti 

mediánu, minimálnu nameranú hodnotu a dolný kvartil. Medián je hodnota 

rozdeľujúca výsledky na dve rovnaké početné polovice, neudáva priemernú hodnotu. 

Krabicový graf môže obsahovať úsečky kolmo nahor alebo dole, vyjadrujúce 

variabilitu hodnôt a zároveň maximá a minimá. Odľahlé hodnoty tzv. outliery sú 

zakreslené ako samostatné body. 
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5 Výsledky 

5.1 Výsvetlivky k tabuľkám a grafom 

MCC  mikrokryštalická celulóza 

Syl.  Syloid 

StMg  Stearan horečnatý  

s  smerodajná odchylka 

x  priemer 

a1 teoretická maximálna objemová redukcia spôsobená 

preskupovaním častíc vo fáze predlisovania [bezr.] 

a2 teoretická maximálna objemová redukcia spôsobená 

elastickými deformáciami [bezr.] 

a3 teoretická maximálna objemová redukcia spôsobená 

plastickými deformáciami [bezr.] 

1/t1  rýchlostná konštanta vo fáze predlisovania [MPa-1] 

1/t2  rýchlostná konštanta a2vo fáze elastickej deformácie [MPa-1] 

1/t3  rýchlostná konštanta vo fáze plastickej deformácie [MPa-1] 

E1  energia potrebná vo fáze predlisovania  [J] 

E2 energia potrebná vo fáze elastickej deformácie [J] 

E3  energia potrebná vo fáze plastickej deformácie [ J ] 

E  celková energia lisovacieho procesu [J]  

Ep energia predlisovania (akumulovaná energia v tablete po    

lisovaní ) [J] 

El  plastická energia (uvoľnená energia z tablety po lisovaní) [J] 
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Ee  elastická energia lisovaného materiálu [J]  

RP10kN  radiálna pevnosť v ťahu tabliet lisovaných 10kN [MPa] 

RP40kN  radiálna pevnosť v ťahu tabliet lisovaných 40kN [MPa] 
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5.2 Tabuľky 

 

Tabuľka č. 1:  Rýchlosť vytekania otvorom 

 

Materiály 

Rýchlosť vytekania otvorom (g/s ) 
 X S 
 MCC bez KL 7,8 0,4 
 MCC s 0,5% Syl. 9,8 0,6 
 MCC s 1% Syl. 8,3 0,3 
 MCC s 2% Syl. 8,6 0,6 
 MCC s 0,5 StMg 9,8 0,6 
 MCC s 1% StMg 8,0 0,6 
 MCC s 2% StMg 7,3 0,4 
  

 

Tabuľka č. 2: Sypný uhol 

 

Materiály 

Sypný uhol (˚) 

X S 

MCC bez KL 38,80 1,90 

MCC s 0,5% Syl. 40,60 1,20 

MCC s 1% Syl. 40,40 1,40 

MCC s 2% Syl. 41,10 1,00 

MCC s 0,5 StMg 41,90 1,00 

MCC s 1% StMg 42,30 1,20 

MCC s 2% StMg 42,40 1,90 
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Tabuľka č. 3: Hodnoty parametrov záznamu sila-dráha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály 

Ep (J) El (J) Ee (J) Emax (J) Elis (J) PL (%) 

X S X S X S X S X S X S 

MCC bez KL 23,81 0,41 10,54 0,12 1,87 0,03 36,22 0,39 12,41 0,14 84,95 0,20 

MCC s 0,5% Syl. 21,55 0,46 10,77 0,15 1,85 0,02 34,17 0,41 12,62 0,15 85,34 0,23 

MCC s 1% Syl. 20,53 0,90 10,82 0,08 1,83 0,02 33,18 0,93 12,66 0,09 85,51 0,14 

MCC s 2% Syl. 21,05 0,42 10,33 0,05 1,92 0,02 33,30 0,45 12,26 0,05 84,30 0,18 

MCC externe so Syl. 23,92 0,94 10,98 0,09 1,90 0,02 36,80 0,99 12,88 0,09 85,25 0,19 

MCC s 0,5% StMg 20,59 0,50 10,64 0,11 1,95 0,01 33,19 0,53 12,60 0,11 84,49 0,19 

MCC s 1% StMg 19,03 0,51 10,24 0,04 1,95 0,01 31,22 0,53 12,19 0,04 83,97 0,07 

MCC s 2% StMg 19,31 0,45 9,99 0,07 1,94 0,01 31,24 0,48 11,93 0,07 83,71 0,10 

MCC externe so StMg 24,20 0,65 10,87 0,09 1,97 0,02 37,04 0,72 12,84 0,10 84,69 0,17 
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Tabuľka č. 4: Hodnoty parametrov  lisovacej rovnice  

 

  A1 (bezr.) A2 (bezr.) A3 (bezr.) 

Materiály X S X S X S 

MCC bez KL 0,127 0,004 0,535 0,003 0,338 0,002 

MCC s 0,5% Syl. 0,106 0,006 0,528 0,004 0,366 0,006 

MCC s 1% Syl. 0,101 0,007 0,529 0,006 0,37 0,005 

MCC s 2% Syl. 0,104 0,007 0,532 0,005 0,364 0,004 

MCC externe so Syl. 0,128 0,009 0,52 0,008 0,352 0,004 

MCC s 0,5% StMg 0,088 0,004 0,553 0,004 0,359 0,003 

MCC s 1% StMg 0,086 0,005 0,547 0,005 0,367 0,003 

MCC s 2% StMg 0,095 0,005 0,545 0,004 0,361 0,004 

MCC externe so StMg 0,119 0,009 0,54 0,006 0,341 0,004 

 

 

 

Tabuľka č. 5: Hodnoty parametrov lisovacej rovnice  

 

Materiály 

1/t1 (MPa-1) 1/t2 (MPa-1) 1/t3 (MPa-1) 

X S X S X S 

MCC bez KL 1,599 0,141 0,107 0,002 0,008 0,000 

MCC s 0,5% Syl. 1,794 0,148 0,097 0,003 0,008 0,000 

MCC s 1% Syl. 1,510 0,331 0,089 0,005 0,007 0,000 

MCC s 2% Syl. 1,975 0,151 0,100 0,002 0,007 0,000 

MCC externe so Syl. 1,761 0,128 0,100 0,002 0,008 0,000 

MCC s 0,5% StMg 1,933 0,121 0,097 0,003 0,007 0,000 

MCC s 1% StMg 1,979 0,206 0,093 0,003 0,007 0,000 

MCC s 2% StMg 1,769 0,171 0,096 0,002 0,007 0,000 

MCC externe so StMg 1,770 0,123 0,104 0,002 0,008 0,000 
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Tabuľka č. 6: Hodnoty parametrov lisovacej rovnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

  E1 (J) E2 (J) E3 (J) E (J) 

Materiály X S X S X S X S 

MCC bez KL 0,103 0,007 6,43 0,088 56,058 0,665 62,592 0,746 

MCC s 0,5% Syl. 0,074 0,01 6,704 0,098 58,947 0,987 65,724 1,056 

MCC s 1% Syl. 0,089 0,043 7,131 0,252 62,669 2,462 69,889 2,728 

MCC s 2% Syl. 0,065 0,003 6,48 0,097 60,363 0,771 66,908 0,847 

MCC externe so Syl. 0,095 0,007 6,82 0,144 58,845 0,839 65,76 0,93 

MCC s 0,5% StMg 0,055 0,003 6,829 0,119 57,808 1,028 64,692 1,117 

MCC s 1% StMg 0,05 0,004 6,795 0,117 58,879 1,208 65,694 1,301 

MCC s 2% StMg 0,062 0,007 6,51 0,094 57,269 1,078 63,842 1,132 

MCC externe so StMg 0,087 0,007 6,7 0,117 56,102 0,978 62,889 1,083 
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Tabuľka č. 7: Radiálna pevnosť tabliet lisovaných 10 kN 

 

Materiály 

RP 10kN (MPa) 

X S 

MCC bez KL 5,37 0,27 

MCC s 0,5% Syl. 4,44 0,30 

MCC s 1% Syl. 4,09 0,12 

MCC s 2% Syl. 4,21 0,13 

MCC externe so Syl. 4,89 0,16 

MCC s 0,5% StMG 3,23 0,07 

MCC S 1% StMg 2,30 0,07 

MCC s 2% StMg 1,75 0,05 

MCC externe so StMg 4,81 0,15 

 

 

Tabuľka č. 8: Radiálna pevnosť tabliet lisovaných 40 kN 

 

Materiály 

RP 40kN (MPa) 

X S 

MCC bez KL 13,48 0,24 

MCC s 0,5% Syl. 13,16 0,43 

MCC s 1% Syl. 13,02 0,20 

MCC s 2% Syl. 12,81 0,11 

MCC externe so Syl. 12,43 0,24 

MCC s 0,5% StMG 7,89 0,20 

MCC S 1% StMg 5,17 0,09 

MCC s 2% StMg 3,71 0,08 

MCC externe so StMg 12,47 0,86 
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Tabuľka č. 9: Doba rozpadu tabliet lisovaných 10 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 10: Doba rozpadu tabliet lisovaných 40 kN  

 

Materiály 

Doba rozpadu (mm:ss) 

X S 

MCC bez KL 72,49 10,96 

MCC s 0,5% Syl. 45,31 2,87 

MCC s 1% Syl. 25,64 3,36 

MCC s 2% Syl. 34,08 2,00 

MCC externe so Syl. 47,23 2,16 

MCC s 0,5% StMg 18,72 1,24 

MCC s 1% StMg 9,90 1,63 

MCC s 2% StMg 7,23 0,63 

MCC externe so StMg 54,07 4,05 
 

  

Materiály 

Doba rozpadu (mm:ss) 

X S 

MCC bez KL 43,24 4,59 

MCC s 0,5% Syl. 8,12 1,65 

MCC s 1% Syl. 5,60 1,12 

MCC s 2% Syl. 9,19 1,96 

MCC externe so Syl. 14,89 6,27 

MCC s 0,5% StMg 9,02 0,84 

MCC S 1% StMg 2,88 0,78 

MCC s 2% StMg 1,79 0,39 

MCC externe so StMg 42,13 3,18 
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5.3 Grafy 

Graf č. 1: Rýchlosť vytekania otvorom 

 

 

Graf č. 2: Sypný uhol 
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Graf č. 3: Vplyv KL na parameter Ep záznamu sila-dráha 

 

 

Graf č. 4: Vplyv KL na parameter El záznamu sila-dráha 
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Graf č. 5: Vplyv KL na parameter Ee záznamu sila-dráha  

 

 

Graf č. 6: Vplyv KL na parameter a1 lisovacej rovnice 
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Graf č. 7: Vplyv KL na parameter a2 lisovacej rovnice 

 

 

Graf č. 8: Vplyv KL na parameter a3 lisovacej rovnice 
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Graf č. 9: Vplyv KL na parameter 1/t1 lisovacej rovnice 

 

 

Graf č. 10: Vplyv KL na parameter 1/t2 lisovacej rovnice 
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Graf č. 11: Vplyv KL na parameter 1/t3 lisovacej rovnice 

 

 

Graf č. 12: Vplyv KL na parameter E1 lisovacej rovnice 
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Graf č. 13: Vplyv KL na parameter E2 lisovacej rovnice 

 

 

Graf č. 14: Vplyv KL na parameter E3 lisovacej rovnice 
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Graf č. 15: Síla dráha PL 

 

 

Graf č. 16: Elastické zotavenie 
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Graf č. 17: Vplyv KL na radiálnu pevnosť tabliet lisovaných 10 kN 

 

 

Graf č. 18: Vplyv KL na radiálnu pevnosť tabliet lisovaných 40 kN 
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Graf č. 19:  Vplyv KL na dobu rozpadu tabliet lisovaných 10 kN 

 

 

Graf č. 20: Vplyv KL na dobu rozpadu tabliet lisovaných 40 kN 
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6 Diskusia 

6.1 Hodnotenie sypných vlastností 

Tokové vlastnosti materiálov a zmesi boli hodnotené pomocou sypného uhla 

a metódou vytekania otvorom. Na zlepšenie tejto vlastnosti sa pridávajú klzné látky, 

ktoré okrem zlepšovania sypných vlastností znižujú trenie a zabraňujú lepenie na 

lisovacie tŕne počas lisovania.17, 11, 13 

Rýchlosť vytekania otvorom  

Výsledky hodnotenia sú zhrnuté v tabuľke č. 1 a v grafu č. 1.  

S pridaním klzných látok došlo k zlepšeniu sypných vlastnosti. Najlepšiu 

sypnosť mali tabletoviny s 0,5 % obsahom oboch klzných látok. 2 % zmes 

mikrokryštalickej celulózy so steranom horečnatým  mala najhoršiu sypnosť, čo 

môže byť dôsledkom prekročenia optimálnej koncetrácie klznej látky.17 

Sypný uhol 

Získané hodnoty sypného uhla sú v tabuľke č. 2 a v grafu č. 2.  

Najnižší sypný uhol mala čistá mikrokryštalická celulóza. Podľa tabuľky 

českého liekopisu má priemerné tokové vlastnosti.5 Ostatné tabletoviny tiež mali 

priemernú sypnosť. 2 % zmes mikrokryštalickej celulózy so stearanom horečnatým 

mala najhorší sypný uhol počas merania. Hodnoty sypného uhla u tabletovín 

s obsahom Syloidu boli nižšie ako u tabletovín so stearanom horečnatým. Rozpor 

medzi výsledkami merania rýchlosti vytekania otvorom a výsledkami merania 

sypného uhla je podľa českého liekopisu spôsobené tým, že sypný uhol nie je pravou 

vlastnosťou prášku a je veľmi závislý na metóde merania. Vrchol kužela môže byť 

skreslený padajúcim práškom zhora a okrem toho tieto hodnoty ovplyvní aj charakter 

základne. Doporučuje sa použiť základňu s fixným priemerom a vonkajším krajom.5 
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6.2 Hodnotenie lisovacieho procesu 

Záznam sila-dráha 

Je to klasická metóda na hodnotenie lisovacieho procesu pomocou 

energetických parametrov Ep, El a Ee. Hodnotí aj lisovanie aj relaxáciu pripravených 

tabliet.9 Výsledky tých parametrov sú uvedené v tabuľke č. 3 a znázornené  v grafoch 

č. 3 až 5.  

Parameter Ep je energia spotrebovaná počas predlisovania na preskupenie 

častíc a na vytlačovanie vzduchu z interpartikulárnych pórov.9 Najvyššie hodnoty 

toho parametru boli získané u mikrokryštalickej celulózy a u extrene lubrikovaných 

tabletovín so Syloidom a stearanom horečnatým. U interne lubrikovaných zmesí 

hodnoty klesali v poradí Syloid a stearan horečnatý. To je dôsledkom lepším 

tokovým vlastnostiam lisovaných zmesi obsahujúce klzné látky. Pokles hodnôt toho 

parametru u interne lubrikovaných zmesi bol v porovnaní s externe lubrikovanými 

zmesami a čistou mikrokryštalickou celulózou štatisticky významný. Tie pomocné 

látky na povrchu lisovanej látky vytvoria tenkú vrstvu a vyplňujú nerovnosti.11, 13 Po 

nasypaní do matrice častice sa lepšie usporiadali a energia počas predlisovania bola 

nižšia s rastúcou koncentráciou tých pomocných látok. 

El popisuje plastickú energiu, ktorá je potrebná na vytvorenie väzieb medzi 

časticami lisovanej látky.9 Najvyššie hodnoty plastickej energie boli získané u 0,5 

a 1 % zmesi mikrokryštalickej celulózy so Syloidom a pri príprave tabliet 

z tabletovín externe lubrikovaných Syloidom. To môže naznačovať zapojenie 

Syloidu do tvorby väzebných interakcií v tabletách. Nižšie hodnoty boli získané 

u čistej mikrokryštalickej celulózy a s rastúcou koncetráciou stearanu horečnatého 

v zmesi. Hodnoty toho parametru pre 2 % zmes so Syloidom boli medzi hodnotami 

zistenými pre 0,5 a 1% zmesi so stearanom horečnatým. Hodnoty týchto parametrov 

mali vplyv aj na výsledné vlastnosti pripravených tabliet, na pevnosť a na dobu 

rozpadu, které budú diskutované ďalej. 

Nakoniec parameter Ee charakterizuje elastickú energiu lisovaného materiálu. 

Hodnoty toho parametru boli nižšie u mikrokryštalicej celulózy bez klzných látok 

ako u externe lubrikovaných tabletovín. To odpovedá teórii, že klzné látky znižujú 
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trenie medzi lisovaným materiálom a stenami matrice. Tableta sa tak môže ľahšie 

relaxovať počas odľahčovania.47 U 0,5 a 1 % zmesi so Syloidom bol zistený pokles 

hodnôt toho parametru. To znovu odpovedá teórii, že Syloid sa zapojuje do 

formovania väzieb medzi časticami mikrokryšatlicej celulózy.46 Vyššie hodnoty mali 

zmesi so steranom horečnatým. Je to energia, ktorá po dosiahnutí maximálnej sily sa 

hneď uvoľní z tablety a môže oslabiť vytvoremé väzby medzi časticami materiálu.9 

To sa prejavilo aj na výsledných vlastnostiach tabliet. 

S rastúcou koncentráciou klzných látok dochádzalo k znižovaniu celkovej 

energie lisovacieho procesu. Dá sa to vysvetliť tým, že klzné látky zlepšia sypné 

vlastnosti lisovanej zmesi a odvádzajú teplo vzniknuté počas lisovania, čím sa zníži 

spotreba energie na lisovanie tablety. Najnižšie hodnoty boli získané u interne 

lubrikových zmesí so stearanom horečnatým.11, 13 

Zo  získaných parametrov sa určila aj plasticita látok. Vypočíta sa ako podiel 

elastickej energie k súčtu plastickej a elastickej energie.9 Získané hodnoty boli 

najnizšie u steranu horečnatého s rastúcou koncentráciou. Syloid mal v niektorých 

prípadoch pozitivny efekt na tú vlastnosť a došlo pri určitých koncetráciach  

k zvýšeniu hodnôt.  
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Lisovacia rovnica  

Parametre trojexponenciálnej lisovacej rovnice sa dá použiť na hodnotenie 

priebehu lisovacieho procesu. Rozdeľuje lisovací proces na tri časti. Prvá fáze je 

popisovaná preskupovaním častíc a sa nazýva ako fáza predlisovania. Potom 

nasleduje fáza elastickej deformácie a proces skončí tzv. plastickou fázou počas 

ktorej sa formuje tableta. Parametre tej rovnice ai charakterizujú objemovú redukciu 

daných fáz. Ďalej sa hodnotia rychlostné parametre 1/ti a energetické parametre Ei.
11 

Vypočítané a získané hodnoty tých parametrov sú v tabuľkách č. 4 až 6 a v grafoch 

č. 6 až 14.  

Hodnoty parametrov a1, a2 a a3 

Parameter a1 hodnotí teoretickú objemovú redukciu spôsobenú 

preskupováním častíc. Hodnoty sú závislé na sypných vlastnostiach lisovaného 

materiálu.11 Medzi získanými hodnotami mikrokryštalickej celulózy bez klznej látky 

a externe lubrikovanými zmesami neboli výrazné rozdiely. U internej lubrikácie 

hodnoty toho parametru sa znižovali. To vo väčšine prípadov odpovedá i zvýšeniu 

rýchlosti vytekania otvorom. Z dvoch študovaných klzných látok stearan horečnatý 

mal najnižšiu hodnotu.  

Vo fáze elastickej deformácie, ktorú popisuje parameter a2, hodnoty toho 

parametru s pridáním lubrikantov sa znížili. Získané hodnoty u zmesí s obsahom 

Syloidu boli nižšie ako u čistej mikrokryštalickej celulózy. Znovu to môže potvrdiť 

vyššiu plasticitu zmesi so Syloidom, ktorý uľahčí tvorbu väzieb medzi časticami 

plniva.  Naopak, u zmesi so steranom horečnatým boli zistené hodnoty vyššie ako u 

čistej mikrokryštalickej celulózy.  

V poslednej fáze vznikajú interakcie medzi časticami lisovaného materiálu. 

Tú fázu označuje paramater a3. Objemová redukcia v tretej fáze mala najnižšiu 

hodnotu u čistej mikrokryštalickej celulózy. Tento výsledok ukáže, že ide o plasticky 

deformovateľnú látku bez intrapartikulárnych pórov. U externe lubrikovaných 

formách boli hodnoty tiež nízke; u stearanu horečnatého dokonca skoro rovnaká ako 

u čistej mikrokryštalickej celulózy. Táto metoda lubrikácie má najmenší negatívny 

efekt na výsledné vlastnosti pripravenej tablety. Má najnižší vplyv na radiálnu 
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pevnosť, ktorá bude hodnotená nižšie. Interné pridanie klzných látok zvyšuje 

hodnoty kvôli zachytenému vzduchu medzi časticami.11 

Hodnoty parametrov 1/t1, 1/t2 a 1/t3 

Rýchlosť objemovej redukcie 1/t1 popisuje rýchlosť objemovej redukcie prvej 

fázy. Vo väčšine prípadov internej aj externej lubrikácie došlo k zvyšeniu hodnôt 

toho parametru a k urýchleniu prvej fázy lisovacieho procesu. Toto zvýšenie závisí 

na koncentrácii klznej látky. Pri obsahu 1 % u steranu horečnatého bola získaná 

najvyššia hodnota a u Syloidu pri 2 %. To je spôsobené rozdielným tvarom týchto 

klzných látok. Syloid má guľovitý tvar, kým stearan horečnatý tvorí jemné 

kryštaly.11 

Ďalší hodnotený parameter 1/t2 charakterizuje rychlosť elastickej deformácie. 

Interná a externá lubrikácia vždy znižovala hodnoty parametru 1/t2. 

Rýchlosť plastickej deformácie udáva parameter 1/t3. Rozdiely hodnôt 1/t3 

boli v prípade externej lubrikácie štatisticky nevýznamné. V prípade internej 

lubrikácie dochádzalo k znižovaniu hodnôt toho parametru dôsledkom zvyšovania 

objemovej redukcie (a3).  

Hodnoty parametrov E1, E2, a E3 

Parameter rovnice E1 hodnotí energiu potrebnú počas predlisovania. 

Najvyššiu hodnotu mala mikrokryštalická celulóza bez klzných látok a externe 

lubrikované zmesi. U zmesi so steranom horečnatým  získaná hodnota bola najnižšia. 

S rastúcou koncentráciou pridaných  klzných látok hodnoty sa znižovali. Tie 

výsledky odpovedajú výsledkám získaných z hodnotenia lisovacieho procesu 

pomocou záznamu sila-dráha. 

Energia potrebná na elastické deformácie označuje E2. Hodnoty parametru 

s pridáním klzných látok sa znižovali. U externe lubrikovaných zmesí najvyššia 

hodnota bola získaná u Syloidu.  

Ďalší parameter E3 charakterizuje plastickú energiu. Najnižšiu hodnotu mala 

mikrokryštalická celulóza bez klznej látky. Tabletovina externe lubrikovaná 
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steranom horečnatým mala tiež nízku hodnotu, kým zmes externe lubrikovaná 

Syloidom vyššiu hodnotu. S interným pridáním klzných látok sa zvyšuje aj tá 

hodnota. S výsledkami hodnotenia parametru E2 to opäť odpovedá spomenutej teórie, 

že Syloid znižuje elasticitu a zvyšuje plasticitu tabletoviny.  

Posledný parameter je celková E, ktorá udáva celkovú potrebnú energiu počas 

lisovania. Najmenej energie spotrebovala mikrokryštalická celulóza bez pridania 

pomocných látok. S rastúcou koncetráciou klzných látok sa zvyšuje tento parametr. 

Externe lubrikovaná zmes so stearanom horečnatým mala tiež nízku spotrebu 

energie, kým u Syloidu tá energia bola vyššia.  

6.3 Hodnotenie vlastnosti pripravených tabliet 

Pevnosť tablety  

Zistené hodnoty radiálnej pevnosti tabliet lisovaných pri dvoch lisovacích 

silách sú uvedené v tabuľkách č. 7 a 8 a v grafoch č. 17 a 18. 

Najvyššia radiálna pevnosť bola zistená u tabliet lisovaných 

z mikrokryštalickej celulózy bez pridania klzných látok pri oboch lisovacích silách. 

Mikrokyštalická celulóza je charakterizovaná ako plasticky deformovateľná látka, 

ktorá tvorí pevné tablety.10 S rastúcou koncentráciou pridaných klzných látok sa 

znižovala pevnosť vylisovaných tabliet v poradí Syloid a stearan horečnatý, čo 

odpovedá hodnotám elastického zotavenia tabliet a výsledkom predchádzajúcich 

štúdii. Je to dôsledkom sterického bránenia častíc klznej látky, ktoré bránia tvorbe 

väzieb medzi časticami lisovaného materiálu.14 Syloid je hydrofilnou látkou, ktorá 

v niektorých prípadoch dokonca môže zvyšovať radiálnu prevnosť pripravených 

tabliet.22,48 Pevnosť tabliet lisovaných zo zmesi obsahujúcich interne pridaný Syloid 

bola dokonca vyššia ako pri externej lubrikácie tou klznou látkou.  

Externá lubrikácia klznými látkami mala najnižší vplyv  pri oboch lisovacích silách 

na tú vlastnosť pripravených tabliet. Tou metodou sa eliminuje negatívny vplyv 

klzných látok, hlavne v tom prípade stearanu horečnatého, na pevnosť vylisovaných 

tabliet. Stearan horečnatý sa vyskytuje na povrchu vylisovanej tablety a tak nedôjde 

k narušeniu vytvorených väzieb. Získané hodnoty odpovedali publikáciami 
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popisovanými vzťahmi medzi koncentráciou klznej látky a radiálnou pevnosťou 

pripravených tabliet.20 

 

Doba rozpadu 

Hodnoty doby rozpadu ukazujú tabuľky č. 9 a 10 a grafy č. 19 a 20 pri dvoch 

použitých lisovacích silách. Doba rozpadu najdlhšia bola u mikrokryštalickej 

celulózy bez pridania klzných látok v oboch prípadoch. Ten výsledok by sa dalo 

vysvetliť vysokou pevnosťou tablety pri použitých silách. Bolo zistené aj to, že doba 

rozpadu so zvyšujúcou lisovacou silou rastie. Tie výsledky odpovedajú záverom 

predchádzajúcich štúdií.22  

Ďalej z výsledkov bolo zistené, že doba rozpadu u tabliet klznými látkami 

klesala v poradí Syloid a stearan horečnatý. Tablety lisované zo zmesov 

obsahujúcich stearan horečnatý mali najkratšiu dobu rozpadu s rastúcou 

koncentráciou u oboch lisovacích silách. To je dôsledkom zníženia pevnosti 

pripravených tabliet a aj zvýšeným elastickým zotavením tabliet (graf č. 16), ktoré 

môže spôsobiť vznik trhlín v tablete čo uľahčí vstup vody do tablety. Tablety, 

obsahujúce interne pridaný Syloid, sa rozpadli rýchlejšie ako tablety pripravené 

z čistej mikrokryštalickej celulózy. Nepomer medzi znížením pevnosti a doby 

rozpadu tabliet môže byť dané výraznou hydrofilitou Syloidu, čo uľahčí vstup vody 

do tablety. U tabletovine obsahujúcej 2 % Syloid doba rozpadu bola dlhšia ako u 1 % 

zmesi u oboch lisovacích silách, avšak s rastúcou koncentráciou tá doba by sa mala 

znížiť. Ten výsledok je pravdepodne dôsledkom chybe počas merania. Podľa 

výsledkov, externá lubrikácia mala najmenší vplyv na prenikanie vody do výlisku. 

Dá sa to vysvetliť tým, že tá metóda má najmenši vplyv na pevnosť pripravenej 

tablety a tým pádom  najmenej ovplyvní aj rozpad tabliet a následnú disolúciu 

liečivej látky z liekovej formy.20 U tabliet lisovaných z externe lubrikovaných 

tabletovín so Syloidom tá doba bola kratšia. Je to dôsledkom hydrofilite tej klznej 

látky.14   
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7 Závery 

Výsledky diplomovej práce sa dajú zhrnúť do nasledujúcich záverov: 

 Tokové vlastnosti hodnotené pomocou rýchlosti vytekania otvorom a 

sypného uhla u zmesi s klznými látkami boli lepšie ako u čistej 

mikrokryštalickej celulózy. Najvyššia rychlosť vytekania otvorom bola 

zistená u tabletovín obsahujúcich 0,5  % steranu horečnatého alebo Syloidu.   

 

 Z hodnôt parametrov záznamu sila-dráha sa zistilo, že interná lubrikácia 

obidvoma klznými látkami výrazne znižuje spotrebu energie vo fáze 

predlisovania. Elastická energia tabletoviny naopak zvyšuje. Pri použití 

Syloidu plasticita tabletoviny sa tiež zvyšovala.  

 

 Parametre objemovej redukcie lisovacej rovnice hodnotiace fázu 

predlisovania odpovedali výsledkom hodnotenia rýchlosti vytekania otvorom. 

 

 Parametre lisovacej rovnice hodnotiace fázu elastickej deformácie ukázali 

zníženie elasticity pridáním Syloidu a naopak, zvýšenie elasticity pridáním 

stearanu horečnatého. 

 

 Vo fáze plastickej deformácie lisovacieho procesu externe lubrikované 

tabletoviny mali nižšie hodnoty objemovej redukcie a energie než interne 

lubrikované zmesi. To ukazuje výbornú plastickú deformovateľnosť 

mikrokryštalickej celulózy a extrené pridanie pomocných látok má na tú 

vlastnosť najmenší vplyv.  

 

 Najmenej celkovej energie sa spotrebovala na lisovanie mikrokryštalickej 

celulózy bez klznej látky a v prípade externe lubrikovaných tabletovín 

získané hodnoty boli tiež nízke.  
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 Radiálna pevnosť tabliet pripravených externou lubrikáciou bola nižšia ako 

v prípade tabliet lisovaných z čistej mikrokryštalickej celulózy. Napriek tomu 

bola štatisticky významne vyššia ako v prípade internej lubrikácie. Táto 

metóda eliminuje negatívny vplyv klzných látok na odolnosť tablety. 

Tabletoviny obsahujúce stearan horečnatý ako klznú látku mali nižšie 

hodnoty. S rastúcou koncetráciou pevnosť tabliet klesala. 

 

 Doba rozpadu bola najdlhšia u mikrokryštalickej celulózy bez klznej látky a u 

externe lubrikovaných tabliet. Rýchlejšie sa potom rozpadli tablety so 

Syloidom, ktorý uľahčil vstup vody do tablety. Najrýchlejšie rozpadli tablety 

obsahujúce stearan horečnatý. To je pravdepodobne spôsobené zvýšenou 

schopnosťou tvorby trhlín v tablete v dôsledku vyššieho elastického 

zotavenia týchto tabliet. S rastúcou koncetráciou klzných látok doba rozpadu 

sa skrátila, čo je výsledkom nižšej pevnosti pripravených tabliet. 
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