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1 Abstrakt, Abstract 

Abstrakt  

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra:   Farmaceutická technológia 

Študentka:   Patrícia Lešková  

Školiteľ:   PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.  

Názov diplomovej práce:       Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného 

                                               suchého spojiva s mannitolom pre tablety 

                                               dispergovateľné v ústach 

Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou 

Ludiflash®, ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel 

na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, 

stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú 

tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. 

K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. 

Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash®. Celková energia lisovania rástla 

s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou 

stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty 

vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou 

silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. 

Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % 

stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v ťahu rástla s lisovacou silou a mazadlá jej 

hodnoty s rostúcou koncentráciou znižovali. Doba rozpadu tabliet rástla s lisovacou 

silou, najviac ju predlžoval stearylfumarát sodný. Hodnoty dôb rozpadu spĺňali 

liekopisný limit pre ODT formulácie. 
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Abstract 

 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department:    Pharmaceutical Technology  

Candidate:    Patrícia Lešková  

Consultant:    PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.  

Title of the diploma thesis: A study of the compressibility and the properties of  

tablets from the coprocessed dry binder with mannitol 

for oral disintegrating tablets 

 

This thesis deals with the study of directly compressible tableting materials  

and tablets with Ludiflash®, which was intended for ODT formulation. The effect of 

three lubricants was evaluated on the properties of tableting materials and tablets. 

Testing lubricants were magnesium stearate, calcium stearate and sodium stearyl 

fumarate in concentrations of 0,5 and 1%. Flow properties, compressibility, ejection 

force, tensile strength and disintegration time of the tablets were tested. Energy 

profile of compression process was used for the evaluation of compressibility. 

Lubricants did not improve the flowability of Ludiflash®. The total energy of 

compression increased with compression force. Its the highest values were at the 

tableting materials with 0,5% concentration of magnesium stearate and sodium 

stearyl fumarate, while the lowest values were at the tableting materials with 1% 

calcium stearate. The values of plasticity decreased with compression force and there 

was no significant difference between the type and concentration of lubricant. The 

ejection force increased with compression force. The addition of 1% calcium stearate 

had the most effective influence. 

The tensile strength of the tablets increased with the compression force and 

the lubricants  decreased its value with increasing concentration. The disintegration 

time of the tablets increased with the compression force, it was prolonged by sodium 

stearyl fumarate. The values of the disintegration time corresponded to the 

Pharmacopoeial limit for ODT formulation. 
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2  Zadanie 

 

Cieľom práce bolo štúdium priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou 

Ludiflash® určených pre ODT formuláciu. Testovaný bol vplyl mazadiel stearanu 

horečnatého, stearanu vápenatého a stearylfumarátu sodného v koncentrácii 0,5 a  

1 % na vlastnosti tabletoviny a tabliet.  Jednalo sa o tokové vlastnosti, lisovateľnosť, 

vytlačovaciu silu, pevnosť a dobu rozpadu tabliet. Lisovateľnosť bola hodnotená 

pomocou energetického profilu lisovacieho procesu a vytlačovacej sily. 
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3 Úvod 

Tablety tvoria najpreferovanejšiu liekovú formu. Najrozšírenejšou cestou 

podania je perorálna. Z hľadiska nesporných výhod sa orodispergovateľné tablety 

(ODT) tešia čoraz väčšej obľube. Tento typ tabliet obsahuje rozvoľňovadlá, vplyvom 

ktorých dochádza k rozpadu tablety za pomoci slín priamo v ústnej dutine. Sú známe 

tým, že zvyšujú compliance u pacientov, ktorí trpia problémami s prehĺtaním tabliet. 

Často sa tento problém vyskytuje v pediatrickej a geriatrickej populácii. Výroba 

týchto tabliet je možná rôznymi metódami, akými sú priame lisovanie alebo 

lyofilizácia1.  

Pri výrobe ODT priamym lisovaním sa používajú rôzne pomocné látky. Medzi 

tieto pomocné látky patria napríklad suché spojivá, mazadlá, či látky upravujúce 

chuť tabliet. Veľmi častým suchým spojivom používaným pri ODT je mannitol1. 

Mannitol je súčasťou suchého spojiva Ludiflash®, ktoré bolo študované v tejto práci. 

Ludiflash® je zmesné suché spojivo pozostávajúce z mannitolu, krospovidónu a 

polyvinylacetátu.  

Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet s látkou Ludiflash® kombinovanou 

s mazadlami sa stali náplňou tejto práce. 
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4 Teoretická časť 

4.1 Perorálne tablety dispergovateľné v ústach1-10 

Perorálne tablety dispergovateľné v ústach alebo orálne dispergovateľné 

tablety (ODT) sú pevnou liekovou formou1. Na trhu sú už dlhšie ako 15 rokov2. Táto 

lieková forma sa vyvinula z tabliet sublingválnych, bukálnych a pastiliek 4. Európsky 

liekopis používa pre tieto tablety názov tablety rozpadajúce sa v ústach pred 

prehltnutím5. Český liekopis ich označuje ako perorálne tablety dispergovateľné v 

ústach a popisuje ich ako neobalené tablety, ktoré sa po vložení do úst rýchlo 

dispergujú ešte pred prehltnutím3. Od klasických tabliet ich odlišuje hlavne spôsob 

aplikácie a rýchlosť rozpadu tablety. ODT sú charakteristické tým, že sa vkladajú na 

jazyk, kde dochádza k samovoľnému rozpadu priamo v ústnej dutine. Tableta sa 

rozpustí alebo disperguje, prechádza tak na roztok alebo suspenziu, ktorú pacient bez 

problémov prehtne. Rozpadom tablety v ústnej dutine dochádza súčasne k 

uvoľňovaniu účinnej látky, ktorá sa začína vstrebávať už v ústnej dutine a pokračuje 

v ďalších častiach zažívacího traktu. Prípadný vplyv first-pass efektu môže byť 

obmedzený. Európsky liekopis uvádza dobu rozpadu na najviac tri minúty. Ideálna 

doba rozpadu je kratšia ako jedna minúta1 . 

ODT sa dostávajú do popredia záujmu pacientov vďaka svojim nesporným 

výhodám, akými sú aplikačný komfort bez nutnosti zapíjania, presnosť dávkovania, 

rýchly nástup účinku, vysoká biologická dostupnosť lieku. Ponúkajú tak príjemnú a 

nenáročnú aplikáciu pacientom s prehltacími ťazkosťami, malým deťom a seniorom. 

 Do tejto liekovej formy sú transformované hlavne liečivá zo skupiny 

psychofarmak, antimigrenik, analgetik-antipyretik, antiemetik, antagonistov H2 

receptorov kvôli možnosti podania bez príjmu tekutín a zabráneniu tak prípadnému 

vyzvracaniu prípravku 4. 

Tieto ODT majú však aj aplikačné obmedzenie. Vzťahuje sa to na ľudí, ktorí 

trpia tzv. Sjögrenovým syndrómom. Tento syndróm sa vyznačuje hlavne zníženou 

funkciou tvorby slín. Taktiež sú nevhodné pre pacientov užívajúcich lieky 

s anticholinergným účinkom4 .  
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Zhrnutie výhod ODT1,7: 

 podávanie bez tekutín 

 rýchle rozpustenie v ústach 

 vyššia biologická dostupnosť liečiva 

 príjemná chuť 

 dlhšia stabilita 

 ľahká manipulácia 

 lepšia compliance pacienta 

 vyššia bezpečnosť 

 vyššia účinnosť z dôvodu rýchlej absorpcie ústnou dutinou 

 v porovnaní s roztokmi presnejšie dávkovanie 

 

Skupiny osôb, pre ktoré je ODT forma prínosom7: 

 pacienti s ťažkosťami prehĺtania – s dysfágiou 

 pacienti so zníženou schopnosťou dodržiavať compliance (starší ludia, deti) 

 pacienti, ktorí trpia opakovaným zvracaním, nauzeou, kinetózou 

 pacienti pripútaní na lôžko 

 pacienti užívajúci antipsychotiká 

 pacienti s opakovaným kašľom 

 pacienti s poranením v oblasti krku 

 pacienti užívajúci viac liekov súčasne 

ODT tablety majú zníženú mechanickú pevnosť, je preto nutné s nimi 

zaobchádzať opatrne aby nedošlo k ich znehodnoteniu. K ďalšiemu nedostatku patrí 

fakt, že tieto tablety môžu v ústach zanechať nepríjemnú chuť, alebo vnem podobný 

prítomnosti zrniek piesku v ústach, ak nie sú vhodne sformulované6,8. 
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4.1.1 Patentované technológie výroby ODT 

ODT liekové formy sa líšia použitím výrobných postupov a rôznych 

pomocných látok. Látky, ktoré sú používané k príprave týchto ODT by nemali mať 

horkú alebo nepríjemnú chuť, ktorú nie je možné zamaskovať z dôvodu rozpustenia, 

či dispergácie v ústnej dutine 9.  

Pre túto liekovú formu sú vhodné liečivé látky, ktoré by spĺňali nasledujúce 

požiadavky 2,6: 

 dobrá rozpustnosť vo vode a slinách 

 preniknutie ústnou mukózou a epitelom hornej časti GITu 

 výskyt v čiastočne neionizovanej forme pri pH ústnej dutiny 

 malá molekulová hmotnosť  

 vhodná kryštálová morfológia 

 vhodná veľkosť častíc 

 dávka liečivej látky menšia ako 20 mg 

 optimálna hygroskopickosť 

 neutrálna chuť 

 vyhovujúca sypná hustota 

1. Lyofilizácia (mrazové sušenie, mrazová sublimácia) 9 

Pri lyofilizácii dochádza ku odstraňovaniu vody sublimáciou v priebehu 

mrazového sušenia za zníženého tlaku z vlhkej zmesi liečiva, pomocných látok a 

plniva a následne dochádza ku plneniu do tvarovacích blistrov. Táto pevná lieková 

forma sa vyznačuje pórovitou štruktúrou, vďaka čomu sa rýchlo rozpúšťa alebo 

disperguje pri kontakte so slinami. Liečivo by malo byť málo rozpustné vo vode, 

malo by obsahovať jemné častice a malo by vytvárať s vodou suspenziu, ktorá by 

bola stála. Ak by boli liečivá vo vode rozpustné, došlo by k poklesu teploty tuhnutia 

a následne ku zrúteniu vnútornej pevnej sklovitej štruktúry 9.  

Je možné tomu predchádzať tým, že použijeme vhodné plnivá, ktoré podporujú 

kryštalizáciu a dochádza ku spevneniu amorfnej matrice. Túto podmienku spĺňa 
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napríklad mannitol. Výroba lyofilizovaných tabliet s látkami, ktoré sú dobre 

rozpustné vo vode je možné za pomoci iontomeniča s ktorým vytvoria komplex. 

Primeraná veľkosť častíc pre nerozpustné liečivá je 50 μm. Ak by liečivá obsahovali 

častice s väčšou veľkosťou  museli by sme použiť látky, ktoré by stabilizovali 

suspenziu zvyšovaním viskozity vonkajšieho prostredia (xantánová guma, želatina). 

Mrazovo sušené ODT sa balia do plastových obalov zložených z polyvinylchloridu, 

polyvinylidenchloridu a do viacvrstevných hliníkových foliových obalov, ktoré 

predstavujú ochranu pred vlhkosťou. Tieto prípravky sa vyznačujú malou 

hmotnosťou a krehkosťou a nutnosťou špecifických obalov 9. 

Príklady technológií: 

o Zydis® (R.P. Scherer, Veľká Británia)  

Tento proces sa používa na výrobu veľkého počtu tabliet, ktoré sa rozpadajú 

v ústach. Jedná sa napríklad o antihypertenzíva,antihistaminiká,antidiarhoiká 

alebo antiparkinsoniká. Túto metódu možno použiť pre spracovanie liečiva do 

maximálnej dávky 400 mg pre vo vode nerozpustné liečivo. Pre liečivo vo vode 

rozpustné je možné spracovať liečivo do dávky 60 mg. Pred mechanickým 

poškodením a vzdušnou vlhkosťou chránia tieto tablety špeciálne obaly 9,10. 

o Lyoc® (CIMA Labs, Inc., USA) 

Lyofilizácia emulzie olej vo vode dáva vznik pórovitej liekovej forme. Táto 

lieková forma je priamo dávkovaná do blistrov, ktorý sa následne uzavrie. 

K výhodám tejto liekovej formy patrí rýchly rozpad tablety a možný obsah 

veľkej dávky liečivej látky až 1000 mg. Ich mechanická odolnosť je malá9. 

 

o  QuickSolv® (Janssen-Cilag, Veľká Británia) 

Pri tomto procese sa voda odstráni tým, že použijeme nadbytok ethanolu 

metódou extrakcie rozpúšťadla. Musia byť zachované isté podmienky, akými sú 

nízka dávka liečiva, rýchly rozpad tablety a nerozpustnosť liečiva 

v extrahovanom rozpúšťadle9. 
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o LyoPan® (Pharmapan AG, Švajčiarsko)  

Cieľom tohto procesu je minimalizovať časovú a energetickú náročnosť 

lyofilizácie. Klesá aj pokles vody, ktorá je použitá pri klasickom mrazovom 

sušení. Látky v pevnom skupenstve sa plnia do tvarovaných dvorcov blistrov. 

Ostatné zložky sa pridajú vo forme roztoku. Daná suspenzia alebo roztok 

obsahuje aj spojivo, ktorým dochádza ku zvýšeniu pevnosti tabliet. Liečivá látka 

sa môže vyskytnúť ako v pevnej zmesi tak aj v roztoku. Ako medziprodukt 

vzniká polotuhý materiál/pasta. Následkom mrazového sušenia vzniká 

trojrozmerná sieť. Úlohou tejto siete je zachytávanie pevných častíc. Na pevnosti 

tablety sa zúčastňuje sieťová štruktúra lyofilizátu obsahujúca spojivo a ďalej 

pevné častice, ktoré sa vyznačujú mechanickou pevnosťou9. 

2. Priame lisovanie 9 

Tak ako k iným tabletovinám, aj ku tabletovine ODT sa pridávajú klzné látky 

a antiadhezívne látky. Mnohokrát obsahujú korigencia chuti či vône, farbivá 

z dôvodu jednoduchšej identifikácie liekovej formy alebo rozvoľňovadlá, ktoré 

urýchľujú rozpad. Nepríjemnú chuť liečivej látky je možné maskovať tým, že sa 

vytvorí filmové obalenie mikrogranulí s navrstveným liečivom. 

Používané technológie: 

o  WOW tab® (Yamanouchi Pharma Technologies, Inc., USA) 

Tento proces výroby zahŕňa granuláciu horšie lisovateľných cukrov 

(napr.niektoré formy laktózy, mannitolu alebo glukózy) podporujúcich rýchlu 

disolúciu s lepšie lisovateľnými formami sacharidov (napr.maltóza, sorbitol, 

maltitol). Vzniká zmes, ktorá má rýchly rozpad a dobrú lisovateľnosť. Liečivo je 

možné pridávať buď to behom granulácie alebo extragranulárne. Lisovanie 

tabliet prebieha pod nízkym tlakom. Vznikajú tak rýchlo sa rozpadajúce tablety. 

Výhodou je jednoduchá manipulácia a skladovanie v jednoduchých obaloch 9,10. 
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o OraSolv ® (CIMA Labs, Inc., USA)  

      Tento postup zahŕňa priame lisovanie. Sú tu používané šumivé látky. 

Dochádza ku príprave mikrogranulátu tým, že sa zhomogenizuje liečivo 

v disperzii polyméru (napr.ethylcelulóza). Granulát sa po vysušení zmieša 

s pomocnými látkami (napr.šumivé látky, plnivá). Dochádza k lisovaniu pod 

nízkym tlakom. Tablety sa rozpadajú za 10-30 s, pretože sa z nich uvoľňuje oxid 

uhličitý pri kontakte s vlhkosťou. Tablety je nutné adjustovať do špeciálnych 

obalov z dôvodu veľmi nízkej mechanickej odolnosti 9,10. 

o DuraSolv® (CIMA Labs, Inc., USA)  

Predchodcom tejto technológie je OraSolv technológia. Tablety vyrobené 

touto technológiou sa vyznačujú veľkou pevnosťou. Výhodou je pridanie vo vode 

rozpustných aj nerozpustných léčiv do tablety až do dávky 500 mg 9,10. 

o FastMelt® (Elan Corporation, Írsko)  

Táto metóda pripravuje pórovité tablety, ktoré obsahujú šumivú zložku 

napomáhajúcu rýchlemu rozpadu v ústnej dutine. Uvoľnenie liečiva zaberá 15-30s 

a následne je prehltnuté vo forme roztoku alebo suspenzie. Vstrebávanie liečiva 

prebieha niekedy už v ústnej dutine alebo horných častiach GITu 9. 

o Flashtab® (Prographarm Labs, Francúzsko)  

Táto technológia je charakteristická tým, že liečivo je vložené do tablety vo 

forme obalených alebo neobalených mikrogranulí alebo vo forme obalených 

kryštálov. Pevnosť tablety je podporovaná pomocnými látkami (napr. škrob či 

celulóza) a pri kontakte s tekutinou je podporené aj bobtnanie 9,10. 

o Multiflash® (Prographarm Labs, Francúzsko)  

Obalené mikrogranule a rozpadajúci sa základ sú hlavnými zložkami pri 

príprave tabliet touto technológiou. Tieto tablety neadherujú k mukóznej sliznici. 

Kombináciou viacerých typov mikrogranulí môžeme docieliť riadené 

uvoľňovanie liečiva s disolučným profilom 9. 
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o Technologie firmy Daiichi® (Daiichi-Sankyo, Japonsko)  

Tablety vznikajú vďaka použitiu nízkotajúcich pomocných látok 

(napr.xylitol). Zmenu skupenstva týchto látok docielime zahrievaním zmesi nad 

teplotu 90°C. Touto sublimáciou sa zvyšuje pórovitosť a pevnosť tabliet. 

Erythritol je zložkou tabletoviny, ktorá má optimálny dopad na pevnosť 

a pozitívne ovplyvňuje dobu rozpadu tabliet 9. 

o Ziplet® (Eurand, USA) 

Táto technológia využíva kombináciu jedného alebo viac rozvoľňovadiel 

spolu s anorganickou, vo vode nerozpustnou látkou. Výsledkom tohto procesu sú 

tablety s dobrými mechanickými vlastnosťami a rýchlym rozpadom. Pre ODT 

s liečivom, ktoré je vo vode nerozpustné sa ako plnivo používa najčastejšie 

karmelóza a ako rozvoľňovadlo slúži glycín 9. 

Medzi ďalšie technológie výroby ODT patria tvarovanie zvlhčenej 

tabletoviny, tavenie alebo vyparovanie rozpúšťadla za štandardného tlaku. Čo sa 

týka procesu tvarovania zvlhčenej tabletoviny, začína sa tým, že zmes sa navlhčí 

rozpúšťadlom, ktorým je často etanol alebo aj voda. Následne dochádza 

k lisovaniu tejto vlhkej hmoty 9. 

 

 

Technológie tvarovania 9: 

o Technologie firmy Takeda® (Takeda, Japonsko)  

Formovanie týchto tabliet prebieha lisovaním. Tabletovina sa skladá z liečivej 

látky, zmesi škrobov s cukrami s pridaním množstva vody. Po procese lisovania 

nasleduje sušenie. Vznikajú pórovité tablety. Doba rozpadu tabliet sa pohybuje 

okolo 30-50 sekúnd9. 
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o Technologie firmy Novartis Consumer Health® (Novartis, Švajčiarsko) 

Pri tomto postupe dochádza ku rozlievaniu roztoku alebo disperzie liečiva do 

foriem a následnom vyparení rozpúšťadla pri zvýšenej teplote, zníženom tlaku 

alebo aj mikrovlnnom sušení. Patent technológie sa však viaže len na tablety 

s nízkou dávkou liečiva a malou hmotnosťou9. 

 

o Technologie firmy Nippon Shinyaku® (Nippon Shinyaku, Japonsko)  

Táto metóda zaisťuje rozpad tablety do 30s. Zmes obsahujúca liečivo a vo 

vode rozpustné cukry podlieha najprv lisovaniu a neskôr sušeniu 9. 

o  FlashDose® (Fuisz Technologies Ltd., USA) 

Vlákna, ktoré táto technológia používa sa skladajú zo sacharidov ako 

sacharóza, laktóza, fruktóza a dextróza. Premena sacharidov vo vlákna sa 

uskutočňuje behom tavenia a odstreďovania. Materiál podlieha čiastočnej 

rekryštalizácii vďaka ktorej má výborné tokové vlastnosti a lisovatelnosť. 

Nasleduje rozdrtenie materiálu a zmiešanie s liečivou látkou a potom samotné 

tabletovanie. K výhodám sa radí rýchly rozpad a pevnosť tablety. Z dôvodu 

použitia vysokej teploty je  táto metóda nevyhovujúca pre tepelne nestále látky9. 

 

4.1.2 Pomocné látky pre perorálne tablety dispergovateľné 

v ústach11-15 

Medzi pomocné látky pre ODT patria spojivá, plnivá, suché spojivá, 

rozvoľňovadlá, emulgátory, mazadlá, či korigencia chuti. 

 

Plnivá 

Funkciou  plnív je dopĺňanie objemu na potrebnú hmotnosť tablety. 

V prípade ODT tvoria plnivá 10-90% hmotnosti konečnej tablety. Ďalšími funkciami 
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plnív sú uľahčenie  lisovateľnosti a ovplyvnenie výsledných vlastností tablety, 

hlavne pevnosť a rozpad. Vplyvom plnív dochádza ku zlepšeniu štruktúry tablety a 

dôsledkom toho ku rozvoľňovaniu v ústach. V prípade ODT tabliet sú ako plnivá 

odporúčané sacharidy. Sú charakteristické vysokou rozpustnosťou vo vode. Pre tieto 

účely sú vhodné napr.laktóza a jej deriváty, laktitol, mannitol či polydextróza 11,12,13. 

Suché spojivá pre priame lisovanie 

Plnia funkciu plniva aj spojiva zároveň. Mali by mať dobré väzbové 

vlastnosti a zlepšovať sypnosť a lisovateľnosť tabliet12. 

Spojivá 

Spojivá sú väčšinou hydrofilné. Funkcia spojív spočíva v udržaní štruktúry a 

integrity tablety. Spojivá ovplyvňujú rýchlosť rozpadu tablety v ústach. Používajú sa 

látky ako napr. akrylové polyméry, polyméry celulózy alebo povidón11,14. 

Rozvoľňovadlá11,14 

Úlohou rozvoľňovadiel je deštrukcia tabliet po kontakte s kvapalinou na 

samostatné častice liečiva a pomocných látok. Doba rozpadu tabliet je ovplyvnená 

koncentráciou rozvoľňovadla. Rozvoľňovadlá v nižších koncentráciách sú 

najúčinnejšie. Používanými látkami sú krospovidón a sodné soli 

karboxymethylškrobu a kroskarmelózy. K mechanizmom ich účinku sa radí 

bobtnanie, penetračný efekt alebo využitie repulzných síl. 

Bobtnanie - je charakteristické interakciou častíc rozvoľňovadla s vodou. 

Dochádza k procesu bobtnania. Nasleduje preniknutie tekutiny do pórov tablety a 

tým požadovaný rozpad. 

Penetračný efekt - dôsledkom vloženia tablety do vodného prostredia je 

penetrácia kapaliny medzi častice. Medzi časticami dochádza k poklesu príťažlivých 

interakcií a následne k rozpadu tablety. Penetrácia je podporená rozvoľňovadlom, 

ktoré tvorí v tablete hydrofilnú sieť. 
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Repulzné sily – princípom je prienik kvapaliny do pórov tablety za využitia 

odpudivých síl, následkom čoho dochádza k rozpadnutiu tablety. 

K ďalšiemu mechanizmu účinku patrí deformácia. Počas lisovania častice 

rozvoľňovadla podliehajú deformácii.  Po kontakte s kvapalinou sa usilujú o získanie 

pôvodného tvaru, čím dochádza k narušeniu štruktúry tablety 11,14. 

Klzné látky a mazadlá  

Klzné látky sa pridávajú z dôvodu zlepšenia tokových vlastností, mazadlá 

znižujú trenie pri lisovaní, zamedzujú lepeniu tabletoviny na lisovacie trny a na 

matricu11. Po rozpade tablety v ústach sa podieľajú na eliminácii zrnitosti 15. 

Ako mazadlá sa používajú často hydrofóbne látky, napr.: 

Stearan horečnatý - horečnatá soľ oktadekánovej kyseliny. Využitie nachádza 

okrem farmaceutickej technológie aj v kozmetike a potravinárstve. Funkciu mazadla 

zastáva v koncentráciách 0,25 - 0,5%. Ide o jemný biely prášok buď to precipitovaný 

alebo mletý. Látka je na ohmat mazľavá11. 

Stearylfumarát sodný - sodná soľ oktadecylesteru kyseliny fumarovej. 

Používa sa v koncentráciách 0,5-2%. Ide o jemný biely prášok. Vyznačuje sa nižšou 

hydrofobicitou než stearan horečnatý11. 

Stearan vápenatý - zmes vápenatých solí kyseliny stearovej. Je to biely až 

nažltlý prášok s charakteristickým zápachom. Ako klzná látka sa používa 

v koncentrácii do  1%11. 

Emulgátory  

Zvyšujú biologickú dostupnosť a uchovávajú stabilitu zmesi, ktorá je zložená 

z nemiesiteľných látok. Tieto funkcie spĺňajú látky typu alkylsulfátov alebo esterov 

propylénglykolu15,16. 
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Korigencia chuti  

Ich účelom je zlepšenie chuťových vlastností čo spôsobuje príjemný pocit 

v ústach. Používajú  sa umelé sladidlá ako sukralóza alebo aspartam, ale aj cukerné 

alkoholy nevynímajúc xylitol, ktorý je známy tým, že pôsobí proti vzniku zubného 

kazu 15,16,17. 

4.1.3 Zmesné suché spojivá18-21 

Postupom času sa zvyšovali nároky na výrobu lepších pomocných látok. 

Dôraz bol kladený hlavne na zlepšenie vlastností, akými sú lisovatelnosť, obsahová 

rovmernosť, rozpúšťanie, rozpad tabliet alebo aj lepšia sypnosť. „Co-processing“ 

alebo spoluspracovanie je proces, ktorým sa vyrábajú vysoko funkčné pomocné 

látky. Z dôvodu existencie veľkého množstva pomocných látok sú možné rôzne 

kombinácie týchto pomocných látok s ohľadom na požadované vlastnosti. Tieto 

modifikované látky sa volajú zmesné suché spojivá18-21. 

Interakcia týchto pomocných látok  je založená na subčasticovej úrovni18. 

K dispozícii je na trhu obrovské množstvo pomocných látok ku vytvoreniu 

požadovanej zmesnej pomocnej látky. Touto prípravou zmesnej pomocnej látky 

docielime to, že získame pomocné látky s výbornými vlastnosťami a vhodným 

pomerom z hľadiska funkčnosti a ceny v porovnaní s fyzikálnymi zmesmi ich 

zložiek20.  

Výhody zmesných suchých pojiv18: 

 lepšia sypnosť 

 lepšia lisovateľnosť 

 vyšší dilučný potenciál 

 znížená citlivosť k mazadlám vďaka obsahu krehkého materiálu 

 dobré väzbové vlastnosti vďaka obsahu plastického materiálu v zmesi 

 možnosť použitia len jednej pomocnej látky vďaka jej multifunkčnosti 

 vylepšenie organoleptických vlastností 

 možnosť výroby pevnejšej tablety popri nízkej lisovacej sile 

 zachovanie chemickej štruktúry produktu 
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 menšia nákladnosť 

 

Metódy „coprocessing“ 19: 

 sprejové sušenie 

 odparenie rozpúšťadla 

 kryštalizácia 

 extrúzia taveniny 

 aglomerácia 

Nevýhodou zmesných suchých spojív je to, že pomer v danej zmesi je stály. 

Tým pádom nemusí byt optimálnou možnosťou pre niektoré liečivé látky, resp. pre 

dávku v tablete pri vývoji novej formulácie. Zmesné suché spojivá nie sú zaradené 

do liekopisu 18,19,20. 

 

4.1.3.1 Ludiflash® 12, 19, 22-24 

Ludiflash je zmesné suché spojivo používané pre výrobu ODT, 

zabezpečujúce spoľahlivý a rýchly rozpad tabliet. Táto zmes pomocných látok sa 

skladá z 3 zložiek, a to 23: 

 90% D-mannitol 

 5% Kollidon CL-SF (krospovidón)  

 5% Kollicoat SR 30D (polyvinylacetát)  

 malé množstvo povidónu 

 

Charakteristika Ludiflash® 22,23,24 

Ludiflash je prášok bielej farby s dobrou sypnosťou. Má veľmi nízku 

hygroskopicitu, čím je zaistená stabilita účinných zložiek aj samotnej tablety. 

Mannitol v zmesi pôsobí ako rýchlo rozpustné plnivo sladkej chuti, krospovidón je 



 

22 

 

rozvoľňovadlo a polyvinylacetát pôsobí ako hydrofóbne spojivo. Vďaka obsahu 

krospovidónu a polyvinylacetátu sa produkt nerozpúšťa kompletne vo vode a ani 

v organických rozpúšťadlách. 

Základné vlastnosti tejto látky sú:  

 sypná hustota: 0,53 g/ml 

 setresná hustota: 0,64 g/ml 

 priemerná veľkost častíc: 180 µm 

 sypný uhol: 35,7° 

Táto vysoko funkčná pomocná látka je vhodná pre priame lisovanie12. Môže 

byť použitá aj u vlhkej granulácie v prípade potreby. Priame lisovanie ponúka jasné 

výhody. Komponenty sa zvážia, zmiešajú a priamo lisujú a čo viac, priama 

kompresia je velmi šetrná ku aktívnym zložkám. 

 

Výhody Ludiflash23,24 

 podporuje compliance pacienta (starí ľudia, deti) 

 pomáha prehltnúť tabletu bez použitia vody 

 pri výrobe tabliet poskytuje dobrú sypnosť, lisovatelnosť, pevnosť a stabilitu 

 

4.2 Mannitol a jeho lisovacie vlastnosti25-29 

Mannitol je šesťsýtny alkohol blízky manóze a izomérny sorbitolu. V oblasti 

farmácie plní funkciu plniva. Slúži ako pomocná látka pri výrobe žuvacích a ODT 

tabliet kvôli negativnému rozpúšťaciemu teplu, sladkej a príjemnej chuti v ústach. 

Nie je hygroskopický. Táto vlastnost je výhodou, protože je možné ho kombinovať 

s látkami, ktoré sú citlivé na vlhkosť25. Mannitol sa komerčne získava katalytickou 

alebo elektrolytickou redukciou monosacharidov, akými sú glukóza a manóza. 

Veľakrát je získávaný spoločne so sorbitolom, od ktorého je potom oddelený25, 26. 
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Mannitol je biely kryštalický prášok sladkej chuti, ľahko rozpustný vo vode. 

V ústach zanecháva chladivý pocit. Je bez zápachu. Pod mikroskopom nadobúda tvar 

ihličiek viditeľných pri kryštalizácii z alkoholu. Mannitol sa v étere nerozpúšťa, je 

však rozustný v zásadách. Musí byt skladovaný na suchom chladnom mieste 

v uzavretej nádobe25.  

Vyznačuje sa stabilitou v suchom aj vodnom prostredí. Tieto vodné roztoky 

podliehajú sterilizácii autoklávom alebo filtráciou25. 

Plní aj funkciu nosiča a to vo lyofilizovaných prípravkoch. K tomuto účelu je 

používaná apyrogénna forma. Jeho ďalšou schopnosťou je zamedzenie hustnutia 

vodných antacidových suspenzií, ktoré obsahujú hydroxid hlinitý. Medzi ďalšie 

využitie mannitolu patrí funkcia zmäkčovadla v želatinových kapsulách a taktiež ako 

zložka v tabletách s postupným uvolňováním, či ako nosič v suchých práškových 

inhalátoroch25. 

Kryštalické formy mannitolu25, 27, 28, 29  

Mannitol má 4 polymorfné formy α, β, δ a neidentifikovaná forma, ktorá je 

odlišná schopnosťou tvoriť tablety25. V čistom stave je možné nadobudnúť α a β 

formu. δ forma je charakteristická tým, že obsahuje ako nečistotu α formu. Tvar 

častíc má veľký vplyv na samotné vlastnosti mannitolu. Granulovaný prášok sa 

vyznačuje lepšou lisovateľnosťou ako kryštalky prášku. Najlepšiu lisovateľnosť 

vykazuje α forma. Naopak najhoršiu lisovatelnosť vykazuje prírodná β forma 

v porovnaní s komerčnou formou β27,28,29. 

Mannitol sa vyznačuje i terapeutickými schopnosťami. Používa sa ako 

osmotické diuretikum, kde cesta podania je parenterálna. Mannitol plní aj funkciu 

diagnostika obličkových funkcií. Využitie si nájde aj v doplnkovej liečbe akútneho 

obličkového zlyhania. Je nápomocný pri znižovaní intrakraniálneho a 

intraokulárneho tlaku. Používa sa ako osmotické laxativum25. 

Charakteristika mannitolu25 

Sypná hustota:  0,430g/cm3 – prášok 
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                            0,7 g/cm3 – granule 

Setresná hustota: 0,734g/cm3 – prášok 

 0,8 g/cm3 – granule 

Pravá hustota:     1,514 g/cm3 

Disociačná konštanta pKa: 13,5 pri 18°C 

Bod vzplanutia:  ˂  150°C 

Teplo horenia: 16,57 kJ/g (3,96 kcal/g) 

Rozpustné teplo: - 120,9 J/g (-28,9 cal/g) pri teplote 25°C 

Bod tavenia: 166-168°C 

Osmolarita: 5,07% vodný roztok je isoosmotický so sérom 

 

Lisovacie vlastnosti27,28 

Mannitol má zlé spojivové a tokové vlastnosti, preto sa musí upravovať.  

Po modifikácii je už vhodný pre priame lisovanie28. Forma α vyniká najlepšou 

lisovateľnosťou. Granulovaný prášok sa vyznačuje najlisovateľnejšou formou. 

Priemer pórov práškovaného mannitolu sa pohybuje v rozmedzí 1-5µm. Počas vlhkej 

granulácie sa objem týchto pórov znižuje v dôsledku tvorby nových 

intragranulárnych pórov. Zvyšujúci sa tlak vyvolá v práškoch proces nazývaný  

zhutňovanie. Dochádza k vymiznutiu najväčších pórov a k následnému klesaniu 

veľkosti pórov až ku pórom, ktoré vykazujú plastickú deformáciu. Prášky nemajú pri 

rôznych lisovacích tlakoch rozdielny objem pórov. 

Naopak granulovaný mannitol podlieha deformácii celkového objemu pórov. 

S narastajúcim tlakom postupne miznú najväčšie póry vďaka fragmentácií granulí. 

Pod vplyvom zvyšujúcej sa lisovací sily dochádza ku znižovaniu specifického 

povrchu tabliet. Je to spôsobené plastickou deformáciou. U tejto granulovanej hmoty 

je teda zaznamenaná fragmentácia, ale aj plastická deformácia. 

V celkovom porovnaní týchto dvoch foriem mannitolu zistíme, že u granulí 

dochádza ku väčšiemu zhusťovaniu ako u práškov počas lisovania. Špecifický 

povrch, ktorý je u granulí väčší ako u prášku, sa spája s póroznejšou štruktúrou 

a vačšou deformáciou počas lisovania. Behom lisovania klesá u granulovanej hmoty 

vlastne aj celková porozita a objem pórov kvôli väčšej deformácii. Pri práškovej 
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forme dochádza skôr ku plastickej deformácii, kdež to granulovaná hmota podlieha 

jednak fragmentácii, ale aj plastickej deformácii. Väčšou pevnosťou oplývajú tablety, 

ktoré sú vylisované z granulí27.  

 

 

Obr. č. 1 – granulovaná forma mannitolu, zväčšené 100x 25 
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Obr. č. 2 – prášková forma mannitolu, zväčšené 100x 25 

4.3 Rozpad tabliet  30-32 

Je to proces, pri ktorom dochádza k rozpadu pevnej tablety na menšie časti pri 

kontakte s vodou. Rozpad tabliet je prvý krok v biodostupnosti liečiva uvoľneného 

z tablety. Rozvoľňovadlá sú látky, ktoré sa používajú ku urýchleniu rozpadu30. 

Dobu rozpadu určujeme pomocou liekopisnej metódy31. Táto metóda nám slúži 

k tomu, aby sme zistili, či sa za určitých podmienok, tablety v tekutom médiu 

rozpadnú za určitú dobu. Úplný rozpad nastáva vtedy, keď na sieťke nezostal žiadny 

zbytok s výnimkou mäkkého zbytku alebo kúsku nerozpustného poťahu tabliet alebo 

obalu tobolky. Prístroj pre rozpad tabliet a tobolek sa skladá z niekoľkých častí, 

ktorými sú závesný aparát s košíčkami, kadinka s objemom 1 litra, ďalej je to 

termostatická jednotka a zariadenie, ktoré umožňuje pohyb závesného aparátu. 

Závesný aparát sa skladá zo 6 priehľadných trubíc, ktoré sú určené pre normálnu 

veľkosť tabliet a tobolek. Veľkosť je menšia než 18mm, alebo  aparát obsahuje 3 

trubice pre veľké tobolky a tablety. Na konci trubice je kovová sieťka z nerezového 

drátu s otvormi (2±0,2 mm). Košíčky sa pohybujú zvislo s frekvenciou 29-32  cyklov 

za minútu. Hodnotí sa 6 tabliet alebo toboliek. Postup je taký, že sa temperuje 
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predpísaná tekutina, vložia sa dávkové jednotky do košíkov, zapne sa zvislý pohyb 

závesného zariadenia. Po predpísanom čase sa pohyb zastaví, košíčky sa vyzdvihnú 

nad hladinu a dochádza ku vyhodnoteniu. Ak sa jedna alebo dve dávkové jednotky 

nerozpadnú, musí sa skúška opakovať s ďalšími 12 a potom sa musí rozpadnúť 

najmenej 16 z 18 testovaných tabliet31. 

Do každej z týchto trubíc sa vkladá jedna tableta. Sieťka košíčka musí byť 15 

mm odo dna hladiny vody a 25mm pod hladinou vody. Funkciou termostatu je 

udržanie stálej teploty média od 35°C do 39°C31. 

Tablety sa musia rozpadnúť za určitú dobu, aby vyhoveli požiadavkám 

liekopisu. Doba rozpadu neobalených tabliet by mala byť do 15 minút. Doba rozpadu 

dražé je do 60 minút. Do 30 minút sa musia rozpadnúť tablety filmom potiahnuté.  

Enterosolventné tablety sa nesmú rozpadnúť v médiu 0,1 mol HCl do 2 hodín, aby 

vyhovovali liekopisnej skúške31. 

Skúška za teploty 15-25°C v nádobe s vodou sa uskutočnuje u tabliet, akými 

sú šumivé, tablety pre prípravu roztoku, či dispergovateľné tablety. Doba rozpadu u 

tabliet pre prípravu roztoku a u dispergovateľných tabliet je do 3 minút. Doba 

rozpadu u šumivých tabliet je do 5 minút.  

  U vaginálních tabliet je skúška na rozpad tabliet modifikovaná. Prístroj sa 

skladá z trubice zo skla alebo plastu, kovovej časti zloženej z dvoch dierovaných 

nerez kovových diskov vzdialených 30 mm umiestnených v trubici, nádoby s vodou 

o teplote 36-37°C, pomalobežného miešadla a držiaka na držanie a prevracanie 

trubíc. Tableta sa položí na horný disk, hladina vody sa nastaví tesne po tabletu, 

prístroj sa prekryje sklenenou doskou, po uplynutí predpísanej doby sa vyhodnocuje. 

Musia sa rozpadnúť všetky 3 vzorky. Na disku nesmie byť žiadny zbytok tablety 

alebo len mäkká hmota bez pevného jadra. Doba rozpadu u vaginálních tabliet je do 

30 minút. Tablety pre rektálny alebo vaginálny roztok alebo suspenziu sa rozpadajú 

vo vode 15-25°C do 3 minút. Hodnotí sa  6 tabliet31,32. 
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4.3.1 Superrozvoľňovadlá33-35 

Rozvoľňovadlá sú látky, ktoré sú pridané k tabletám na podporu ich rozpadu 

na menšie časti vo vodnom prostredí tak, že zvýšia plochu povrchu. Podporujú 

rýchlejšie uvoľňovanie liečiva35. Superrozvoľňovadlá sú používané ako štrukturálny 

zoslabovač pevných liekových foriem schopných rozpadu. Sú rozptýlené v matici 

danej liekovej formy a rozvíria sa, ak je lieková forma vystavená vodnému 

prostrediu.  Tieto látky sa používajú zvyčajne v nižšej koncentrácii, 1-10% 

hmotnosti, vzhľadom k celkovej hmotnosti dávkovej jednotky. Častice látok sú vo 

všeobecnosti malé a porézne, bez prítomnosti nepríjemného pocitu v ústach. Tieto 

superrozvoľňovadlá poskytujú zlepšenú lisovatelnosť, kompatibilitu a nemajú 

negatívny dopad na mechanickú pevnosť formulácií obsahujúcich vysokodávkové 

účinné látky. Všeobecne platí, že 1 gram superrozvoľňovadla absorbuje 10-40g 

vody. V tzv. hydratovanej liekovej forme, to znamená po pojmutí vody časticami 

rozvoľňovadla, sa vytvoria koncentrované plochy, kde vďaka gradientu 

mechanických vlastností dôjde k rozpadu celej štruktúry tablety. Rozpad tabliet sa 

stal nevyhnutným krokom k rychlému uvoľňovaniu liečiva z tablety33. 

Hlavnou funkciou rozvoľňovadiel je brániť účinnosti spojiva a sily, vplyvom 

ktorej dochádza pri lisovaní k vzniku tabliet. Čím je spojivo silnejšie, tým 

efektívnejšie musí byť rozvoľňovadlo, aby došlo ku uvoľneniu liečivej látky 

z tablety. V ideálnom prípade môžu spôsobiť narušenie tablety nie len na granule, 

z ktorých bola vylisovaná, ale rozpad až do prachových častic, z ktorých bol granulát 

pripravený. Schopnosť silnej interakcie s vodou je pre rozvoľňovadlo nevyhnutná. 

Rozlišujeme dva typy rozvoľňovadiel. O intragranulárne podaných rozvoľňovadlách 

hovoríme vtedy, ak sa k tabletovine pridávajú pred granuláciou. Druhým typom sú 

extragranulárne podané rozvoľňovadlá, ktoré sa pridávajú až k suchému granulátu. 

Tento typ rozvoľňovadiel pôsobí rychlejšie vďaka rozpadu na jemnejšie častice35. 

Poznáme tri metódy vloženia rozvolnovadiel do tabliet35. 

1.) Vnútorné pridanie (intragranulárne) 

2.) Vonkajšie pridanie (extragranulárne) 
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3.) Čiastočne interne a čiastočne externe 

 

Najznámejšie mechanizmy pôsobenia superrozvoľňovadiel33-35 : 

1.) Bobtnanie – najčastejšie prijímaný mechanizmus účinku. Týmto objemovým 

rastom spôsobeným kontaktom s vodou je priľnavosť zložiek v tablete 

prekonaná, vedúca až k rozpadu tablety. Je nutné poznamenať, že tento 

mechanizmus je hlavne u tabliet s nízkou pórovitosťou. Pri vysoko 

pórovitých tabletách nie je možná penetrácia tekutiny do tablety a teda proces 

rozpadu tablety sa spomalí. 

2.) Pórovitosť a (vzlínavosť) tablety – pórovitosť tablety umožňuje cestu pre 

preniknutie kvapaliny do tabliet. Častice rozvoľňovadla (s nízkou 

súdržnosťou a lisovatelnosťou) samé zlepšujú pórovitosť. Kvapalina sa 

dostáva do týchto pórov tabliet cez vzlínanie a prerušenie medzičasticových 

spojov vedúce k rozpadu tablety. 

3.) Deformácia – tvar častíc rozvoľňovadla  počas lisovania podlieha deformácii 

a vráti sa do pôvodného tvaru po namočení. Tento veľkostný nárast 

deformovaných častíc spôsobuje rozpad tablety. Látky ako krospovidón a 

škrob podliehajú tomuto mechanizmu.  

4.) Chemická reakcia – Tableta sa rýchlo rozpadne vďaka vnútornému 

uvoľňovaniu CO2 v tablete z interakcie medzi napr. kyselinou vinnou a 

hydrogenuhličitanom sodným v prítomnosti vody. Rozpad tablety je 

uskutočnený vďaka vytvoreniu tlaku v tablete.  

 

Vlastnosti ideálneho rozvoľňovadla33: 

 nízka rozpustnosť 

 dobrá chuť v ústach 

 bez tendencie tvoriť komplexy s liečivom 

 dobré tokové vlastnosti 



 

30 

 

 kompatibilita s ostatnými pomocnými látkami 

Výhody syntetických rozvoľňovadiel33: 

 vyššia efektivita v nízkých koncentráciách  

 menší vplyv na lisovatelnosť a tokové vlastnosti 

 vyššia efektivita u  intragranulárnych 

Syntetické superrozvoľňovadlá33: 

Krospovidón  

 je nerozpustný vo vode 

 v porovnaní s ostatnými rozvoľňovadlami vo vode dochádza 

k najväčšiemu  objemovému nárastu 

 ako rozvoľňovadlo sa používa v koncentrácii 1-3% 

 

 

Sodná soľ kroskarmelózy 

 vo vode nerozpustná 

 nabobtná až na 4-8násobok pôvodného objemu pri kontakte s vodou 

 ako rozvoľňovadlo sa používa v koncentrácii 5%  

 

Sodná soľ glykolátu škrobu 

 rýchlo absorbuje vodu 

 objemový nárast až 6% 

 vysoká koncentrácia vedie ku gélovateniu a strate rozpadu 

 ako rozvoľňovadlo sa používa v rozmedzí 4-6% 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Experimentálna časť 

5.1 Použité suroviny 

 

Ludiflash ® (BASF, USA)  

 číslo šarže: O1372929UO 

 zmesné suché spojivo obsahujúce mannitol, krospovidón a polyvinylacetát 

 

Stearan horečnatý (Acros organics, USA) 

 číslo šarže: A011241701 

 

Stearan vápenatý (dodávateľ Zentiva k.s.) 

 číslo šarže: 090112 

 

Lubripharm ® SSF (SPI Pharma, Francúzsko) 
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 číslo šarže: 07F119 

 stearylfumarát sodný  
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5.2 Použité prístroje 

Analytické váhy AND - HR 120 

 výrobca A&D Company, Limited, Japan  

 váživosť do 120 g  a citlivosť 0,1 mg 

 

Digitálne váhy KERN 440-33N 

 výrobca GOTTL KERN & SOHN GmbH 

 váživosť do 200g a citlivosť 0,01g 

 

Miešacia kocka KB 15S  

 výrobca Fy Erweka, SRN  

 vyrobená z nerezové oceli 

 položená na pohonnej jednotke Erweka AR 401  

 objem kocky 3,5 l 

 možné nastaviť rýchlosť otáčok 

 

Prístroj na hodnotenie sypnosti ERWEKA GTB  

 výrobca : Erweka GmbH, SRN  

 prístroj umožňuje stanoviť rýchlosť výtoku prášku z násypky a nameranie 

sypného uhla 
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Prístroj na stanovenie sypnej a setresnej hustoty ERWEKA SVM 102  

 výrobca : Erweka GmbH, SRN  

 výšku a frekvenciu zdvihu za minútu je možné nastaviť  

 

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

 výrobca Zwick GmbH & Co, SRN  

 zariadenie vyvíja silu v tlaku i ťahu do 50 kN pri kontinuálne meniteľnej 

rýchlosti zaťažovania 

 

Schleunigerov prístroj na meranie pevnosti a rozmerov tabliet Tablet Tester M8  

 výrobca: K. Schleuniger, Švajčiarsko 

 prístroj meria rozmery tabliet a silu potrebnú na rozdrvenie radiálne 

položenej tablety so stálou rýchlosťou zaťažovania 

 

Prístroj na stanovenie doby rozpadu tabliet a toboliek Erweka ZT 301  

 výrobca: Erweka GmbH, SRN  

 prístroj sa skladá zo závesného zariadenia na košíčky, kadinky pre médium, 

termostatickej jednotky a zo zariadenia umožňujúceho pohyb košíčkov 

v médiu 
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5.3 Postup práce  

Táto experimentálna práca sa skladala z niekoľkých krokov. Prvým krokom 

bola príprava tabletovín, u ktorých bola následne hodnotená sypnosť, sypná a 

setresná hustota. Z pripravených tabletovín boli vylisované tablety. V priebehu 

lisovania bol hodnotený energetický profil lisovania a meraná vytlačovacia sila. 

Tablety boli podrobené skúškam na pevnosť tabliet v ťahu a dobu rozpadu tabliet. 

Namerané hodnoty podliehali štatistickému a grafickému spracovaniu. 

5.3.1 Príprava tabletovín 

 Celkovo bolo pripravených 6 zmesí tabletovín. Boli zhotovené zmesi 

Ludiflashu s 0,5% a 1% jednotlivými mazadlami. Použité mazadlá boli stearan 

horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný. Zmesi boli pripravené miešaním 

v miešacej kocke. Kocka sa otáčala rýchlosťou 17 otáčok/min. Suché spojivo spolu 

s mazadlom bolo miešané po dobu 2,5 minút. Od každej zmesi bolo pripravených 

50g. 

5.3.2 Hodnotenie tokových vlastností 

5.3.2.1 Hodnotenie sypnosti 

Sypnosť bola hodnotená pomocou metódy uvedenej v ČL 2009 36, ktorou sme 

zisťovali, za aký čas sa otvorom násypky vysype zvolená hmotnosť tabletovín. 

Metóda nesie názov rýchlosť vytekania otvorom. Táto skúška bola prevedená 

nasypaním tabletoviny do suchej násypky. Následne došlo k otvoreniu dolného 

otvoru násypky a začiatku merania toku. Hmotnosť testovaných tabletovín bola 40 g. 

Touto metódou sme hodnotili tok. Priemer dolného otvoru násypky bol 15 mm. 

Hodnotil sa čas odsypania u všetkých tabletovín. Meranie bolo prevedené 5x a 

následne bol spočítaný priemer.  

5.3.2.1 Hodnotenie sypnej a setresnej hustoty 

Meranie sypnej a setresnej hustoty sa uskutečnilo podľa metódy ČL 2009, 

Doplnku 201537. Sypná hustota sa vyjadruje jako pomer hmotnosti vzorku prášku 

k jeho sypnému objemu. Setresná hustota sa získava mechanickým sklepávaním 
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odmerného valca, ktorý bol naplnený vzorkom prášku. K určeniu sa používal prístroj 

ERWEKA SVM 102. Prvým krokom bolo stanovenie sypného objemu látky. Toto 

stanovenie sa uskutočnilo prevedením 50 ml látky do odmerného valca bez sklepnutí. 

Valec s látkou bol následne zvážený. Sypná hustota bola získaná z hmotnosti látky a 

zo sypného objemu. Hmotnosť valca bola odčítaná. Ďalším krokom bolo sklepávanie 

valca s látkou. Na stupnici valca sa určil objem prášku po 1250 sklepnutiach. 

Meranie sa opakovalo trikrát. Hodnoty boli spriemerované. Z priemerných hodnôt 

hustot bol spočítaný Hausnerov pomer, ktorý je vyjadrený pomerom setresnej a 

sypnej hustoty.  

Získané hodnoty boli dosadené pre výpočet sypnej hustoty do vzorca (1): 37 

                                                              𝝆𝒔𝒚 =
𝒎

𝑽𝟎
                  (1) 

ρsyp - sypná hustota [g/cm3] 

m – hmotnost vzorku [g] 

V0 – sypný objem [cm3] 

 

Pre výpočet setresnej hustoty boli hodnoty dosadené do vzorca (2): 37  

                                    𝝆𝒔𝒆 =
𝒎

𝑽𝟏𝟐𝟓𝟎
                                   (2) 

ρsetr – setřesná hustota [g/cm3] 

m – hmotnost vzorku [g] 

V1250 – setresný objem [cm3] 

 



 

37 

 

5.3.3 Hodnotenie energetického profilu lisovacieho procesu a 

vytlačovacej sily 

Pripravené navážky tabletovín o hmotnosti 0,5000g±0,0010g boli podrobené 

lisovaniu. Prvým krokom bolo vyčistenie kovovej matrice. Následne sa do matrice 

zasunul dolný lisovací trn. Potom nasledovalo kvantitatívne prevedenie navážky do 

pripravenej matrice. Po ľahkom sklepnutí tabletoviny došlo k vsunutiu horného 

lisovacieho trnu do matrice. Takto pripravená matrica bola vložená medzi čeľuste 

testovacieho zariadenia Zwick Roell. Pred samotným lisovaním boli v počítačovom 

programe testXpert V 9.01., ktorý je prepojený s lisovacím zariadením, nastavené 

jednotlivé parametre. Rýchlosť lisovania bola 40 mm/min, predzaťaženie bolo 2 N,  

rýchlosť predzaťaženia 2 mm/s. Lisovacie sily boli 7, 9 a 11 kN. Po nastavení 

príslušných parametrov došlo k spusteniu procesu lisovania. Pri posune hornej 

čeľusti nadol sa vytvoril tlak na horný lisovací trn a tým došlo k vylisovaniu tabliet. 

Po vrátení hornej čeľuste do pôvodnej polohy bola matrica z lisu vybratá. Následne 

bola tableta z matrice vysunutá. Priemer tabliet bol 13 mm. Celkovo sa lisovalo 16 

tabliet od každej lisovacej sily. Prvých desať tabliet z každej tabletoviny podliehalo 

testovaniu energetického profilu lisovacieho procesu. Výsledkom bol záznam „sila-

dráha“ uvedený v protokole. Tento záznam vyjadruje závislosť lisovacej sily na 

dráhe horného trnu a číselné vyjadrenie jednotlivých energií, ktoré charakterizujú 

proces lisovania38. Záznam vyjadruje energetický profil tabletovacieho procesu a 

jeho jednotlivé parametre sú uvedené nižšie. Zvyšných 6 tabliet sa podrobilo 

hodnoteniu vytlačovacej sily, ktorá bola zistená vytlačením tablety horným trnom za 

súčasného odistenia spodného trnu.  

Vysvetlivky jednotlivých parametrov uvedených v zázname „sila-dráha“: 

E1 [J] = energia predlisovania – je to energia, ktorá bola spotrebovaná na trenie 

(medzi časticami navzájom, medzi časticami a stenami matrice) 

E2 [J] = energia plastickej deformácie - je to energia, ktorá sa zhromaždila v tablete 

E3 [J] = energia elastickej deformácie - je to energia, ktorá sa uvoľnila z tablety pri 

jej relaxácii  
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Emax [J] = celková energia spotrebovaná počas procesu lisovania, ktorá vzniká 

súčtom E1, E2 a E3 

Elis [J] = energia lisovania, je súčtom energie plastickej a elastickej deformácie 

Plasticita [%] je vypočítaná podľa vzorca (3) 39: 

 

P1= E2 / (E2 + E3) × 100                 (3)

  

5.3.4 Hodnotenie pevnosti tabliet v ťahu  

Táto skúška bola uskutočnená po 24 hodinách od vylisovania. Skúške bolo 

podrobených 10 tabliet z každej lisovacej sily. Zariadenie, na ktorom prebiehala 

skúška sa nazýva Schleunigeruv prístroj. Medzi čeľuste prístroja bola axiálne 

vložená tableta. Prístrojom bola takto zmeraná výška tablety. Ďalším krokom bolo 

vloženie tablety radiálne k realizácii deštrukčnej sily v N. Destrukčná sila 

charakterizuje silu, potrebnú ku rozdrteniu tablety. Hodnota tejto sily bola použitá 

pre výpočet pevnosti v ťahu podľa vzorca (4)40: 

     P = 2. F / π. d. h                                                 (4) 

P =  pevnosť tablety v ťahu [MPa] 

F =  destrukčná sila [N] 

d = priemer tablety [mm] 

h = výška tablety [mm] 

5.3.5 Hodnotenie doby rozpadu tabliet31 

Táto skúška prebiehala po 24 hodinách od vylisovania. Doba rozpadu bola 

meraná u 6 tabliet od každej lisovacej sily. Čistená voda v kadinke o objeme 750 ml 

bola zahriatá na teplotu 37±1°C. Do tohto vodného kúpeľa bol ponorený košíček so 6 

tabletami umiestnenými v trubiciach. Na konci kovových trubíc je kovová sieťka. 

Meranie doby rozpadu bola spustené vertikálnym pohybom košíčka. Za rozpad 

tablety bol považovaný okamžik, keď na kovovej sieťke nezostal žiaden zbytok 
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tablety. Každé nové meranie zahŕňalo výmenu vody v kadinke a temperovanie na 

požadovanú teplotu. Doby rozpadu jednotlivých tabliet boli zaznamenané. 

5.3.6 Štatistické vyhodnotenie výsledkov 

Hodnoty sypnej a setresnej hustoty, ako aj konečné hodnoty získané meraním 

pevnosti a doby rozpadu boli zaznamenané a statistické spracované využitím 

programu Excel. Počítačový program test Xpert V 9.01 zaznamenával energetický 

profil lisovania už počas samotného lisovania a vytlačovacej sily. V prípade 

nejasností rozdielu hodnôt bol použitý nepárový t-test na hladine významnosti 0,05. 
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6 Tabuľky a grafy 

6.1 Vysvetlivky 

CaSt                              stearan vápenatý 

d [mm]                          priemer tablety 

DR [min]                      doba rozpadu 

E1 [J]                            energia predlisovania 

E2 [J]                            energia plastickej deformácie 

E3 [J]                            energia elastickej deformácie 

Elis [J]                          energia lisovania 

Emax [J]                       celková energia lisovania 

F [N]                            deštrukčná sila 

h [mm]                         výška tablety 

HP    Hausnerov pomer 

L                                   Lubripharm (stearylfumarát sodný) 

LF                              Ludiflash 

LS [kN]                         lisovacia sila 

m [g] hmotnosť 

MgSt stearan horečnatý 

P [MPa]                        pevnosť tabliet v ťahu 

Pl [%]                         plasticita 

V0 sypný objem 

V1250                           setresný objem 

ρsetr setresná hutota 

ρsyp                             sypná hustota 

s                                 smerodajná odchýlka  

Ø priemerná hodnota 

ØDR priemerná hodnota pre dobu rozpadu 

ØE1 priemerná hodnota energie predlisovania 

ØE2 priemerná hodnota plastickej energie 

ØE3 priemerné hodnoty elastickej energie 
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ØElis                          priemerné hodnoty pre energiu lisovania 

ØEmax                        priemerné hodnoty pre celkovú energiu 

ØFv                            priemerné hodnoty pre vytlačovaciu silu 

ØP                             priemerne hodnoty pre pevnosť 

ØPl                            priemerné hodnoty pre plasticitu 

sDR                           smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt dob rozpadu 

sE1                            smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt energie predlisovania 

sE2                            smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt plastickej energie 

sE3                            smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt elastickej energie 

sElis                           smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt energie lisovania 

sEmax                         smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt celkovej energie 

sFv                            smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt vytlačovacej sily 

sP                             smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt pevnosti 

sPl                             smerodajná odchýlka pre priemer hodnôt plasticity 
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6.2 Tabuľky 

6.2.1 Hodnotenie tokových vlastností 

 

Tab. č. 1 Sypnosť 40 g/čas 

 

Tabletovina čas [s] Ø s 

LF 2,7 2,8 2,2 3,0 2,2 2,58 0,36 

LF+0,5% StCa 3,6 3,5 3,9 3,2 3,3 3,50 0,27 

LF+1% StCa 4,0 3,9 3,8 3,9 4,0 3,92 0,08 

LF+0,5% L 2,5 2,7 2,8 2,4 2,6 2,60 0,16 

LF+1%L 3,1 3,9 3,3 3,7 3,5 3,50 0,32 

LF+0,5%MgSt 3,6 3,6 2,8 2,6 3,4 3,20 0,47 

LF+1%MgSt 3,0 3,1 3,2 3,4 2,9 3,12 0,19 

Tab. č. 2 Hodnoty sypnej hustoty 

 

Tabletovina V0[ml] 

 

m[g] 

 

ρsyp[g/cm3] 

 

Ø 

 

ѕ 

 
50 28,22 0,5644 

  
LF 50 28,09 0,5618 0,5590 0,0072 

 
50 27,54 0,5508 

  

 
50 28,31 0,5662 

  
LF+0,5%MgSt 50 28,26 0,5652 0,5624 0,0032 

 
50 28,01 0,5602 

  

 
50 27,76 0,5552 

  
LF+1% MgSt 50 27,70 0,5540 0,5740 0,0011 

 
50 27,65 0,5530 

  

 
50 28,42 0,5684 

  
LF+0,5%CaSt 50 27,93 0,5586 0,5639 0,0049 

 
50 28,14 0,5628 

  

 
50 28,81 0,5762 

  
LF+1%CaSt 50 28,50 0,5700 0,5541 0,0081 

 
50 28,01 0,5602 

  

 
50 27,50 0,5640 

  
LF+0,5%L 50 27,35 0,5620 0,5633 0,0014 

 
50 27,31 0,5612 

  

 
50 27,25 0,5700 

  
LF+1%L 50 27,11 0,5740 0,5688 0,0040 

 
50 27,88 0,5780 

  



 

43 

 

Tab. č. 3 Hodnoty setresnej hustoty a Hausnerovho pomeru 

     

 

Tabletovina V1250[ml] m[g] ρsetr[g/cm3] Ø ѕ HP 

  42,00  28,22 0,6719   

 

 

LF  41,75  28,09 0,6728  0,6708  0,0028 1,20 

   41,25  27,54 0,6676      

  42,00  28,31 0,6740      

LF+0,5%MgSt  41,00  28,26  0,6893 0,6836  0,0083 1,22 

   40,75  28,01  0,6874      

  41,00  27,76  0,6771      

LF+1% MgSt  40,75  27,70  0,6798 0,6813 0,0051  1,19 

   40,25  27,65  0,6870      

   42,00  28,42 0,6648      

LF+0,5%CaSt  41,75  27,93  0,6690  0,6776  0,0187 1,20 

   41,00  28,14  0,6991      

   42,75  28,81  0,6739      

LF+1%CaSt  41,75  28,50  0,6826  0,6842  0,0111 1,23 

   40,25  28,01  0,6959      

  40,50  27,50 0,6714      

LF+0,5%L  40,20 27,35  0,6771 0,6776 0,0065  1,20 

   41,00 27,31  0,6844      

   40,50 27,25  0,6477      

LF+1%L  40,20 27,11  0,6598  0,6538  0,0061 1,15 

   41,75 27,88  0,6538      
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6.2.2 Hodnotenie energetického profilu lisovacieho procesu a 

vytlačovacej sily 

Tab. č. 4 Hodnoty energií E1, E2 a E3 

Tabletovina LS[kN] 

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

ØE1 ѕE1 ØE2 ѕE2 ØE3 ѕE3 

LF+0,5% MgSt 

7 6,03 0,13 4,39 0,04 0,90 0,01 

9 8,77 0,18 5,41 0,06 1,43 0,01 

11 11,04 0,29 6,44 0,07 2,08 0,01 

LF+1% MgSt 

7 5,46 0,13 4,33 0,03 0,92 0,01 

9 7,56 0,15 5,37 0,03 1,46 0,01 

11 10,99 0,16 6,25 0,07 2,13 0,02 

LF+0,5%CaSt 

7 5,41 0,06 4,48 0,04 0,93 0,02 

9 7,78 0,06 5,44 0,04 1,46 0,02 

11 10,12 0,14 6,38 0,06 2,13 0,01 

LF+1%CaSt 

7 5,08 0,06 4,37 0,04 0,94 0,02 

9 7,22 0,13 5,37 0,04 1,48 0,02 

11 9,76 0,14 6,32 0,07 2,16 0,02 

LF+0,5%L 

7 5,82 0,16 4,37 0,06 0,92 0,01 

9 8,03 0,21 5,36 0,06 1,44 0,01 

11 11,09 0,06 6,35 0,06 2,12 0,03 

LF+ 1%L 

7 5,32 0,11 4,32 0,03 0,92 0,01 

9 7,84 0,09 5,34 0,04 1,45 0,01 

11 10,01 0,16 6,30 0,06 2,11 0,02 
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Tab. č. 5 Hodnoty energií Emax, Elis, plasticity a vytlačovacej sily 

Tabletovina 
LS[kN] 

Emax[J] Elis [J] PI [%] Fv[N] 

ØEmax ѕEmax ØElis ѕElis ØPI ѕPI 
ØFv ѕFv 

LF+0,5%MgSt 

7 11,31 0,12 5,28 0,04 83,01 0,21 71,66 4,66 

9 15,61 0,21 6,84 0,06 79,13 0,25 86,60 13,01 

11 19,56 0,29 8,52 0,07 75,57 0,20 112,26 6,89 

LF+1% MgSt 

7 10,71 0,13 5,25 0,03 82,48 0,22 28,15 2,20 

9 14,40 0,17 6,83 0,03 78,65 0,14 32,57 3,60 

11 19,37 0,17 8,39 0,08 74,59 0,27 57,50 3,75 

LF+0,5%CaSt 

7 10,81 0,08 5,40 0,05 82,86 0,31 27,43 2,64 

9 14,68 0,09 6,90 0,05 78,84 0,20 47,22 2,86 

11 18,63 0,16 8,51 0,06 74,98 0,20 62,69 2,96 

LF+1%CaSt 

7 10,39 0,07 5,31 0,05 82,31 0,26 27,50 3,14 

9 14,08 0,11 6,86 0,04 78,36 0,30 36,51 0,81 

11 18,24 0,20 8,48 0,09 74,56 0,19 41,07 3,97 

LF+0,5%L 

7 11,12 0,20 5,29 0,06 82,62 0,18 41,26 5,95 

9 14,82 0,22 6,80 0,05 78,85 0,23 60,87 5,92 

11 19,55 0,09 8,46 0,06 74,99 0,42 76,43 2,52 

LF+1%L 

7 10,56 0,12 5,24 0,03 82,53 0,17 32,04 1,56 

9 14,63 0,09 6,79 0,04 78,60 0,18 47,26 8,55 

11 18,41 0,15 8,40 0,05 74,92 0,27 66,32 2,05 
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6.2.3 Pevnosť tabliet v ťahu  

Tab. č. 6 Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%MgSt; LS 7 kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,41 66 0,9478   

3,39 66 0,9534   

3,41 67 0,9622   

3,41 70 1,0053   

3,41 61 0,8760 ØP=0,9601 

3,38 67 0,9707   

3,36 66 0,9619 sP=0,0345 

3,41 70 1,0053   

3,37 65 0,9445   

3,37 67 0,9736   

 

Tab. č. 7: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%MgSt; LS 9 kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,22 91 1,384   

3,21 90 1,373   

3,17 86 1,3285   

3,27 89 1,3328   

3,29 90 1,3396 ØP=1,3695 

3,30 90 1,3356   

3,20 87 1,3314 sP=0,0465 

3,28 91 1,3586   

3,23 96 1,4555   

3,23 96 1,4555   
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Tab. č. 8: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5% MgSt; LS 11kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,17 109 1,6839   

3,17 115 1,7765   

3,19 116 1,7808   

3,17 115 1,7765   

3,17 116 1,792 ØP=1,7512 

3,17 111 1,7147   

3,14 114 1,7779 sP=0,0410 

3,22 114 1,7337   

3,17 116 1,792   

3,14 108 1,6843   

 

Tab. č. 9: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%MgSt; LS 7kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,31 60 0,8877   

3,36 62 0,9036   

3,36 63 0,9182   

3,37 62 0,9009   

3,36 62 0,9036 ØP=0,9178 

3,36 62 0,9036   

3,38 63 0,9128 sP=0,0418 

3,35 64 0,9356   

3,35 60 0,8771   

3,36 71 1,0348   
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Tab. č. 10: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%MgSt; LS 9kN  

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,26 80 1,2017   

3,25 88 1,326   

3,28 87 1,2989   

3,28 87 1,2989   

3,29 86 1,2801 ØP=1,2802 

3,24 86 1,2998   

3,29 87 1,295 sP=0,0398 

3,29 81 1,2057   

3,26 86 1,2919   

3,23 86 1,3039   

 

Tab. č. 11: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%MgSt; LS 11kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,21 106 1,6171   

3,21 106 1,6171   

3,20 110 1,6834   

3,19 111 1,704   

3,18 109 1,6786 ØP=1,6728 

3,20 109 1,6681   

3,19 114 1,7501 sP=0,0410 

3,20 111 1,6987   

3,19 110 1,6886   

3,17 105 1,6221   
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Tab. č. 12: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%CaSt; LS 7kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,37 64 0,9300   

3,36 66 0,9619   

3,37 64 0,93   

3,46 64 0,9058   

3,41 67 0,9622 ØP=0,9346 

3,43 68 0,9708   

3,39 62 0,8956 sP=0,0233 

3,35 63 0,9209   

3,39 65 0,9390   

3,37 64 0,9300   

 

Tab. č. 13: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%CaSt; LS 9kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,16 90 1,3947   

3,19 90 1,3816   

3,22 92 1,3992   

3,27 92 1,3778   

3,22 92 1,3992 ØP=1,3835 

3,22 89 1,3535   

3,21 88 1,3425 sP=0,0488 

3,21 84 1,2815   

3,21 94 1,434   

3,23 97 1,4706   
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Tab. č. 14: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%CaSt; LS 11kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,13 112 1,7523   

3,16 109 1,6892   

3,15 111 1,7256   

3,12 116 1,8207 
  

3,15 112 1,7412 
ØP=1,7500 

3,13 114 1,7836 
  

3,13 112 1,7523 
sP=0,0442 

3,11 107 1,6848 
  

3,08 109 1,7331   

3,10 115 1,8167   

 

Tab. č. 15: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%CaSt; LS 7kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,28 59 0,8809   

3,33 66 0,9706   

3,30 64 0,9497   

3,30 65 0,9646 
  

3,31 61 0,9025 
ØP=0,9335 

3,27 59 0,8836 
  

3,28 64 0,9555 
sP=0,0499 

3,30 70 1,0388 
  

3,35 63 0,9209   

3,30 59 0,8676   
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Tab. č. 16: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%CaSt; LS 9kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,19 85 1,3049   

3,17 82 1,2668   

3,18 79 1,2166   

3,20 84 1,2855 
  

3,21 82 1,251 
ØP=1,2772 

3,22 85 1,2927 
  

3,23 83 1,2584 
sP=0,0456 

3,22 81 1,2319 
  

3,19 83 1,2742   

3,17 90 1,3903   

 

    

Tab. č. 17: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%CaSt; LS 11kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,17 107 1,653   

3,14 104 1,622   

3,15 103 1,6013   

3,12 105 1,6481 
  

3,15 105 1,6324 
ØP = 1,6432 

3,14 102 1,5908 
  

3,14 101 1,5752 
sP = 0,0473 

3,17 108 1,6684 
  

3,17 111 1,7147   

3,15 111 1,7256   
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Tab. č. 18: Pevnosť tabliet v ťahu – LF+0,5%L; LS 7kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 19: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%L; LS 9kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,23 91 1,3797   

3,27 96 1,4377   

3,26 93 1,397   

3,31 89 1,3167   

3,26 91 1,367 ØP=1,3841 

3,27 92 1,3778   

3,28 92 1,3736 sP=0,0324 

3,26 94 1,412   

3,31 92 1,3611   

3,28 95 1,4184   

 

 

 

 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,34 64 0,9384 

 

 

ØP=0,9665 

 

sP=0,0247 

3,30 65 0,9646 

3,36 68 0,9911 

3,32 62 0,9145 

3,28 67 1,0003 

3,36 67 0,9765 

3,33 67 0,9853 

3,34 66 0,9677 

3,30 64 0,9497 

3,31 66 0,9765 

http://www.zive.cz/poradna/jak-napsat-znak-prumeru-o/sc-20-cq-164977/?consultanswers=1
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Tab. č. 20: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+0,5%L; LS 11kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,20 107 1,653   

3,21 104 1,622   

3,15 103 1,6013   

3,12 105 1,6481   

3,15 105 1,6324 ØP=1,6432 

3,14 102 1,5908   

3,14 101 1,5752 sP=0,0473 

3,17 108 1,6684   

3,17 111 1,7147   

3,15 111 1,7256   

 

Tab. č. 21: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%L; LS 7kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,38 68 0,9852   

3,37 68 0,9881   

3,38 64 0,9273   

3,39 70 1,0112   

3,36 68 0,9911 ØP=0,9956 

3,37 70 1,0172   

3,37 71 1,0317 sP=0,0337 

3,38 68 0,9852   

3,35 66 0,9648   

3,39 73 1,0545   
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Tab. č. 22: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%L; LS 9kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,15 87 1,3525   

3,30 89 1,3207   

3,25 85 1,2808   

3,26 90 1,352   

3,28 89 1,3288 ØP=1,3551 

3,27 91 1,3628   

3,22 90 1,3687 sP=0,0389 

3,26 94 1,412   

3,31 96 1,4203   

3,26 90 1,352   

 

Tab. č. 23: Pevnosť tabliet v ťahu - LF+1%L; LS 11kN 

h [mm] F [N] P [MPa] Štatistické hodnoty 

3,14 109 1,6999   

3,19 111 1,704   

3,17 116 1,792   

3,24 116 1,7533 
  

3,19 108 1,6579 
ØP=1,7305 

3,22 109 1,6577 
  

3,14 106 1,6532 
sP=0,0666 

3,20 117 1,7905 
  

3,14 111 1,7311   

3,15 120 1,8656   
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6.2.4 Doba rozpadu tabliet 

Tab. č. 24: DR – LF + 0,5% MgSt  

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

  0,67     0,82     1,33   

  0,67     1,13     1,50   

7 0,58 ØDR =0,73 9 0,92 ØDR=1,06 11 1,75 ØDR=1,35 

  0,83 sDR=0,14   1,00 sDR=0,16   1,08 sDR=0,22 

  0,62     1,25     1,16   

  1,00     1,25     1,26   

 

Tab. č. 25: DR – LF+1%MgSt  

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

  0,70     1,08     1,16   

  0,82     1,16     1,33   

7 0,83 ØDR=0,90 9 1,28 ØDR=1,23 11 1,16 ØDR=1,39 

  1,03 sDR=0,19   1,08 sDR=0,19   1,50 sDR=0,19 

  1,25     1,16     1,50   

  0,75     1,63     1,67   

 

Tab. č. 26: DR – LF+0,5%CaSt  

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

  0,75     0,83     1,13   

  1,08     1,13     1,16   

7 1,05 ØDR=1,00 9 1,00 ØDR=1,06 11 1,33 ØDR=1,33 

  0,96 sDR=0,12   1,08 sDR=0,15   1,13 sDR=0,22 

  1,08 

  

  1,33 

  

  1,58 

  

 
1,08 

 
1,00 

 
1,67 
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Tab. č. 27: DR – LF+1%CaSt  

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

  0,75     1,16     1,16   

  0,83     1,16     1,16   

7 0,83 ØDR=0,84 9 1,25 ØDR=1,11 11 1,22 ØDR=1,21 

  0,8 sDR=0,08   0,92 sDR=0,11   1,16 sDR=0,06 

  0,83     1,16     1,25   

  1,00     1,00     1,33   

 

Tab. č. 28: DR – LF+0,5%L 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

  1,25     1,42     1,42   

  1,50     1,42     1,25   

7 1,50 ØDR=1,38 9 1,50 ØDR=1,42 11 1,83 ØDR=1,54 

  1,33 sDR=0,11   1,42 sDR=0,05   1,42 sDR=0,20 

  1,42     1,33     1,58   

  1,25     1,42     1,75   

Tab. č. 29: DR - LF+1%L  

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

LS 

[kN] 

DR 

[min] Štat.údaje 

  0,92     1,16     1,50   

  1,00     1,25     1,67   

7 0,75 ØDR=0,99 9 1,33 ØDR=1,33 11 1,92 ØDR=1,66 

  0,83 sDR=0,18   1,50 sDR=0,11   1,42 sDR=0,20 

  1,16     1,42     1,50   

  1,25     1,33     1,92   
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6.3 Grafy 

Graf č. 1 – Závislosť Emax na lisovacej sile 

 

Graf č. 2 - Závislosť E1 na lisovacej sile 
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Graf č. 3- Závislosť E2 na lisovacej sile 

 

Graf č. 4 - Závislosť E3 na lisovacej sile 
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Graf č. 5 - Závislosť Elis na lisovacej sile 

 

Graf č. 6 - Závislosť plasticity na lisovacej sile 
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Graf č. 7 - Závislosť vytlačovacej sily na lisovacej sile 

 

Graf č. 8 - Závislosť pevnosti tabliet v ťahu na lisovacej sile 
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Graf č. 9 - Závislosť doby rozpadu tabliet na lisovacej sile 
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7 Diskusia 

Cieľom tejto práce bolo štúdium priamo lisovateľných tabletovín a tabliet, 

obsahujúcich látku Ludiflash®. Táto látka sa používa pre ODT formuláciu. Jedná sa o 

zmesné suché spojivo, ktoré obsahuje 90 % mannitolu, 5 % krospovidónu (Kollidon® 

CL-SF) a 5 % polyvinylacetátu (Kollicoat® SR 30D). Krospovidón umožňuje veľmi 

rýchly rozpad tabliet, polyvinylacetát je vo funkci spojiva. Testovaný bol vplyv 

mazadiel na vlastnosti tabletovín a tabliet. Použité mazadlá boli stearan horečnatý, 

stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Skúmali sa 

tokové vlastnosti, lisovateľnosť, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K vyhodnoteniu 

lisovateľnosti slúžil energetický profil lisovacieho procesu. Ďalej bola hodnotená 

vytlačovacia sila, ktorá kvantifikuje účinnosť mazadiel. Tablety boli lisované pri 

troch lisovacích silách a to 7, 9 a 11 kN. Použité lisovacie sily boli vybrané tak, aby 

sa pevnosť tabliet pohybovala okolo hornej hranice optimálnej pevnosti tabliet 

v ťahu (0,56-1,12 MPa)41 a aby aspoň jedna lisovacia sila (11 kN) bola použiteľná 

pre porovnanie lisovateľnosti s látkou Pearlitol  Flash®, ktorá bola súčasne študovaná 

v inej práci. Výsledky práce sú zaznamenané v tabuľkách č. 1 –29 a grafoch č. 1- 9. 

 

7.2  Hodnotenie tokových vlastností 

Sypnosť tabletovín bola testovaná metódou merania času, nutného pre 

odsypanie určitého množstva, v tomto prípade 40 g tabletoviny. Ďalej došlo aj ku 

stanoveniu sypnej a setresnej hustoty. Okrem zmesí s mazadlami bol testovaný i 

samotný Ludiflash®. Hodnoty merania tokových vlastností uvádzajú tabuľky č. 1-3. 

Zaujímavé je, že aj keď použité mazadlá by mali fungovať zároveň ako klzné látky a 

teda sypnosť zlepšovať, tento ich vplyv sa nepreukázal, lebo samotný Ludiflash® sa 

odsypal najrýchlejšie a teda mal najlepšiu sypnosť. Zrovnateľná rychlosť sypania 

bola len u zmesi s 0,5 % stearylfumarátom sodným. Zmesi s ostatnými mazadlami 

v oboch koncentráciách sa sypali dlhšie, teda mali horšiu sypnosť. Najdlhšiu dobu 

sypania a teda i najhoršiu sypnosť vykazovala zmes s 1 % stearanom  vápenatým. 

V rámci tokových vlastností sa testovali taktiež sypná a setresná hustota. Obe tieto 
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hustoty neboli výrazne ovplyvnené prídavkom mazadiel, len setresná hustota zmesi 

s 1% stearylfumarátom sodným bola výraznejšie nižšia než hodnoty u zmesí 

s ostatnými mazadlami. Tabletoviny sa pohybujú podľa Hausnerovho pomeru 

v rozmedzí 1,19-1,25, čo podľa ČL znamená, že ich charakter toku je primeraný. 

Avšak tabletovina s 1% stearylfumarátom sodným má Hausnerov pomer 1,15, čo 

podľa ČL znamená, že jej charakter toku je dobrý36. Táto tabletovina má spomedzi 

všetkých použitých tabletovín najlepšiu hodnotu toku. 

7.3 Hodnotenie energetického profilu lisovacieho procesu a 

vytlačovacej sily 

Hodnoty energií a plasticity uvádzajú tabuľky č. 4 a 5. Závislosť jednotlivých 

druhov energií na lisovacej sile a plasticitu uvádzajú grafy 1 - 6. V grafu č. 1 je 

uvedená závislosť celkovej energie lisovania v závislosti na lisovacej sile. Celková 

energia lisovania, ktorá je súčtom energie predlisovania E1, energie plastickej 

deformácie E2 a energie elastickej deformácie E3, rastie s lisovacou silou. Najvyššie 

hodnoty vykazuje u všetkých lisovacích silách zmes s 0,5 % stearanu hořečnatého a 

stearylfumarátu sodného. Naopak najnižšia hodnota je zaznamenaná u zmesi s 1 % 

stearanom vápenatým. Energie predlisovania E1 je na grafu č. 2, jej hodnoty rastú 

s lisovacou silou a najvyššie sú opäť v prípade prídavku 0,5 % stearanu hořečnatého 

a stearylfumarátu sodného. U lisovacej sily 11 kN je tiež vysoká hodnota pre zmes 

s 1 % stearanom horečnatým. Najnižšie hodnoty energie predlisovania vykazuje opäť 

zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty energie plastické deformace (E2) na 

grafu č. 3 sú viac vyrovnané než hodnoty predchádzajúcich hodnotených energií. 

Ľahko vyššie sú hodnoty pre zmesi s 0,5 % stearanom horečnatým a stearanom 

vápenatým, medzi ostatnými hodnotami není štatisticky významný rozdiel. Hodnoty 

energie elastickej deformácie (E3) opäť rastú s lisovacou silou (graf č. 4) a pri 

všetkých lisovacích silách sú ľahko vyššie pre zmesi s 1 % stearanom horečnatým a 

vápenatým a pre 0,5 % stearan vápenatý. Energia lisovania je súčtom energie 

plastickej a elastickej deformácie a medzi jej hodnotami nieje väčší rozdiel (graf č. 

5). Rovnako tak není väčší rozdiel mezi hodnotami plasticity na grafu č. 6. Plasticita 

ale klesá s lisovacou silou v důsledku znižovania počtu pórov vo výlisku. 
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Vytlačovacia sila v závislosti na lisovacej sile je uvedená v grafe č. 7. Jej 

hodnoty rastú s lisovacou silou. Najvyššiu vytlačovací silu vykazuje jednoznačne 

tabletovina s 0,5 % stearanom hořečnatým, ďalej potom tabletovina s 0,5 % 

stearylfumarátom sodným. Tento výsledok koreluje tiež s najvyššími hodnotami 

energie predlisovania u týchto zmesí. Energie predlisovania sa spotrebováva 

predovšetkým na trenie, teda tieto tabletoviny vykazujú v tejto fáze lisovania 

najvyššie trenie a následne vykazují i najvyššie hodnoty vytlačovacej sily. Najnižší 

nárast vytlačovacej sily s lisovacou silou je zaznamenán u zmesi s 1 % stearanom 

vápenatým, teda toto mazadlo v tejto koncentrácii funguje najefektívnejšie. Pri 

lisovacích silách 7 a 9 kN je jeho účinnosť ešte na úrovni 1 % stearanu horečnatého, 

u lisovacej sily 11 kN je ale hodnota pre zmes s 1 % stearanu vápenatého výrazne 

nižšia.  

7.4 Hodnotenie pevnosti tabliet v ťahu 

Hodnoty pevnosti tabliet v ťahu sú zaznamenané v tabuľkách č. 6-23 a v grafe 

č. 8. Graf č. 8 zobrazuje hodnoty pevnosti tablet v tahu v závislosti na lisovacej sile. 

Pevnosť tabliet rastie vo všetkých prípadoch s lisovacou silou. V prípade lisovacej 

sily 7 kN nie je medzi hodnotami výraznejší rozdiel.  Rozdiely v hodnotách pevnosti 

tabliet sa zvyšují u lisovacích síl 9 a 11 kN, kedy tablety dosahujú  už hodnôt vyšších 

než je horný limit pevnosti tabliet v ťahu (1,12 MPa)41.  Najnižšie hodnoty pevnosti 

tabliet pri týchto lisovacích silách dosahujú tablety s 1 % stearanom horečnatým a 

vápenatým, kde medzi týmito hodnotami nie je štatisticky významný rozdiel. 

Rovnako tak nie je štatisticky významný rozdiel medzi vyššími hodnotami pevnosti 

tabliet zo zvyšných zmesí. Pri lisovacích silách 9 a 11 kN je tiež patrný vplyv vyššej 

koncentrácie mazadla, ktorá viac znižuje pevnosť tabliet. Toto je dané čiastočnou 

plasticitou mannitolu28, ktorý je tak citlivý na prídavok mazadla. Ak sa látka lisuje 

aspoň čiastočne plasticky a nie len fragmentáciou častíc, dochádza vplyvom filmu 

vytvoreného mazadla k zníženiu pevnosti tabliet43. 
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7.5 Hodnotenie doby rozpadu tabliet 

Doby rozpadu tabliet sú uvedené v tab. 24-29 a v grafe č. 9. 

V grafu č. 9 sú uvedené hodnoty dob rozpadu tabliet v závislosti na lisovacej sile. 

Doba rozpadu tabliet rastie s lisovacou silou. Tablety zo všetkých zmesí a pri 

všetkých lisovacích silách splňajú liekopisný limit pre tablety dispergovateľné 

v ústach, pretože sa rozpadajú do 3 minút, v podstate sa jedná o dobu ešte kratšiu a to 

1-2 min. U priemerných hodnôt sú zobrazené pomerne vysoké smerodajné odchýlky 

a to z dôvodu vyššej variability nameraných hodnôt. V prípade lisovacej sily 7 kN 

poskytujú najdlhšiu dobu rozpadu tablety s 0,5 % stearylfumarátom sodným, 

najkratšia doba rozpadu je zaznamenaná u tabliet s 0,5 % stearanom horečnatým. Pri 

lisovacích silách 9 a 11 kN sa najdlhšie rozpadali tablety s oboma koncentráciami 

stearylfumarátu sodného, medzi hodnotami nebol štatisticky významný rozdiel. 
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8 Záver 

Výsledky diplomovej práce je možné zhrnúť v nasledujúcich bodoch: 

1. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash®, samotná látka sa sypala 

najlepšie. Mazadla výrazne neovplyvnili hodnoty sypnej a setresnej 

hustoty s výnimkou prídavku 1 % stearylfumarátu sodného, ktorý znížil 

setresnú hustotu. 

2. Celkové energia lisovania a energia predlisovania rástli s lisovacou silou a 

ich najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu 

horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty 

vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty energie lisovania 

rástli s lisovacou silou a neboli medzi nimi výraznejšie rozdiely v rámci 

typu a koncentrácie mazadla. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou 

a tiež medzi nimi neboli výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie 

mazadla. 

3. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, jej najvyššie hodnoty 

vykazovala zmes s 0,5 % koncentráciou stearanu horečnatého a 

stearylfumarátu sodného. Najefektívnejší vplyv bol zaznamenaný u 

prídavku 1 % stearanu vápenatého. 

4. Pevnosť tabliet v ťahu rástla s lisovacou silou. Mazadlá ju s rastúcou 

koncentráciou znižovali, najnižšie hodnoty vykazovali zmesi s 1 % 

stearanom horečnatým a vápenatým. 

5. Doba rozpadu tabliet rástla s lisovacou silou, hodnoty mali vyššiu 

variabilitu. Tablety spĺňali limit pre ODT formuláciu (do 3 min), pretože 

sa rozpadali behom 1 – 2 minút. Dobu rozpadu predĺžoval najviac 

stearylfumarát sodný. 
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