
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové 2017                Marta Šmídová 

UNIVERZITA KARLOVA  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

 

Mez toku polotuhých přípravků 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 



1 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE 

 

    Studijní program:                                        M5206                  Farmacie – magisterské  

 

    Studijní obor:                                              M5206T004          Farmacie – magisterské  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

MEZ TOKU POLOTUHÝCH PŘÍPRAVKŮ 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                                                          Marta Šmídová 

Vedoucí diplomové práce:                                                PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové 2017                                                                         



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další 

zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a 

v práci řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Zároveň bych tímto chtěla poděkovat paní PharmDr. Evě Šnejdrové Ph.D. za cenné rady 

a přístup. 

                                                                                                                     Marta Šmídová 

 

 



3 

 

Obsah 
1 Abstrakt ..................................................................................................................... 5 

2 Abstract ..................................................................................................................... 6 

3 Úvod .......................................................................................................................... 7 

4 Zadání práce .............................................................................................................. 8 

5 Teoretická část .......................................................................................................... 9 

5.1 Reologické chování polotuhých látek ................................................................ 9 

5.2 Mez toku polotuhých soustav ........................................................................... 11 

5.3 Metody měření meze toku ................................................................................ 14 

5.3.1 Použití modelů .......................................................................................... 14 

5.3.2 Stress ramp ................................................................................................ 16 

5.3.3 Stress growth ............................................................................................. 16 

5.3.4 Oscilation amplitude sweep ...................................................................... 17 

5.3.5 Multiple creep ........................................................................................... 18 

5.3.6 Tangenciální analýza ................................................................................ 20 

5.4 Přehled a charakteristika měřených materiálů ................................................. 20 

5.4.1 Charakteristika gelů .................................................................................. 21 

5.4.2 Masťové a krémové základy ..................................................................... 25 

5.4.3 Masti ......................................................................................................... 30 

6 Experimentální část ................................................................................................. 31 

6.1 Použité suroviny ............................................................................................... 31 

6.2 Použitý přístroj ................................................................................................. 31 

6.3 Postup měření na rotačním reometru Kinexus ................................................. 32 

6.4 Podmínky měření ............................................................................................. 33 

6.4.1 Měření tokových a viskozitních křivek .................................................... 34 

6.4.2 Měření meze toku a viskozity na mezi toku ............................................. 34 

6.5 Testované polotuhé materiály .......................................................................... 34 



4 

 

7 Výsledky ................................................................................................................. 35 

7.1 Tokové a viskozitní křivky ............................................................................... 35 

7.2 Mez toku a viskozita na mezi toku ................................................................... 44 

8 Diskuze ................................................................................................................... 55 

8.1 Tokové a viskozitní křivky ............................................................................... 55 

8.2 Mez toku a viskozita na mezi toku ................................................................... 56 

9 Závěr ....................................................................................................................... 58 

10 Literatura ................................................................................................................. 59 

 

  



5 

 

1 ABSTRAKT 

UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické technologie 

 

Jméno a příjmení: Marta Šmídová 

Název diplomové práce: Mez toku polotuhých přípravků 

Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením reologických vlastností, zejména 

mezí toku, farmaceutických polotuhých excipientů a přípravků. Teoretická část 

sumarizuje poznatky v oblasti výzkumů reologického chování polotuhých látek, 

konkrétně meze toku, dále charakterizuje vybrané materiály. V praktické části byly 

měřeny reologické vlastnosti polotuhých excipientů pomocí reometru Kinexus pro+ při 

teplotě 25 °C a výsledky byly následně vyhodnoceny pomocí softwaru rSpace. Tokové 

a viskozitní křivky byly stanoveny pomocí sekvence Toolkid_V001 Shear rate table 

v rozsahu rychlostního spádu 0,1 – 100,0 s-1 a analyzovány metodou Power law model 

fit. Z průběhu těchto křivek je patrné, že se jedná o materiály nenewtonské, vykazující 

plastický typ toku. Mez toku byla měřena pomocí sekvence Viscometry_0002 Shear 

stress ramp v rozsahu posuvného napětí 0,1 – 100/300 Pa a hodnoty byly analyzovány 

metodou Yield stress analysis. Nejnižší hodnoty meze toku má Adeps lanae, nejvyšší 

Cremor leniens. Použitý test je vhodný pro porovnání tokových vlastností polotuhých 

excipientů a přípravků.  

 

Klíčová slova: viskozita, mez toku, reometr, toková křivka, viskozitní křivka, měřící 

sekvence.  
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2 ABSTRACT 

CHARLES UNIVERSITY 

Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove 

Department of Pharmaceutical technology 

 

Name of the student: Marta Šmídová 

Title of diploma thesis: Yield stress of semisolid preparations 

Consultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 

 

The diploma thesis deals with rheological properties, particularly yield stress, of 

pharmaceutical semi-solid excipients and preparations. The theoretical part summarizes 

the research knowledge of rheological behaviour of semi-solids, specifically yield stress, 

and it also describes selected materials. In the experimental part the rheological properties 

of semi-solid excipients were measured using the Kinexus pro + rheometer at 25 ° C and 

the results were subsequently evaluated by the rSpace software. The flow and viscosity 

curves were determined by the Toolkid_V001 Shear Rate Table at range of 0.1-100.0 s-1 

and plotted by the Power law model fit. The course of these curves shows non-Newtonian 

behaviour exhibiting a plastic flow. The yield stress was measured by sequence  

Viscometry_0002 Shear stress ramp at the shear stress range 0.1-100/300 s-1 and 

evaluated by the Yield stress analysis. Adeps lanae revealed the lowest value of yield 

stress, Cremor leniens had the highest value yield. The used test seems to be suitable for 

comparison of flow properties of semi-solid excipients and preparations. 

 

Key words: Viscosity, rheometr, semi-solids, yield stress, flow curve, viscosity curve. 
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3 ÚVOD 

Při absolvování odborných praxí v rámci studia mě zaujaly polotuhé přípravky, které se 

používají v lékárnách a tvoří základ pro lepší zajištění individuálních aktuálních potřeb 

pacientů, ale též dodávané masti a gely do lékáren od velkovýrobců, na trhu dostupné, 

komerčně vyráběné přípravky. Je třeba zajistit moderní přístrojové vybavení a nové 

metodiky měření, jež i do budoucna zajistí kvalitní, bezpečné a účinné přípravky, 

vhodným způsobem testované. V dnešní době je vyvíjen tlak i na vhodné posuzování 

reologických vlastností takovýchto přípravků, neboť se ukazuje jejich významnost v celé 

své šíři a jejich dopad na potřeby pacienta a jeho complience. 

Pro zajištění uvedeného je nutné zjišťovat reologické vlastnosti polotuhých látek, mezi 

které patří mimo jiné i mez toku a konzistence, ovlivňující vlastnosti, skladování, 

přípravu, zpracování a též samotnou aplikaci. Tato problematika byla tématem již 

několika diplomových a rigorózních prací, obhájených na Katedře farmaceutické 

technologie.1,2 

V současné době se pro stanovení reologických vlastností, jako je například konzistence, 

pro masťové základy a masti využívá hlavně penetrometrie, která je poměrně nepřesná, 

závislá i na způsobu přípravy vzorků a vyžaduje jejich velké množství. Reometrie však 

nabízí způsob měření za použití malého množství vzorku a díky možnosti využití 

softwaru a přesně stanovitelných podmínek měření nabízí daleko přesnější údaje o 

chování materiálu. Tato práce má přinést vypracování metody, která bude vhodná pro 

polotuhé farmaceutické přípravky. Pro tuto práci byly zvoleny mez toku a viskozita na 

mezi toku, protože se jedná o nenewtonské, pravé pseudoplastické systémy. Tyto 

vlastnosti popisují, jak moc jsou nenewtonské, tedy jak se budou odlišovat od 

newtonovských soustav a jaký průběh deformace nastane během namáhání. To znamená, 

že by měly popisovat jejich reologické chování a vylepšit tak jejich testování. Reologické 

vlastnosti mají nemalý vliv na chování přípravku během uchovávání (tedy vliv na 

stabilitu) i při samotné aplikaci. Proto je důležité umět predikovat reologické chování a 

přizpůsobit materiál způsobu použití. Tím spíše, že se jedná o přípravky aplikované 

pacienty na pokožku a do oka. 
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4 ZADÁNÍ PRÁCE 

Cílem práce je charakterizovat tokové chování polotuhých soustav pomocí meze toku. 

V teoretické části zjistit co nejvíce informací o složení, fyzikálně chemických 

vlastnostech, reologických vlastnostech, používání polotuhých přípravků. 

V experimentální části připravit vzorky pro měření, změřit tokové, viskozitní křivky 

a mez toku těchto polotuhých soustav: Adeps lanae, Carbomeri gelatum, Vaselinum 

album, Vaselinum album cum Paraffinum liquidum 5 %, Brolene antibiotics 1 %, Cremor 

basalis, Cremor leniens, Unguentum base C, Unguentum ophtalmicum simplex.  

 

Zadání lze konkretizovat do těchto bodů: 

1. Studium odborné literatury, vypracování teoretické části k zadanému tématu. 

 

2. Změřit tokové a viskozitní křivky, stanovit mez toku a viskozitu na mezi toku na 

absolutním reometru Kinexus Pro +. 

 

3. Vyhodnotit výsledky měření softwarem rSpace. 
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5 TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Reologické chování polotuhých látek 

Reologie je odvětví vědy, které se zabývá tokem a deformací materiálů. Reologická 

instrumentace a měření se staly základními nástroji v analytických laboratořích 

společností pro charakterizaci složek a konečných výrobků, stejně jako předvídání 

vlastností produktu a přijatelnosti pro spotřebitele. Materiály, které jsou předmětem 

šetření, se mohou lišit, od kapalin s nízkou viskozitou, gelů až po tuhé, pevné výrobky. 

Poznání reologických a mechanických vlastnosti různých systémů jsou důležité pro návrh 

toku během procesu výroby a kontroly jakosti, pro předpověď stability při skladování a 

pochopení vnitřní struktury.3 

Tokové chování materiálu je jednoznačně charakterizováno tokovou a viskozitní křivkou. 

Z průběhu počátku viskozitní křiky, tedy hodnot viskozity při minimálním namáhání, lze 

usoudit, zda se jedná o systém kapalný s „zero shear viscosity“, nebo polotuhý vykazující 

mez toku (obr. 1). 

       

Obrázek 1: Grafické vyjádření namáhání a viskozity během měření tokových vlastností 5 

 

Polotuhé soustavy vykazují existencí vnitřní struktury, jsou viskoelastické. Typický je 

plastický tok, který je projevován jako tok, ke kterému dochází až po překročení určitého 

prahového napětí – meze toku (obr. 2). Reogram nevychází ze souřadnicového počátku, 

ale z určitého bodu na ose tečného napětí (obr. 3). 
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Obrázek 2: Mez toku 

                    

Obrázek 3: Reogramy látek s plastickým tokem 4 

  

Stanovení reologických vlastností musí být prováděno za podmínek, které jsou podobné 

reálným. S přihlédnutím k podmínkám, ve kterých je materiál připravován, adjustován 

do vhodného obalu, uchováván a aplikován, musí být zvolena vhodná teplota. Důležitá je 

také volba rychlostního spádu, který je volen s ohledem k předpokládanému namáhání. 

Viskozita je závislá na dostatečném působení vnějších sil, na velikosti síly a také na době 

jejího působení, které vyvolává různorodé chování materiálu. Ze znalostí materiálů a 

podmínek, kterým budou vystavovány, můžeme stanovovat velikost síly pro snadnější 

roztírání a pro překonání meze toku u látek, které jsou uskladňovány v tubách (pasty, 

krémy). Je zřejmé, že velký význam má i rychlost míchání v případě přípravy látek. 

Vzhledem k využití materiálu je vhodné pochopit reakce materiálu při různých 

smykových rychlostech. Například chování při nízkých smykových rychlostech je 

důležité vzhledem ke skladování. Střední smyková rychlost je na materiál aplikována 
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během natírání, nebo tankování. Je-li vzpomínána vysoká smyková rychlost, mluví se o 

tření a sprejování.5   

5.2 Mez toku polotuhých soustav 

Mez toku je charakterizována jako napětí, při kterém dochází u kapalin a polotuhých látek 

k rozvoji výrazných plastických deformací. Praktickým příkladem rozvoje takovýchto 

plastických deformací je např. vytlačování zubní pasty z tuby. Nicméně, stanovení 

konkrétní hodnoty meze toku pro kapalinu (polotuhou látku) je sofistikovaným procesem, 

jehož výsledek značně závisí na použité metodě měření a podmínkách testování. Bohužel 

neexistuje univerzální metoda pro stanovení meze toku u kapalin a polotuhých látek a 

v laboratorních podmínkách je uplatňováno několik odlišných přístupů, pomocí nichž je 

mez toku kvantifikována. Přestože neexistuje univerzální metoda, mez toku, pokud je 

správně používána, je velmi užitečná v celé řadě aplikací, pokud je správně definována.6  

V této práci budou popsány a porovnány jednotlivé metody stanovení meze toku pomocí 

rotačního reometru (ve vazbě na nastavení počátečních podmínek měření). 

Obecně lze říci, že kapalné a polotuhé látky, jako například některé polymery, povrchově 

aktivní mezofáze, emulze, atd., nepodléhají procesu tečení, dokud vnější aplikované 

namáhání nevyvolá překročení kritické meze vnitřního napětí, které je známé pod 

pojmem mez toku. Materiály, které vykazují takové chování, jsou charakterizovány tzv. 

mezí toku. Mez toku (někdy nazývané též mez kluzu) je poté definována jako kritické 

napětí, kterého musí být dosaženo, aby kapalina (polotuhá látka) začala téci. Při 

aplikovaném napětí nižším než je mez toku se kapaliny (polotuhé látky) pohybují pouze 

v rozsahu elastických deformací.7 

Jelikož reologie jako vědní obor nepokládá hranici mezi kapalinou a pevnou látkou za 

ostrou, je možné i na modelu pevné látky demonstrovat chování kapalin při vnějším 

zatížení. 

Většina kapalin, která je vystavena aplikovanému vnějšímu namáhání rovnému mezi toku 

dané kapaliny, může být teoreticky popisována pomocí modelu své vnitřní stavby. Tuhost 

celé soustavy je pak odrazem vnitřního molekulového uspořádání kapaliny, která je 

tvořena disperzními fázemi. Viskozita kapalin je následně odrazem vnitřní stavby, 

množstvím a rozložením disperzních fází a také vzájemnou interakcí těchto fází. 

Pokud je pevná látka (představující v tomto případě kapalinu) namáhána smykovým 

napětím o velikosti nižší než je kritické smykové napětí, dochází ke zpevňování celého 

systému. Tento jev je charakteristický pro pevné látky.7,8 Když elastické části dosáhnou 
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svého kritického napětí, struktura se začíná rozpadat, což způsobuje smykové ztenčení a 

následné tečení. Napětí, při kterém dochází k tomuto rozpadu struktury, je mez toku. 

Tyto procesy lze znázornit pomocí mechanických analogů znázorňujících pružinu 

paralelně s tlumičem jako viskoelastický materiál a tlumič s pružinou sériově zapojenou 

jako případ gelu. V žádném z příkladů se nemůže materiál deformovat plasticky (nebo 

téci), protože je omezen pružinou, která se musí nejdříve přetrhnout. V případě 

viskoelastického materiálu, zatížený materiál se bude chovat jako newtonská kapalina, 

zatímco gel se začne při namáhání chovat jako viskoelastický materiál. Toto jsou pouze 

jednoduché příklady, pro skutečný popis jednotlivých materiálů je nutno vytvořit 

schémata s použitím více tlumičů a pružin (obr. 4). 

          

Obrázek 4: Ukázka chování materiálů na mechanických analozích 14 

Při pozorování mikrostruktury nebudou samozřejmě pozorovány žádné pružiny, ale části 

struktury zodpovědné za toto chování. V případě emulzí a pěn, je způsob chování 

podobný pevné látce díky těsnému kontaktu dispergovaných částic, zatímco 

u polymerních gelů je chování způsobeno zejména interakcí jednotlivých molekul.  

Přestože je mez toku zřetelná při spoustě denních činností, např. vymačkávání zubní pasty 

z tuby, nebo vyklepávání kečupu z lahve, je o této problematice stále vedeno mnoho 

diskusí.9,10,11 Zatímco tekutá skla a makromolekulární látky se budou chovat jako pevné 

látky, když budou deformovány rychle, při pomalé deformaci se chovají tyto materiály 

více jako kapaliny a není možno přesně stanovit mez kluzu. Všechny materiály mohou 

téci (creep), v případě, že je materiál zatěžován dostatečně dlouhou dobu, stejně tak 

materiály, u kterých je stanovena výrazná mez toku mohou být velmi viskózní kapaliny. 

Z těchto důvodů je používán termín zdánlivá mez toku. Zdánlivá mez toku je kritické 

zatížení, při kterém dochází k výraznému poklesu viskozity. 
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Obrázek 5: Znázornění očekávané tokové křivky pro materiál se skutečnou mezí toku a 

nulovou viskozitou ve smyku (vlevo) a materiál, u kterého se zdá, že vykazuje mez toku, 

ale vykazuje viskózní chování při mnohem nižší smykové rychlosti (vpravo) 14    

Tato klíčová charakteristika je popsána na obr. 5 u materiálu, který má výraznou mez 

toku ukazuje nekonečnou viskozitu blížící se k nulové smykové rychlosti a materiál se 

zdánlivou mezí toku s nulovou smykovou rychlostí. 

Zatímco koncept zdánlivé meze toku nebo kritické meze toku je aplikovatelný pro mnoho 

druhů materiálu pro krátkodobé procesy (jako čerpání a míchání), pro dlouhodobé 

procesy, jako působení gravitace, nebo sedimentace je nutno stanovit mez toku s ohledem 

na možnou tixotropii. 

Stanovení meze toku jako správné materiálové konstanty může být složité, protože 

výsledná hodnota závisí na technice měření a podmínkách testu. Univerzální metoda pro 

tyto měření neexistuje. Například je diskutován problém sklouznutí geometrie, proto se 

nabízí řešení pomocí zdrsněných geometrií.12   

Jedna z proměnných, která může zásadně ovlivnit měření meze toku je čas. Mnoho 

komplexních tekutin v přírodě může s časem měnit svoji strukturu a po zatížení mohou 

časem regenerovat. To může být částečně důležité, když zatěžujeme vzorky před 

měřením, protože tento proces většinou vyžaduje vložené napětí. Časový plán a frekvence 

testování jsou také důležité, protože viskoelastické materiály se můžou chovat různě v 

závislosti na relaxaci materiálu a stupni deformace. 

Procesy relaxace mikrostruktury lze nejlépe hodnotit s využitím dynamického testování 

na rotačním reometru s inverzní frekvenční korelaci v čase. Typické frekvenční spektrum 

je vidět na obr. 6. 
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Obrázek 6: Znázornění kmitočtových profilů pro materiály 14 

Dalším důležitým faktorem je teplota. Čím vyšší teplota, tím více tepelné energie je v 

materiálu a proto stačí menší napětí k iniciaci toku materiálu. Z toho důvodu má mez toku 

tendenci klesat se zvyšující se teplotou, přestože nemusí dojít ke změnám struktury 

zapříčiněným zvýšenou teplotou. 

Existuje několik metod použitelných pro stanovení meze toku materiálů. Jedná se o 

přesné reometrické techniky nebo hrubší, ne tolik přesné.  

5.3 Metody měření meze toku 

5.3.1 Použití modelů 

Tradiční metodou měření meze toku pomocí rotačního reometru nebo viskozimetru bylo 

měření pomocí tzv. „fitting modelu”. Tento model je založen na stanovení reogramů 

(smykové napětí vs smyková rychlost) a jejich extrapolaci k nulové hodnotě smykové 

rychlosti. Nejjednodušším z těchto modelů je tzv. Binghamův model, který je často 

používán k popisu chování newtonovských kapalin. Tyto materiály často ukazují 

zdánlivou mez toku přibližující se newtonovskému toku a mezí toku. Binghamův model 

může být matematicky vyjádřen pomocí vztahu:  

                                                       

kde σ0 znamená mez toku, η je Binghamova viskozita, nebo plastická viskozita. 

Binghamova viskozita nepředstavuje reálnou hodnotu viskozity, popisuje pouze sklon 

newtonovské části křivky. Binghamův model, používaný k racionalizaci experimentálně 

získaných dat (i přes zjevné zjednodušení pravého reologického chování), je velmi 

populární pro svou jednoduchost.13 Alternativním modelem k Binghamově modelu je 

model dle Cassona. Tento model je založen na modelu Binghamově, nicméně zvyšuje 
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veškeré proměnné o konstantu 0,5. Výsledkem je zvýrazněný postupný přechod mezi 

mezí toku a Newtonovou oblastí. Tento model nabízí spolehlivý výpočet meze toku pro 

řadu materiálů. V porovnání s Binghamovým modelem má širší použití. Typickým 

příkladem jsou aplikace pro materiály jako inkoust nebo čokoláda. Cassonův model je 

možné zapsat pomocí následujícího matematického vztahu: 

                                                  

kde ηc představuje Cassonovu viskozitu, která souvisí s vysokou smykovou rychlostí 

viskozity. 

Dalším modelem je Hershel - Bulkleyho model. Na rozdíl od Binghamova modelu 

popisuje tento model chování nenewtonovských kapalin. Matematické vyjádření 

Herschel – Bulkleyho modelu: 

                                                          

kde n představuje index tokového chování, K je koeficient konzistence.  

Tokové křivky pro Heschel – Bulkley a Bigham model jsou znázorněny na obr. 7.  

 

       

Obrázek 7: Tokové křivky pro model Binghamův a model Hershel – Bulkley 14 

Pro určení, který výpočtový model je nejvíce vyhovující pro daný druh kapaliny 

(polotuhé látky), je nezbytné naměřit stabilní smykové napětí v průběhu intervalu 

posuzované smykové rychlosti a dosadit výsledné hodnoty do matematických vztahů 

jednotlivých modelů. Výsledná hodnota korelačního koeficientu následně ukáže, zda je 

použitý model výpočtu vyhovující či nikoliv.  

Dále je důležité poznamenat, že mez toku určená Hershel – Bulkleyho modelem, je často 

považována za dynamickou mez toku. Naproti tomu statická mez toku bývá spojena 

s jinými metodami zaznamenávání meze toku (např. závislost deformace na smykovém 

napětí). Dynamická mez toku je definována jako minimální napětí, které je nezbytné pro 
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kontinuální tečení materiálu. Statická mez toku je definována jako napětí potřebné pro 

iniciaci toku materiálu. Statická mez toku dosahuje obvykle vyšších hodnot než 

dynamická mez toku. 

Dále existují další modely, které slouží ke stanovování meze toku u kapalin, jako např. 

Ellis a Crosseho model, ovšem méně využívané.  

5.3.2 Stress ramp 

Jednou z nejrychlejších a nejjednodušších metod měření meze toku pomocí reometru je 

zobrazení „shear stress ramp”, což vede k určení napětí, při které je na křivce v grafu 

pozorován peak viskozity (viz. obr. 8).  

         

Obrázek 8: V průběhu viskozitní křivky je patrný peak viskozity na mezi toku 14 

Oblast v grafu předcházející píku, který charakterizuje mez toku, je oblast elastických 

deformací a proto gradient rychlosti je téměř konstantní ačkoliv napětí vzrůstá lineárně. 

Pík na grafu představuje napětí, při kterém je veškerá elastická deformace materiálu již 

vyčerpána a materiál začíná téci. Tento jev souvisí s rapidním nárůstem smykové 

rychlosti, což má za následek redukci viskozity. Pokud je mez toku časově závislou 

veličinou, poté stress ramp může být velmi důležitým faktorem. Nicméně pro porovnání 

jednotlivých vzorků mezi sebou je nezbytné počítat s konstantní mezí toku.   

5.3.3 Stress growth 

Během měření stress ramp je zjišťována časová závislost smykové rychlosti nebo 

deformace při konstantně se zvyšujícím aplikovaném napětí. Opakem k tomuto testu je 

tzv. „stress grow“ test, při kterém je konstantně zvyšována smyková rychlost (nebo 

deformace) a monitorovány jsou časově závislé charakteristiky vzrůstajícího napětí. Pod 

hranicí kritické hodnoty napětí dochází u testovaných vzorků pouze ke zpevňování jejich 

vnitřní stavby vlivem nárůstu vnitřního napětí. Pokud je během testu dosaženo v lokální 

oblasti k překročení kritického napětí, dochází ve struktuře k porušení soudržnosti celého 
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systému střihovým mechanismem a následně k tečení materiálu. Tento jev se projeví na 

křivce závislosti smykové napětí vs. čas vznikem peaku (viz. grafické znázornění na obr. 

č. 9), jehož hodnota na ose y představuje mez toku.   

 

                               

Obrázek 9: Znázornění vývoje namáhání materiálu stresového napětí při konstantní 

smykové rychlosti 14 

Obvykle je nízká hodnota smykové rychlosti používána u výše zmíněných testů pro 

výpočet času relaxačních vlastností u daného materiálu. Nicméně vyšší hodnota smykové 

rychlosti může být také použita v závislosti na konkrétním měřeném systému a jeho 

aplikaci. Rychlé procesy jako např. dávkování, ke kterým dochází pouze krátkodobě, a 

tedy spíše korespondují s vyšší hodnotou smykové rychlosti, zatímco stabilita 

sedimentace, která je časově náročnější, je lépe vyhodnocována při nižších smykových 

rychlostech. Pokud je hodnota meze toku považována za časově proměnnou, dochází 

během testování k naměření odlišných hodnot. Nicméně obecně je k výpočtům a měřením 

používána hodnota smykové rychlosti 0, 01 s-1.  

5.3.4 Oscilation amplitude sweep 

Tento test je založen na principu vzrůstající amplitudy napětí, při které dochází k 

monitorování změn v elastickém modulu pružnosti (G`) nebo elastickém napětí (σ`). 

Existuje několik možností interpretace hodnoty meze toku  pomocí oscilace amplitudy 

napětí, viz. obr. 10. Některé výpočty jsou založeny na měření iniciace kapky (G`) a 

měření hodnoty meze toku, která je vyjádřena odchýlením od lineárního průběhu křivky. 

Další teorie jsou založeny na měření poměru G`/ G``, kde hodnota meze toku představuje 

přechod mezi stavy, kdy se látka chová jako pevná, resp. jako kapalná. 
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Obrázek 10: Výnos meze toku pomocí oscilačního testu 14 

Novější metodou pro stanovení napětí na mezi toku pomocí oscilace je založena na 

měření elastické složky napětí (σ'), které je spojeno s modulem pružnosti ve smyku (G'). 

Mez toku je pak znázorněna jako peaková hodnota (v rámci elastického napětí). 

Vypočtená hodnota v naprosté většině případů spadá do intervalu hodnot v rozmezí G' až 

G". 

Je důležité poznamenat, že zvolená amplituda může ovlivnit naměřenou hodnotu meze 

toku především s přihlédnutím na relaxační chování testovaného materiálu. Od G' obecně 

hodnota meze toku klesá spolu s klesající amplitudou. Zatímco testování při nižších 

amplitudách poskytuje lepší informace o materiálech ve statickém stavu, testování při 

velmi nízkých amplitudách značně prodlužuje dobu testu. V důsledku toho jsou hodnoty 

mezi 0,01 a 10 Hz běžně využívané s přihlédnutím na konkrétní praktickou aplikaci.  

5.3.5 Multiple creep 

Zkouška multiple creep je považována za nejpřesnější metodu pro určení meze toku. Tato 

zkouška zahrnuje provedení několika creepových testů s použitím různých smykových 

napětí a následného hodnocení změn smykového přetvoření v závislosti na čase. V 

závislosti na materiálu se může výsledná křivka lišit, jak je patrné z obr. 11. 

        

Obrázek 11: Závislost smykového přetvoření na použitém napětí pro (a) čistě elastické 

materiály (b) čistě viskózní materiály (c) viskoelastické materiály 14 
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Vzhledem k tomu, že skutečná změna přetvoření je závislá na použitém napětí, je 

vhodnější hovořit o souladu než o napětí. Nevratná smyková poddajnost (J) může být 

určena z působícího smykového napětí (σ) a výsledného přetvoření (γ) následovně: 

                                                      

S využitím tohoto vztahu mohou být generované křivky při různých použitých napětích 

porovnatelné. Všechny J(t) křivky se navzájem překrývají nezávisle na použitém zatížení 

do té doby, dokud napětí leží ve viskoelastické oblasti a zároveň nedosahuje kritického 

přetvoření a kritického napětí. Pokud dojde k překročení toho kritéria, je dosaženo meze 

toku materiálu. Z obr. 12 je patrné, že testovaný materiál dosahuje meze toku mezi 3 a 4 

Pa, od 4 Pa již křivka překrývá nižší napěťové hodnoty. Pro dosažení přesnějších hodnot 

meze toku by bylo nezbytné zopakovat test s malými nárůsty napětí mezi těmito dvěma 

hodnotami. 

                   

Obrázek 12: Test multiple creep poddajnosti při 4 Pa 14 

Opět může být důležitý testovací čas jak je také vidět na obr. 12, kde poddajnost nastává 

až po určitém čase při 4 Pa, zatímco při 5 Pa nastává okamžitě. K tomuto ději dochází 

proto, že mnoho materiálů má dynamickou strukturu. Obvykle je pro test dostačující doba 

od 2 – 10 minut, ale může být požadována i delší testovací doba v případě materiálů, které 

k relaxaci potřebují delší čas. Umožnění relaxace materiálu mezi jednotlivými testy je 

důležité zejména proto, aby nedocházelo k hromadění napětí ve vzorcích, které by 

následně způsobovalo menší hodnoty meze toku. Toho lze dosáhnout pomocí relaxačních 

kroků mezi jednotlivými testy, které zahrnuje použití nulového zatížení alespoň po dobu 

odpovídající testovací době. 
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5.3.6 Tangenciální analýza  

Tangenciální analýza je další běžnou metodou pro určení meze toku, která může být 

použita v obou oscilačních technikách a technikách založených na definovaném 

smykovém napětí. Při oscilačních testech je jedna tangenta použita na lineární oblast 

křivky. Pak je mez toku často považována za napětí, při kterém dojde k odklonu křivky 

od tangenty. Toto je v podstatě konec lineární oblasti, která je označena jako 1 na obr. 13. 

Běžnější využití tangentové analýzy je aplikování tangenty na lineární viskoelastickou 

oblast a oblast tečení s tím, že hodnota meze toku se nachází v místě překřížení těchto 

tangent. Nejčastější aplikací tangent je použití tangent na hodnoty napětí - přetvoření, na 

rozdíl od hodnot modulu - přetvoření, ačkoli by hodnoty měly být ekvivalentní. Stejný 

model může byt použit také na křivky definovaného smykového napětí, jak je ukázáno 

na obr. 13 (a). Mělo by být poznamenáno, že při použití tangent pro určení meze toku by 

měla být data převedena do logaritmických hodnot, protože nejvíce zatěžované materiály 

demonstrují energetické vlastnosti.14 

          

Obrázek 13: Obrázek znázorňující stresové namáhání / kritické stresové stanovení 

tangenciální analýzou za použití stabilního testovacího smyku (a a b) a testování oscilace 

(c) 14 

5.4 Přehled a charakteristika měřených materiálů 

Polotuhé přípravky jsou určené k aplikaci na kůži a sliznice s místním účinkem, 

k penetraci účinných látek kůží, ke změkčení, případně k ochraně. Jsou homogenní, 

tvořeny jednoduchým nebo složeným základem, v němž může být rozpuštěna nebo 

dispergována jedna nebo více účinných látek. Složení základu ovlivňuje účinnost 

přípravku a uvolňování účinných látek,15 proto jeho výběr je zcela zásadní u magistraliter 

přípravy a neměly by být zaměňovány. Lékař volí vhodný základ s ohledem na stádium 

onemocnění a stav kůže nebo sliznice.  

Základy mohou být přírodní, nebo syntetické povahy, dále jsou rozdělovány na 

jednofázové nebo vícefázové systémy. Podle povahy základu má přípravek hydrofilní 

nebo lipofilní charakter. Polotuhé přípravky mohou obsahovat některé pomocné látky, 
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jako například protimikrobní přísady, antioxidanty, stabilizátory, emulgátory, látky 

zvyšující viskozitu a látky urychlující penetraci. Pokud se jedná o použití na velmi 

poškozenou kůži, musí být přípravek sterilní. Totéž platí i pro oční přípravky. Je 

rozlišováno několik typů polotuhých přípravků: masti, krémy, gely, pasty, kataplazmata, 

náplasti s léčivy, kožní náplasti. Polotuhé oční přípravky, Ocularia semisolida, jsou 

sterilní oční masti, krémy, gely určené k podání do oka, na spojivku nebo na oční víčka. 

Mohou obsahovat jednu nebo více léčivých látek rozpuštěných nebo dispergovaných ve 

vhodném nedráždivém základu. Jsou homogenní, nedráždí spojivku a jsou adjustovány 

do malých sterilizovaných stlačitelných tub, opatřených aplikačním nástavcem.15   

Materiály testované v této práci byly gel, masťové, krémové základy a masti pro 

farmaceutické účely.   

5.4.1 Charakteristika gelů 

Gely mohou mít čtyři typy soustav, polymerní dvoufázové jsou tvořeny biopolymery, 

příkladem jsou gely želatiny, nebo agaru, tragantu, škrobu a alginátu. Dále mohou mít 

soustavu polymerní jednofázovou, jako příklad možno uvést syntetické gely, gel sodné 

soli karbomeru, dále asociační micelární gely zastoupené tenzidy a gely částicové, k nimž 

se řadí mikrokrystalická celulóza. Proces, kdy vzniká gel je nazýván gelace, konkrétně 

vznikají bobtnáním, nebo z roztoku polymeru. Hydrofobní gely, tedy oleogely, sestávají 

z tekutého parafínu s polyethylenem nebo mastnými oleji, které mají schopnost tvořit gel 

s koloidním oxidem křemičitým, oxidem hlinitým nebo zinečnatým mýdlem. Hydrogely 

jsou složeny z vody, propylenglykolu nebo glycerolu s vhodnou gelotvornou látkou, jako 

jsou poloxamery, karbomery, deriváty celulózy a jiné.15 Jsou snadno kontaminovány 

mikroby, plísněmi a kvasinkami, proto se zde uplatňují protimikrobní přísady. Mají 

chladivý efekt a jsou vodou snadno smývatelné. Jsou vhodné zejména pro použití na 

sliznice. Některé hydrogely se používají také jako základ pro kožní implantáty, které 

postupně uvolňují léčivo, polymer je následně odbourán. Hydrogely jsou oproti 

oleogelům široce využívány.16 Gely jsou využívány jako nosiče léčiv, základ pro přípravu 

krémů, samostatně jako lubrikans, jako základ pro přípravu kožních implantátů, pomocné 

technické látky, viskozifianty a jiné.      

Gely mohou být považovány za pevnou trojrozměrnou síť, která propojuje celý objem 

tvořený z kapalného média. Tato síťová struktura může být důsledkem buď síly fyzikální, 

nebo chemické interakce, což vede k tvorbě fyzikálních nebo chemických gelů, které se 

vyznačují různým stupněm tuhosti. Chemické gely, jako například gel sodné soli 
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karbomeru, alginát sodný, karmelosa sodná sůl, zahrnují materiály, které jsou spojovány 

příčnými vazbami kovalentní povahy. Fyzikální gely jsou tvořeny prostřednictvím 

mezimolekulárních sdružení v důsledku vodíkové vazby, Van der Waalsovy síly, nebo 

elektrostatickými silami. Tyto gely obsahují částice. Jako příklad mohou být uvedené 

asociativní polymery.17 U gelů závisí viskozita na množství gelotvorné látky (viz. obr. 

14). 

                              

Obrázek 14: Viskozitní křivka - závislost viskozity gelu na množství kapalného média. 

Měřený materiál – mucin.  

5.4.1.1 Karbomery 

Karbomery jsou vysokomolekulární látky složené z kyseliny akrylové, síťované 

polyalkenylethery cukrů nebo polyalkoholů, patří do skupiny syntetických polymerů a 

jsou známy pod ochrannou známkou Carbopol (obchodní název). Pokud je počítáno na 

vysušenou látku, obsahují 56 % až 68 % karboxylových skupin. Jsou to bílé, vločkovité, 

hygroskopické prášky, které mají schopnost bobtnat po rozpuštění ve vodě, nebo jiných 

polárních rozpouštědlech, a po neutralizaci hydroxidem sodným. Při jejich označování je 

udávána také hodnota zdánlivé viskozity.15 Poprvé se zmínka o farmaceutickém využití 

objevuje v roce 1955, informace o Carbopolu 934 přináší učebnice galeniky Galenisches 

Praktikum, která byla vydána v roce 1959. Ve farmacii jsou využívány jako gelotvorné 

látky, stabilizátory suspenzí a emulzí. Jsou využívány při výrobě tablet, v systémech 

s řízeným uvolňováním léčiv. Výhodou karbomerů je jejich biologická inertnost, tepelná 

stabilita a hypoalergenní vlastnosti. Proto jsou vhodnou volbou pro oční, orální, perorální, 

rektální a vaginální aplikaci.18 
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Liší se stupněm zesítění, počtem reziduí a chemickou strukturou. To má vliv na viskozitu 

a použití suroviny, na aplikaci na sliznice a pro podání perorální. V zažívacím traktu se 

nežádoucně nerozkládají a ze zažívacího traktu se dostatečně vstřebávají. (Opak 

některých antibiotik, u kterých při léčbě střevních infekcí je výhodné, že se lék 

nevstřebává.) Kromě polotuhých přípravků se karbomery používají k úpravě 

reologických vlastností i pro tuhé přípravky. Důležité jsou vlivy na zmírnění symptomů 

středně těžkého a těžkého syndromu suchého oka. 

Karbomery mohou obsahovat rozpouštědlo, nízká rezidua ethyl acetatu, jako Carbopol 

971P NF nebo Carbopol 974P NF, nebo cyklohexan-ethyl acetat v tabletách a kapslích 

v perorálních přípravcích. Benzenu nesmí obsahovat více než 2 μg/g.15  

Těžké kovy ne vždy katalyzují degradaci karbomerové disperze. Karbomery však nejsou 

kompatibilní s fenolem, resorcinem, kationovými polymery, silnými elektrolyty a 

kyselinami. Karbomer  zvětšuje objem látky při namočení do vody, ethanolu, glycerolu, 

a při chemické reakci neutralizací se vytváří trojrozměrný síťovaný mikrogel. S vodou 

vytváří viskozní gely obsahující částice spadající do rozmezí 1nm až 1000 nm. Tyto 

koloidy nejsou vidět ve světelném mikroskopu, ale v elektronovém mikroskopu, v němž 

jsou fotony nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými čočkami a nebo 

ultramikroskopem, kde se pozorovaný vzorek osvětluje světelným bodem v pravých 

úhlech v rovině objektivu s ohniskem pod ním. Aby nevznikaly shluky, musí se 

dostatečně míchat. K neutralizaci se používá hydroxid sodný, hydroxid draselný, 

uhličitan sodný, aminokyseliny, trolamin. Míchat se musí pomalu, aby se nevytvářely 

vzduchové bubliny. Největší viskozitu mají gely v rozmezí pH 6 až 11. Při záření na gel 

vlnovou délkou od 400 nm do 10 nm a frekvenci od 1015 Hz do 1017 Hz mají fotony 

záření vysokou energii a štěpí chemickou vazbu, což je projeveno rychle klesající 

viskozitou. Tomu můžeme zabránit přidáním antioxidačních látek. Z uvedeného důvodu 

je nutno chránit gely před světem. Skladování při pokojové teplotě nemá na gely a jejich 

viskozitu vliv. Protimikrobní látky benzalkonium chlorid nebo benzoan sodný může při 

použití koncentrací už při 0,1% způsobit snížení viskozity a zakalení karbomerových 

disperzi.19 Uvedené látky se přidávají, aby se zabránilo poškození oka mikrobiální 

kontaminací.20 Karbomer po dispergaci ve vodě, případně v jiných polárních 

rozpouštědlech a neutralizaci roztokem hydroxidu soudného bobtná. Surovina by měla 

mít udanou hodnotu viskozity 2 % disperze. Údaj o hodnotě zdánlivé viskozity má 

význam pouze tehdy, je-li současně uvedena metoda měření a hodnota příslušného 

rychlostního gradientu. K často využívaným patří Carbomer 940. Je to 
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polyvinylkarboxypolymer, gelatizační, suspenzní činidlo, používá se pro zvýšení 

viskozity. Vytváří shluky molekul tenzidů dispergované v kapalném médiu, (micelární 

strukturu), vznik gelu, a tím umožnuje včlenění různých vůní a esenciálních olejů. Tento 

produkt je velice hygroskopický. Zvětšuje povrchy systému. Stabilizuje emulze.21 

Karbomery z původního objemu při pH 4,0 až 6,0 ve vodě zvětšují 1000 krát svůj objem. 

Bobtnání napomáhá to, že  makromolekuly polymeru kyseliny akrylátové, které 

obsahují karboxylovou skupinu -COOH ve vnitřním uspořádání polymeru ionizují a 

dochází ke vzniku repulzivních sil mezi negativními náboji.22 Struktura polymeru a její 

vazební síly určují, zda vyvolaným smykovým napětím dojde k deformaci struktury. 

Snížení teploty a neutralizační složky obnovují pevnost a tuhost, vyšší tepelná energie 

naopak působí destruktivně. Karbomerové polymery mají reologické vlastnosti dané 

molekulovou hmotností mezi sítěnými částicemi, velikostí částic, jejich distribuci a 

povahou ukončujícího řetězce včetně volných zakončení.23 Karbomery jsou pomocnými 

látkami. Léčiva jsou v nich dispergována rovnoměrně a v případě kontaktu tablety 

s obsahem karbomeru s rozpouštěcí disoluční látkou začne povrch látky bobtnat, 

hydratovat a vytvoří gelovou vrstvu, hydrogel. V mikrogelech je v karbomerových 

částicích léčivo rozptýleno. Uvolňování léčiva ovlivňuje i krystalická fáze polymeru, její 

vzájemné těsnější uložení makromolekul, spletení řetězců, hustota sítění, jež ovlivňuje 

stupeň hydratace a bobtnání polymerových hydrogelů. Velmi důležité je samotné léčivo, 

které v případě snadno rozpustné látky je dopravováno samovolným rozptylováním částic 

v prostoru. U vysoce viskózních sítěných karbomerů C974 je proces uvolňování dokonce 

okamžitý ve srovnání s uváděnou difúzí. Struktura je obtížně přístupná a gel je tuhý, i 

když je plně hydratovaný.24 Karbomery  C971 uvolňují léčiva pomaleji, protože jsou 

méně sítěné a struktura mikrogelů je soudržnější, z toho je patrné větší možné řízené 

uvolňování léčiv. Vlastnosti vytvářených gelů se zkoušely s cílem zajistit karbomerové 

gely, které by nepotřebovaly neutralizaci a rozpouštěly by se v něm léčiva špatně 

rozpustná a nerozpustná ve vodě. K tomu se během příprav zahříval gel PEG 400 s C 971 

a C974 a C974 s vodným gelem a docházelo k růstu viskozity. Zahříváním lze nahradit 

při přípravě vodného gelu a výrobě polyethylenglykolového (PEG) gelu neutralizaci. 

Mechanické vlastnosti byly zkoumány s použitím analyzátoru textury (TA-XT2) a 

reologické vlastnosti za použití reometru Rheomat 115A. CP výrazně zvýšil stlačitelnost 

gelu, tvrdost, a přilnavost, faktory, které mají vliv na snadnost odstranění gelu z nádoby, 

snadnou aplikaci gelu na sliznici a gelové bioadheze.  Nicméně koncentrace CP byl 

v negativní korelaci s gelovou soudržností, faktorem, který představuje strukturální 
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reformaci. PEG gely vykazovaly pseudoplastické proudění s tixotrpií, což ukazuje na 

obecnou změnu konzistence se zvýšeným namáháním ve smyku.25 Karbomery snadno a 

rychle absorbující vodu a bobtnající, se používají k řízenému uvolňování z tablet. Dále k 

bioadhezi po bukálním, oftalmologickém, intestinálním, nasálním, vaginálním a 

rektálním podání. Ke zvýšení viskozity pleťových roztoků, krémů a gelů, perorálních 

suspenzí a transdermálních gelových rezervoárů a pro permanentní suspenze 

nerozpustných součástí perorálních suspenzí a lokálních přípravků a k permanentním 

emulzím typu olej-ve-vodě a to i za vyšších teplot.26      

5.4.2 Masťové a krémové základy 

Masťové základy se podílí na léčebném účinku léčiv. Je základem pro určení zda bude 

mít lék povrchový, penetrační nebo absorpční účinek. Další význam masťového základu 

je v tom, že ovlivňuje uvolňování léčivých látek z přípravku a tím i začátek, průběh a 

konec účinku léčivé látky. Homogenní systémy, masťové základy, jsou oleofilní, 

nerozpustný ve vodě a jsou rozpustné jen v chloroformu. Dále jsou masťové základy 

hydrofilní, obsahující vodu a gelotvorné, rozpustné ve vodě. Neméně důležitou rolí je, že 

ovlivňuje konzistenci, strukturu, stálost, vzhled, přilnutí na kůži. Masťový základ musí 

být neutrální, to znamená pH 7. Musí zajišťovat toleranci organismu k masťovému 

základu, musí být kompatibilní vůči ostatním látkám přicházející s ním do styku. Účinek 

by měl mít stejný na všechny druhy kůží. Zároveň nesmí kůži odmašťovat a ani 

dehydratovat. Masťové a krémové základy lze užívat též jako emoliencia a indiferentní 

vehikula.                                                                                                                                              

Indiferentní vehikula se používají samostatně na promazávání a jsou velmi účinnými 

nositeli začleněných léčiv. Velká pozornost se musí věnovat konzervačním látkám ze 

skupiny parabenů, které bývají podstatou nežádoucích kožních alergických účinků. 

Emoliencia mají některé vlastnosti indiferentního vehikula a navíc vyhlazují zvýšené 

hydratační účinky. Vytváří neprodyšný film na kůži a zabraňují ztrátě vody, zklidňují. 

Bílá vazelína patří pro svoji okluzi k nelepším emoliens. Stejné účinky má kyselina 

linolová, mandlový olej, močovina (urea), parafínový olej, rybí olej, sojový olej. Protože 

vyvolávají pocit mastnoty, samotně se nepoužívají, dnes je k tomuto účelu využíván 

stearylalkohol, který není tak mastný a kůži také hydratuje. 
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Masťové základy mohou být jednotlivé látky, ale i směsi látek, jež zajišťují potřebnou 

konzistenci a další potřebné vlastnosti mastí. Zajišťují snížení odpařování vody z kůže. 

Mají být odolné proti vnějším vlivům, konzistentní. Nesmí být dráždivé a nepříjemně 

zapáchající. Je třeba, aby zajistily pronikání do hlubších vrstev kůže, případně aby 

vytvářely kožní ochranu a byly snadno odstranitelné. Ideální masťový základ není. 

Základní rozdělení je podle báze na hydrofilní a hydrofobní. Do hydrofilních bází řadíme: 

emulze typu o/v, hydrofilní absorpci, polyethylenglykol, roztoky a gely polysacharidů. 

Do hydrofobních bází zahrnujeme emulze, hydrofobní absorpční báze, křemík - 

organické báze, plastové gely, tuky, uhlovodíky. 

Při volbě základu nosiče se musí uvažovat s osmotickou aktivitou. Látky hydrofobní báze 

nemají osmotickou aktivitu, proto se nehodí na léčbu hnisající rány v začátku léčení 

takových ran. Masťový základ musí podporovat opadávání, absorbovat z rány exsudát, 

zánětlivý extravaskulární výpotek s vysokou koncentrací bílkovin převyšující 40 g/l o 

specifické hmotnosti nad 1020 kg/m3 a obsahující různé typy a množství buněk 

(>1500/µl) a buněčnou neživou organickou hmotu v různém stupni rozkladu drť (detrit). 

Proto se na hojení ran v počáteční době hodí hydrofilní gel. Emulze mají osmotickou 

aktivitu menší než hydrofilní báze a větší než hydrofobní báze. Emulze musí být fyzikálně 

stabilní. Proto se používají pomocné látky pro stabilizaci emulze a suspenze, heterogenní 

směsi jemně dispergované pevné látky v kapalině. U suspenze dochází k samovolnému, 

a pomalému oddělení složek směsi, sedimentaci. Velký vliv na reologické vlastnosti 

základů emulzí má koncentrace emulgátorů. Vliv vody obsažené v základu má velký vliv 

na strukturální a mechanické vlastnosti. 

Masťové základy musí být stabilní, strukturovatelné, snadno roztíratelné. Změnou 

poměru složek v masťovém základu je možno ve velkém rozsahu regulovat mechanické 

a strukturální vlastnosti. Velký vliv na uvedené vlastnosti mají v masťových základech 

emulgátory. Masti by měly při teplotách 20 °C ± 5 °C mít stálost minimálně 9 měsíců a 

v lednici při teplotách 5 °C ± 3 ° C minimálně 2 roky.27 28 

5.4.2.1 Vazelína bílá 

Je to homogenní, masťovitá, bílá a průsvitná látka bez chuti a zápachu.29 Skládá se 

z vyšších polotuhých nasycených uhlovodíků s délkou řetězce 25 uhlíků v molekule a 

výš.30 Proto je vysoce hydrofobní, tedy vodu odpuzující. Jedná se o čistě lipofilní 

masťový základ nerozpustný ve vodě, glycerolu 85 %, ethanolu 96 %, acetonu, avšak 
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dobře rozpustný v etheru a chloroformu. Ačkoli je lipofilní, je jen omezeně mísitelný 

s mastnými oleji. Je to hořlavý, chemicky a fyzikálně stálý materiál s teplotou tání 

v rozmezí 38 - 60 °C (jiné zdroje uvádí až 75 °C). Oproti žluté vazelíně obsahuje výrazně 

méně aromatických uhlovodíků (stopové množství), které jsou považovány za 

znečištěniny a mohou způsobovat iritaci pokožky (více Zbyněk Sklenář). Bílá vazelína 

se liší také stupněm bělení. Její používání může být považováno za sporné a to kvůli 

původu. Získává se z ropy destilací a postupným čištěním, kdy vznikají i jiné materiály, 

jako jsou minerální oleje. Čištění je prováděno pomocí filtrace a adsorpce. Je 

nekompatibilní s kožními lipidy, špatně lpí na pokožce a brání přístupu vzduchu. Není 

vhodná pro použití na sliznice, opatrnosti je zapotřebí při časté aplikaci na pokožku 

obličeje, kde může způsobovat aknózní stavy nebo folikulitidu. Naproti tomu je snadno 

dostupná, netoxická, nedráždivá a uvádí se, že má výhodné reologické vlastnosti. 

Zajímavostí z historie vazelíny je to, že chemik Robert Chesebrough, který si nechal 

patentovat proces výroby, si pálil ohněm a leptal kůži kyselinou, aby dokázal společnosti 

výhodné vlastnosti pro použití na poškozenou kůži. Výhodou je možnost zapracování 

lipofilních léčivých látek a její krycí a ochranné vlastnosti na pokožce. Udržuje v ní 

vlhkost, tvoří bariéru proti vstupu mikroorganizmů a brání dalšímu odpařování vody. 

V kombinaci s emulgátory je možné do vazelíny vmísit vodu, vodné roztoky léčivých 

látek a hydrofilní látky. Je využívána jako masťový základ pro oční masti a masti na 

bércové vředy, dále v dermatologii magistraliter připravovaných léčivých přípravků.29,30 

Spolu se žlutou vazelínou se používá hlavně jako základní komponent do masťových 

základů, působí pouze místně a nepronikne do hlubších vrstev ani nejsvrchnějších vrstvy 

kůže (epidermis). Je využívána jako emoliens a též jako doplněk intermitentní terapie 

lokálními kortikosteroidy. Nesmí být podávána na kožní onemocnění nejasných příčin 

(etiologie), na infikovanou a poškozenou kůži a na neštovice (pustulózní projevy). 

Nepodávat na kožní onemocnění nejasných příčin (etiologie), na infikovanou a 

poškozenou kůži a na neštovice (pustulózní projevy). V místě aplikace může způsobit 

lokální podráždění, které je přechodné.31    

5.4.2.2 Adeps lanae 

Adeps lanae je žlutý, voskovitý, vazký, bezvodý a lepivý masťový základ 

charakteristického zápachu, který snadno podléhá oxidaci, žlukne. Proto je stabilizován 

pomocí butylhydroxytoluenu, antioxidační přísadou. Jedná se o přírodní materiál, do 

kterého je možné vemulgovat až 40 % vody, více není doporučováno, plní funkci 

emulgátoru typu v/o. Používá se k přípravě oleokrémů a emulgujících mastí. Je 
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nerozpustný ve vodě a velmi těžce rozpustný v ethanolu 96 %, ale snadno rozpustný 

v etheru a chloroformu. Výhodou je dobrá mísitelnost s kožním tukem a zlepšuje průnik 

léčiva do pokožky. Využívá se pro přípravu nebo výrobu přípravků, samostatně nikoliv 

z důvodu nevýhodných vlastností, jako např. lepivost a obtížná roztíratelnost. Výhodnější 

vlastnosti má po vemulgaci vody. Alergizující potenciál je důvodem, proč se hledají i jiné 

alternativní materiály. Další senzibilizující složkou může být butylhydroxytoluen, 

antioxidans.16
  Stejně jako vazelína se i adeps lanae využívá k výrobě očních mastí jako 

jedna ze složek masťového základu. 

5.4.2.3 Cremor basalis   

Složení (na 100 g přípravku): Aqua purificata 40,00 g, Alcohol cetilicus 6,00 g, Glyceroli 

– 60 - monostearas 4,00 g, Glyceroli – 20 - monostearas 7,00 g, Propylenglycolum       

10,00 g, Triglycerida saturata media 7,50 g, Vaselinum album 25,50 g.       

Cremor basalis, basiscreme, je krémový základ hydrofilní povahy (typ emulze o/v) 

sloužící jako vehikulum pro přípravu polotuhých, lokálně aplikovaných přípravků. Je 

schopný pojmout látky hydrofilní i lipofiní povahy, aniž by došlo k narušení emulzního 

systému. Jedná se o neiontové vehikulum, jež umožňuje zapracovat mnoho léčiv nebo 

jejich kombinace. Patří mezi ambifilní krémy, které tvoří přechod mezi hydrofilními a 

oleofilními krémy. Jakožto ambifilní krém obsahuje fázi hydrofilní a lipofilní, které jsou 

spojité. Toto je nazýváno bikoherentní struktura.  

Je bílý, téměř bez zápachu, měkký a vodou smývatelný, má vyrovnaný podíl vodné a 

olejové fáze. Jeho nespornou výhodou je jeho neiontový charakter a kompatibilita s řadou 

léčiv. Neobsahuje často užívané konzervanty a umožňuje dobrý průnik léčivých látek do 

pokožky. Hodnota pH se pohybuje v rozmezí 5 – 6, ale lze jej regulovat. Samostatně může 

být používán jako prostředek k promazávání na suchou pokožku, svědění, nebo při 

atopické dermatitidě. Obsahuje taktéž hydratační složku propylenglykol a vodu, jež tvoří 

50 % základu. Zbývajících 50 % je tvořeno lipofilní fází tvořenou oleji a emulgátory. 

Hlavním emulgátorem typu o/v je makrogol – 20 – monostearát, vyznačující se 

neionogenním charakterem. Sekundární emulgátory (v/o) jako například cetylalkohol 

nebo glycerol – monostearát 60, spolu s primárním emulgátorem tvoří v systému 

jednovrstevný film na povrchu kapek vnitřní fáze a spoluutváří lamelární fáze. Lamelární 

micely emulgátorů tvoří gelotvornou jednotku, jež je schopna pojmout dostatečné 

množství vody, aniž by byla narušena polotuhá konzistence.  

Protože je cremor basalis hydrofilní, je náchylný k mikrobiální kontaminaci. Aby byla 

jeho doba použitelnosti prodloužena na deklarovanou dobu, je nezbytné, aby byla přidána 
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vhodná protimikrobní přísada, konzervant propylenglykol. Je-li během přípravy zvýšeno 

množství vody, musí být přidán i propyleglykol v potřebném množství.  

Tento krémový základ je využíván k přípravě topických přípravků s protizánětlivým a 

protiinfekčním účinkem. Lze do něj inkorporovat jak látky kationaktivní, tak i 

neionogenní, v některých případech i anionaktivní, stejně tak i oleje. Hodnota pH tohoto 

základu je optimální pro léčivé látky stabilní v mírně kyselém prostředí, ale lze jej 

upravovat přidáním pufrů. Je inkompatibilní s látkami fenolického charakteru.32          

5.4.2.4 Cremor leniens 

Složení (na 100 g přípravku): Cera alba 7,00 g, Cetylis palmitas 9,00 g, Glyceroli 

monostearas 40 – 50 5,50 g, Helianthi oleum raffinatum 53,30 g, Ricini oleum 5,00 g, 

Propylis gallas 0,02 g, Methyparabenum 0,07 g, Propylparabenum 0,03 g, Geranii oleum 

0,10 g, Aqua purifficata 20,00 g. 

Cremor leniens, změkčující krém, je krémový základ typu v/o. Složení je na bázi 

rostlinných olejů (triacylglycerolů). Bílý vosk má funkci emulgátoru a viskozifiantu. Dále 

obsahuje 15 – 20 % vody a pravý emulgátor cetyl-palmitát. Nevykazuje chladivý efekt, 

ale oproti nepravým oleokrémům má stabilnější vnitřní strukturu. Je kompatibilní i 

s kysele reagujícími léčivými látkami, jako jsou například kyselina salicylová a tanin. Je 

vhodným krémovým základem pro suspendování nerozpustných léčiv.33  Samostatně 

může být používán také k promaštění a ošetření poškozené, popraskané a suché kůže. 

Nejsou známi žádné nežádoucí účinky.34      

5.4.2.5 Unguentum base C 

Složení (na 100 g přípravku): Paraffinum solidum 20,00 g, Paraffinum liquidum 50,00 g, 

Zinci stearas 0,50 g, Cera alba 7, 00 g, Natrii stearas decahydricus 1,20 g, Arlacel 481 

9,40 g, Aluminii stearas 1,00 g, Aqua purifficata 10,28 g, methylparabenum 0,50 g, 

propylparabenum 0,12 g.  

Jiným názvem Cutilan, nebo též CutoFarm, je vysoce viskózní, bělavý materiál 

charakteristického zápachu, s vodou nemísitelný, nebo jen velmi omezeně.35 Jedná se o 

emulgující hydrofobní masťový základ v/o s kombinovaným emulzním systémem, jež je 

tvořen anionogenním a neionogenním emulgátorem. Je omezeně mísitelný s vodou, 

kompatibilní s velkým množstvím látek, především lipofilní povahy. Hydrofobní 

charakter se nemění ani po vpravení vody nebo vodného roztoku léčiv. Tento masťový 

základ je možné používat přímo k promaštění pokožky, nebo jako doplněk k léčbě 

kortikoidy.36      
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5.4.2.6 Unguentum ophtalmicum simplex 

Složení (na 100 g přípravku): Adeps lanae 10, 0 g, Paraffinum liquidum 10, 0 g, 

Vaselinum album 80, 0 g. 

Jedná se o základ lehce nažloutlé barvy a charakteristického zápachu, jež mu dává jedna 

ze složek, tuk z ovčí vlny. Využívá se k přípravě magistraliter očních mastí. Díky obsahu 

adeps lanae, který má funkci emulgátoru, je schopný pojmout vodný roztok léčivé látky, 

ale je třeba brát na zřetel možný alergizující potenciál.     

5.4.3 Masti 

Mast je tvořena masťovým základem, ve kterém je rozpuštěna nebo dispergována jedna 

nebo více účinných látek a má farmakologický účinek. Mast může mít charakter lipofilní, 

nebo hydrofilní, případně vodu emulgující, o čemž rozhoduje složení základu. 

Hydrofobní masti obsahují jako základ tvrdý nebo tekutý parafín, rostlinné oleje, vosky, 

tuky živočišného původu, tekuté polyalkylsiloxany, syntetické acylglyceroly. Z tohoto 

důvodu mohou absorbovat jen velmi omezené množství vody. Oproti tomu hydrofilní 

masti obsahují základy s vodou mísitelné, jako jsou směsi tekutého a tuhého 

polyethylenglykolu. Dalším typem mastí jsou vodou emulgující, které mají schopnost 

pojmout větší množství vody. Jejich základem je hydrofobní mast s emulgátorem typu 

v/o (alkoholy tuku z ovčí vlny, monoacylglyceroly atd.), případně emulgátor typu o/v, 

jako např. polysorbáty nebo sulfatované mastné alkoholy.15   

5.4.3.1 Brolene antibiotics 1 % 

Složení (na 100 g přípravku): Chloramphenicol 1, 0 g, Paraffinum liqiudum 9, 0 g, 

Vaselinum album 80, 0 g. 

Jedná se o antibiotickou mast využívanou v očním lékařství, zastavuje růst bakterií, 

podporuje organismus v boji s infekcí. Používá se zejména v léčbě bakteriálních 

konjuktivitýd. Absolutní kontraindikací k užívání je alergie na účinnou látku. 

Antibiotikum chloramfenikol je látka se spektrem účinku na gramnegativní i 

grampozitivní bakterie.    
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Použité suroviny 

Adeps lanae, š: 15B27 – T27 - 020839, Fagron 500 g 

Brolene antibiotics 1 %, š: 6674, Sanofi, 4 g 

Cremor basalis, š: 14 F06 – T03 – 015783, Fagron 250 g 

Cremor leniens š: 12 H03 – T01, Fagron, 1000 g 

Paraffinum liquidum š: 16LT9 – T 05 - 048291, Fagron 800 g 

Paraffinum solidum/pecky š.: 14LT1 – T01 – 020825, Fagron 500 g 

Unguentum base C, š: 12 D23 – T03, Fagron 1000 g 

Unguentum ophtalmicum simplex, připraveno na Katedře farmaceutické technologie  

Vaselinum album, 15B17 – T01 – 021852, Fagron 500 g 

Vidisic oční gel, š: 2176, Baush a Lomb Incomporated, 10 g  

6.2 Použitý přístroj 

Absolutní rotační reometr Kinexus Pro+  firmy Malvern Instruments měří v oscilačním, 

nebo rotačním režimu v teplotním rozsahu od – 5 do 200 °C. Přístroj umožňuje měření 

ve třech modech, a to CS (controlled stress), kdy je proměřován rychlostní spád při určení 

hodnot posuvného napětí, CR (controlled rate) probíhá měření posuvného napětí při 

kontrole rychlostních spádů a řízení přímé deformace. Reometr je spojen s PC se 

softwarem rSpace pro ovládání reometru a zpracovávání výsledků měření.  

                                          

Obrázek 15: Absolutní rotační reometr Kinexus pro + 37 
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6.3 Postup měření na rotačním reometru Kinexus 

Nejprve je zkontrolován přívod vzduchu do přístroje. Levý tlakoměr musí ukazovat 

4 bary, pravý tlakoměr ukazuje 3 bary. Toto je nezbytné, aby nedošlo k poškození 

přístroje, proto je tímto každý experiment prováděný na reometru zahájen. Indikátor 

stlačeného vzduchu umístěný na levé části přístroje svítí zeleně a to znamená, že přístroj 

je zásobován stlačeným vzduchem. (V případě, že by byl ukazatel bílý, přístroj nesmí být 

používán. To by totiž mohlo vést k poškození přístroje. Horní pohyblivá geometrie totiž 

„plave” na vzduchovém polštáři.) Poté je odstraněn ochranný kryt vzduchového ložiska. 

Jednou rukou je nutné držet červený kryt, druhou je pak zatlačeno upínací zařízení 

směrem nahoru, tím se kryt vycvakne. V této chvíli může být přístroj zapnut a ponechán 

5 minut zapnutý kvůli stabilizaci. Po uplynutí 5 minut je zapnut software rSpace a pokud 

indikátor stavu na přístroji svítí zeleně, je přístroj zapnut správně. Reometr je 

inicializován, hlava přístroje se vysune směrem nahoru. Dále se postupuje dle pokynů 

softwaru a nasadí se vybraná geometrie, kterou přístroj automaticky sám rozpozná díky 

mikročipům. (To je výhoda novějších moderních reometrů, neboť některé ze starších 

přístrojů toto neuměly a geometrie se musela nastavit i v počítači, což v menší míře 

prodloužilo měření.) Na počítači je geometrie jen odsouhlasena. Ze spodní nepohyblivé 

geometrie odstraníme ochranný kryt a je nastavena zero gap (nulová mezera). V této 

chvíli je přístroj připraven k měření a samotný experiment může začít. Po rozkliknutí 

ikony load sample v je sofwaru  vybrán typ materiálu masťový základ a měřený vzorek 

je pojmenován. Poté je otevřen kelímek s materiálem a plastovou kopistkou je 

z prostřední části kelímku odebráno určité množství vzorku. Následně je zkoumaný 

vzorek nanesen na spodní geometrii plastovou kopistkou (nepoužívá se kovových 

nástrojů, neboť při nešetrné aplikaci vzorku by mohlo dojít k porušení celistvosti povrchu 

geometrie a to by mělo za následek ovlivnění experimentů). Správné nanesení vzorku je 

provedeno tak, aby se materiál nevylíval, nebo aby ho nebylo mezi geometriemi 

nedostatek (obr. 16). Pokud je materiálu mezi geometriemi přebytek, desky mohou 

jakoby prokluzovat. Pokud je ho méně, než je třeba, může být na desky vyvinuta tahová 

síla, která je přístrojem zaznamenána a to je započítáno do výsledků měření. Další 

problém v případě špatného nanesení je opakovatelnost takovéhoto experimentu. 
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Obrázek 16: Správné nanesení vzorku mezi geometriemi, znázorněno pro uspořádání 

kužel - deska a deska - deska. 

Je-li vzorek nanesen správně, akce je odsouhlasena kliknutím na ikonu YES. Přebytečné 

množství musí být odstraněno plastovou kopistkou, ne však pomocí buničiny, která by 

materiál mohla nasát, a mezi geometriemi by pak po okrajích nebyl materiál. To by bylo 

špatné nanesení. V opačném případě je kliknuto na ikonu NO a hlava reometru vyjede 

nahoru. Vzorek je očištěn a nanesen znovu. Nyní je přiložen kryt dolní geometrie a je 

zvolena sekvence. Ta je vybrána po kliknutí na rFinder na panelu nástrojů, další možností 

je Run a sequence nebo Favourites. Vybraná sekvence je spuštěna dvojklikem, dále je 

postupováno dle pokynů softwaru a jsou nastaveny parametry vhodné k měření 

vybraného materiálu, jakými jsou teplota, rychlostní spád atd.  

Důležitá je následná temperace vzorku, kdy se ustálí teplota v celém objemu a je tak 

zajištěna konstantnost. Je zahájeno měření, jehož výsledky mohou být sledovány 

v podobě postupně se objevujícího grafu nebo tabulky. Po ukončení experimentu je 

vzorek vyňat a geometrie očištěny.38          

6.4 Podmínky měření 

Byla použita geometrie CP 4/40, kužel – deska s úhlem kužele 4° a průměrem 40 mm. 

Měření bylo realizováno při 25 °C. Přehled podmínek měření uvádí tab. 1. 

 

Tab. 1: Přehled podmínek měření 

Charakteristika Sekvence Modul Rozsah D [s-1] Vyhodnocení 

Tokové a 

viskozitní křivky 

Toolkid_V001 

Shear rate table 
CR 0,1 – 100,0 

Power law 

model fit 
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Mez toku 
Viscometry_0002 

Shear stress ramp 
CS 0,1 – 100/300 

Yield stress 

analysis 

 

6.4.1 Měření tokových a viskozitních křivek 

Tokové a viskozitní křivky pro vybrané materiály byly získány měřením v CR modu 

pomocí sekvence Toolkid_V001 Shear rate table. Teplota byla zvolena na 25 °C, 

geometrie CP 4°/40. Počáteční rychlostní spád byl navolen 0,01 s-1 a konečný 100,0 s-1, 

počet měření v dekádě bylo 10. Měření bylo minimálně dvakrát opakováno pokaždé na 

nově naneseném vzorku za standardních podmínek. 

6.4.2 Měření meze toku a viskozity na mezi toku 

Tyto materiálové vlastnosti byly stanovovány v CS modu za použití sekvence 

Viscometry_0002 Shear stress ramp with yield stress analysis při teplotě 25 °C. Měřící 

geometrie CP 4°/40 (kužel deska 4 cm se sklonem 4°), použitý rozsah posuvného napětí 

0,1 Pa až 100 Pa nebo 300 Pa, počet měření v dekádě bylo 10. Po nanesení vzorku se 

spustilo měření až po intervalu 10 min, aby se eliminovala historie namáhání, kterému je 

vzorek vystaven při nanášení mezi geometrie. Při prvním měření bílé vazelíny bylo 

opakováno měření na témže vzorku. Další měření a měření ostatních vzorků bylo 

opakováno vždy s nově naneseným vzorkem. 

6.5 Testované polotuhé materiály 

Pro vypracování metodiky hodnocení polotuhých materiálů pomocí meze toku byly 

použity modelové polotuhé excpienty a přípravky: Vaselinum album, Vaselinum album 

cum Paraffinum solidum 5%, Vidisic oční gel, Adeps lanae, Brolene antibotics 1 %, 

Cremor basalis, Cremor leniens a Unguentum base C, Unguentum ophtalmicum simplex. 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Tokové a viskozitní křivky 

Obrázek 17: Vazelína bílá – toková křivka 

                        

 

Obrázek 18: Vazelína bílá – viskozitní křivka 
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Obrázek 19: Vazelína bílá + 5 % tuhého parafínu – toková křivka 

                      

 

Obrázek 20: Vazelína bílá + 5 % tuhého parafínu - viskozitní křivka 
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Obrázek 21: Adeps lanae – toková křivka  

                       

 

Obrázek 22: Adeps lanae – viskozitní křivka 
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Obrázek 23: Brolene antibiotics 1 % - toková křivka 

                       

 

Obrázek 24: Brolene antibiotics 1 % - viskozitní křivka 
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Obrázek 25: Cremor basalis - toková křivka 

                        

 

Obrázek 26: Cremor basalis - viskozitní křivka 
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Obrázek 27: Cremor leniens - toková křivka 

                       

 

Obrázek 28: Cremor leniens - viskozitní křivka 
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Obrázek 29: Gel sodné soli karbomeru - toková křivka      

                       

 

Obrázek 30: Gel sodné soli karbomeru - viskozitní křivka 
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Obrázek 31: Unguentum base C - toková křivka 

                        

 

Obrázek 32: Unguentum base C - viskozitní křivka 
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Obrázek 33: Unguentum ophtalmicum simplex – toková křivka 

                         

 

Obrázek 34: Unguentum ophtalmicum simplex – viskozitní křivka 
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7.2 Mez toku a viskozita na mezi toku 

Tab. 2: Vazelína bílá – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku získané opakovaným 

měřením téhož vzorku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Vazelína bílá 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

16,53 223 000 

26,48 129 200  

26,32 147 600 

6,98 207 000 

  26,52 83 100 

 

 

 

Obrázek 35: Vazelína bílá – mez toku a viskozita na mezi toku měřené opakovaně na 

témže vzorku 
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Tab. 3: Vazelína bílá – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku  

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Vazelína bílá 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

45,17 137 900 

17,89 116 300 

29,69 112 400 

  28,31 126 000 

 

 

 

Obrázek 36: Vazelína bílá – mez toku a viskozita na mezi toku  
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Tab. 4: Vazelína bílá – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku, změna smykového 

napětí 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Vazelína bílá 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp with 

yield stress analysis 

9,34 109 800 

31,03 217 900 

37,88 272 300 

38,37 272 300 

  19,03 195 300 

 

 

 

Obrázek 37: Vazelína bílá – mez toku a viskozita na mezi toku, změna smykového napětí 
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Tab. 5: Vaselína bílá + 5 % paraffínu – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Vazelína bílá +  

5 % tuhého 

parafínu 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

97,88 138 500 

83,62 126 600 

96,18 134 700 

 

 

 

Obrázek 38: Vaselína bílá + 5 % paraffínu – mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 6: Adeps lanae – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Adeps lanae 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp with 

yield stress analysis 

0,11 144 300 

0,11 147 400 

0,29 146 500 

 

 

 

Obrázek 39: Adeps lanae – mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 7: Brolene antibiotics 1 % - hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Brolene 

antibiotics 1 % 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

0,17 12 700 

0,25 10 920 

0,34 11 770 

 

 

 

Obrázek 40: Brolene antibiotics 1 % - mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 8: Cremor basalis – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Cremor basalis 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

35,67 6 718 

15,41 2 952 

20,13 4 804 

 

 

 

Obrázek 41: Cremor basalis - mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 9: Cremor leniens – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 

VISKOZITA NA MEZI 

TOKU  

[Pa s] 

Cremor leniens 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

171,76 964 000 

166,58 950 500 

175,44 980 300 

 

 

 

Obrázek 42: Cremor leniens -  mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 10: Gel sodné soli karbomeru – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Gel sodné soli 

karbomeru 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp with 

yield stress analysis 

0,53 2 108 

0,49 2 014 

0,46 1 697 

 

 

 

Obrázek 43: Gel sodné soli karbomeru - mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 11: Unguentum base C – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Unguentum base C  

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

65,01 607 400 

43,39 390 400 

42,78 372 800 

38,52 338 600 

 

 

 

Obrázek 44: Unguentum base C – mez toku a viskozita na mezi toku 
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Tab. 12: Unguentum ophtalmicum simplex – hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku 

VZOREK ŠABLONA MEZ TOKU [Pa] 
VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Unguentum 

ophtalmicum 

simplex 

Viskometry_0002 

Shear stress ramp 

with yield stress 

analysis 

0,16 66 200 

0,45 54 350 

1,66 58 260 

 

 

 

Obrázek 45: Unguentum ophtalmicum simplex - mez toku a viskozita na mezi toku  

                     

  



55 

 

8 DISKUZE 

Protože jsou vybrané materiály nenewtonské povahy a vykazují plastický tok, nabízí se 

možnost testovat jejich vlastnosti pomocí viskozity na mezi toku a meze toku. V této práci 

byly měřeny tokové a viskozitní křivky, mez toku a viskozita na mezi toku pomocí 

rotačního reometru Kinexus Pro + firmy Malvern, použity byly dva mody, a to CS 

(controlled stress), kdy je zvoleno posuvné napětí a proměřován rychlostní spád, a CR 

(controlled rate), při němž je zvolen rychlostní spád a posuvné napětí je měřeno. 

Výhodami měření je nízká spotřeba vzorku, jednoduchost a rychlost měření, 

vyhodnocování pomocí softwaru a to, že vzorek nemusí být speciálně upravován 

k samotnému měření. Tyto materiálové soustavy se nechovají jako ideální elastické nebo 

tuhé těleso, jedná se však o reálný materiál, u něhož je třeba znát jeho chování během a 

po namáhání. K namáhání mastí, krémů a gelů dochází během adjustace do vhodného 

obalu, nabírání či vytlačování z tuby nebo přes aplikátor a také během samotné aplikace. 

Vzhledem k vlastnostem materiálu a citlivosti metodiky je nutné, aby byly stanoveny 

nejen podmínky měření, ale také způsob zacházení s materiálem během experimentů. 

8.1 Tokové a viskozitní křivky 

Pomocí sekvence Shear rate table byly proměřeny hodnoty zdánlivé viskozity, 

posuvného napětí a rychlostního spádu gelu sodné soli karbomeru, vazelíny bílé, vazelíny 

bílé s přídavkem 5 % tuhého parafínu, Cremor basalis, Cremor leniens, Unguentum base 

C, Brolene antibiotics 1 %, Adeps lanae a Unguentum ophtalmicum simplex. Měřící 

geometrie byla zvolena kužel – deska CP 4/40 (průměr 4 cm a úhel sklonu 4°), teplota 

během experimentů byla nastavena na konstantních 25 °C. Rozsah rychlostního spádu 

byl 0,1 – 100 s-1.  

Měření potvrdilo, že se jedná o soustavy nenewtonské, vykazující plastický typ toku ve 

všech případech měřených materiálů. Během namáhání je po překročení určité hodnoty 

posuvného napětí destruována vnitřní struktura. To je charakteristické pro plastické 

soustavy, které vykazují mez toku.  

Během měření se čekalo na ustálený stav, tedy namáhání bylo konstantní. Tímto měřením 

jsou získány rovnovážné tokové křivky. Otázkou pro další zkoumání je, zdali by nebylo 

výhodnější, měřit tokové křivky při zvyšujícím se (nebo snižujícím se) namáhání, které 

by bylo pro vybrané situace reálnější (např. při magistraliter přípravě není materiál 

konstantně namáhán).     
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8.2 Mez toku a viskozita na mezi toku 

Mez toku byla stanovena v CS modu za použití sekvence Shear stress ramp pro materiály: 

gel sodné soli karbomeru, vazelína bílá, vazelína bílá s přídavkem 5 % tuhého parafínu, 

cremor basalis, cremor leniens, unguentum base C, adeps lanae, unguentum ophtalmicum 

simplex a brolene antibiotics 1 %. Měřící geometrie CP 4°/40 (kužel deska 4 cm se 

sklonem 4°), použitý rozsah posuvného napětí 0,1 Pa až 100 Pa nebo 300 Pa, experimenty 

probíhaly při teplotě 25 °C. 

Během měření bylo zjištěno, že pokud se materiál na experiment odebírá pouze 

z povrchu, je viskozita na mezi toku nižší. Toto mohlo být způsobeno opakovaným 

odebíráním a vracením materiálu, který se ukazuje být citlivý na opakované namáhání. 

Během běžné aplikace pacientem k takové situaci nedochází, a je nezbytné tyto podmínky 

dodržet i během měření. Vliv na naměřené hodnoty má také počet měření jednoho vzorku. 

Testy bez výměny vzorku ukázaly nesouměřitelné hodnoty meze toku a viskozity na mezi 

toku. To může být způsobeno tím, že byl vzorek opakovaně namáhán a vnitřní struktura 

vzorku byla natolik narušena, že nepomohly ani časové rozestupy mezi měřením, které 

trvaly 10 minut (obr. 35). Řešením tohoto problému může být odebrání měřeného vzorku 

a nanesení materiálu z jiné části kelímku.  

Nejnižší hodnoty meze toku má Adeps lanae, jehož hodnoty dosahují hodnot 0,11 – 0,29 

Pa. Z měřených materiálů má nejnižší hodnoty. Čistá bílá vazelína má mez toku kolem 

30 Pa, případné velmi nízké nebo vysoké hodnoty jsou pravděpodobně způsobeny 

nehomogenitou materiálu. Po přidání tuhého parafínu se výrazně zvýší hodnoty meze 

toku, co je ale velmi překvapivé, viskozita na mezi toku tak výrazně zvýšená není. 

Nejvyšší mez toku i viskozitu na mezi toku má Cremor leniens. Hodnoty meze toku a 

viskozity na mezi toku pro jednotlivé zkoumané materiály jsou uvedeny v tab. 13, kde 

jsou hodnoty zprůměrovány ze tří měření, které vykazují podobné hodnoty, tedy nejsou 

ovlivněny nehomogenitou materiálu.  

 

Tab. 13: Hodnoty meze toku a viskozity na mezi toku jednotlivých materiálů 

MATERIÁL 
MEZ TOKU 

[Pa] 

VISKOZITA NA MEZI 

TOKU [Pa s] 

Adeps lanae 0,17 146 066 

Vazelína bílá 26,44 119 967 

Vazelína bílá + 5 % tuhého 

parafínu 
92,56 133 267 
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Brolene antibiotics 1 % 0,25 11 796 

Cremor basalis 23,74 4 825 

Cremor leniens       171,26 964 933 

Gel sodné soli karbomeru 0,49 1 940 

Unguentum base c 41,56 367 267 

Unguentum ophtalmicum simplex 0,76 59 603 

 

Z naměřených hodnot je patrné, že mez toku pro vazelínu bílou nastává v rozmezí 20 Pa 

až 40 Pa, proto při dalším měření bílé vazelíny bylo nastaveno smykové napětí od 0, 1 Pa 

do 100 Pa. Totéž platí i pro Cremor basalis a Unguentum base c, zde může být měření 

zkráceno nastavením smykového napětí do hodnoty 100 Pa. Naopak pro materiály, jako 

např. vazelína bílá s přídavkem 5 % tuhého parafínu a Cremor leniens, které mají mez 

toku až při vyšším smykového napětí, je vhodné zvolit smykové napětí v rozmezí 0, 1 – 

300 Pa.   

Z hlediska reologie je vazelína nehomogenní směs různých uhlovodíků, proto nejspíše 

dochází k velkým výkyvům v hodnotách meze toku a viskozity na mezi toku (tab. 2). U 

příliš nízkých hodnot meze toku je otázkou, zdali nehomogenity při velmi nízkém 

namáhání nezpůsobily špatné vyhodnocení meze toku.  

Do bílé vazelíny bylo přidáno 5% pevného parafínu pro zlepšení reologických vlastností.  

Pokud je přidán pevný parafín, zvýší se mez toku na hodnoty přibližně od 90 do 100 Pa, 

proto se ukázalo jako výhodné měření ve smykovém napětí od 0,1 Pa do 300 Pa.  

Z mého pohledu je zde předložená metodika měření meze toku vhodná pro materiály 

dobře homogenizované, tedy pro přípravky hromadně vyráběné, než individuálně 

připravované. Dále je dobré mít na zřeteli chemické složení a jeho různorodost u 

vybraného materiálu.  
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9 ZÁVĚR 

Z experimentu předložené diplomové práce vyplývají tyto závěry: 

 

1. Měřící šablony, které jsou v rámci této práce používány, zjednodušují a zrychlují 

měření. Jejich použití je vhodné i pro rutinní hodnocení polotuhých látek. 

Software přesně vede pracovníka k jednotlivým krokům, včetně nanášení vzorku 

a vyhodnocení testu.  

 

2. Výsledky měření reologických charakteristik jsou ovlivněny namáháním vzorků 

před vlastním měřením, proto zejména nanášení vzorků musí probíhat 

standardním způsobem. Prodleva mezi nanesením vzorku a spuštěním měření 

problém nevyřešila.  

 

3. Byla zjištěna vysoká variabilita výsledků u vazelíny bílé a přípravků připravených 

v podmínkách magistraliter přípravy. Z reologického hlediska se jedná 

o nehomogenní materiály, u vazelíny záleží na poměru tekutých a tuhých 

uhlovodíků a také na původu. Důvodem může být i sklouznutí geometrie při 

měření. Řešením tohoto problému by mohlo být použití zdrsněných geometrií.  

 

4. Adeps lanae, Brolene antibiotics 1 % a gel sodné soli karbomeru mají nejnižší 

hodnoty meze toku, nejvyšší má naopak Cremor leniens.  

 

5. Sekvence Viscometry_0002 Shear stress ramp with Yield stress analysis je vhodná 

pro porovnání reologických vlastností polotuhých excipientů a přípravků.  
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