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1. ABSTRAKT, ABSTRACT 

 

Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra    Farmaceutická technologie 

Kandidát    Mgr. Barbora Vyhlídalová 

Konzultant   PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 

Název rigorózní práce Studium přímo lisovatelných tabletovin s aglomerovanou 

α – laktosou monohydrátem a mazadly 

 

 

 Tato práce se zabývá studiem tabletovin, které obsahují aglomerovanou α – laktosu 

monohydrát (Tablettosu
®

 80) a čtyři druhy mazadel v koncentraci 1 %. Použitá mazadla byla 

stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát. 

Hodnocenými parametry byly tokové vlastnosti směsí, energetický profil lisování, vytlačovací 

síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovací parametry a vlastnosti tablet byly 

hodnoceny v závislosti na lisovací síle. 

Tokové vlastnosti nejvíce zlepšoval stearan hořečnatý, glycerol-dibehenát je téměř 

neovlivnil. Celková energie lisovacího procesu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty 

vykazovala směs se stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s natrium-stearyl-

fumarátem. Plasticita klesala s lisovací silou. Z hodnot vytlačovací síly vyplynulo, že 

glycerol-dibehenát pro jeho špatné mazací vlastnosti v koncentraci 1 % použít nelze. Nejvyšší 

pevnost v tahu vykazovaly u lisovacích sil 15 a 17 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem, u 

lisovací síly 13 kN tablety s glycerol-dibehenátem. Dobu rozpadu tablet nejvíce prodloužil 

stearan hořečnatý. 
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Abstract 

 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

 Department    Pharmaceutical Technology 

 Candidate    Mgr. Barbora Vyhlídalová 

 Consultant    PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 

 Title of the Thesis   The study of directly compressible tableting  

materials with agglomerated α – lactose 

monohydrate and lubricants 

 

 

 This work deals with the study of tabletting materials, which contain agglomerated α-

lactose monohydrate (Tablettosa
® 

80) and four types of lubricants at concentration of 1%. The 

used lubricants were magnesium stearate, calcium stearate, sodium-stearyl-fumarate and 

glyceryl behenate. Flow properties of the mixtures, energy profile of the compression process, 

ejection force, tensile strength and disintegration time of tablets were evaluated. The 

compression parameters and the properties of tablets were evaluated depending on the 

compressiion force.  

The flow properties were most improved by magnesium stearate. Glyceryl behenate 

didn’t affect them. Total energy of the compression process increased with increasing 

compression force. The mixture with calcium stearate had the lowest value of total energy and 

the mixture with sodium-stearyl-fumarate had the highest value. Plasticity decreased with 

increasing compression force. Values of the ejection force showed that glyceryl behenate 

can’t be used at concentration of 1%, due to its poor lubrication properties. Tablets with 

sodium-stearyl-fumarate showed the highest tensile strength at the compression force of 15 

and 17 kN. Tablets with glycerol-dibehenate had the highest tensile strength at the 

compression force of 13kN. Tablets with magnesium stearate had the longest disintegration 

time.  
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2. ZADÁNÍ 

 

Cílem práce bylo zhodnotit tokové vlastnosti a lisovatelnost tabletovin obsahujících 

aglomerovanou α – laktosu monohydrát Tablettosu
® 

80 a čtyři typy mazadel v koncentraci     

1 %. Použitá mazadla byla stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a 

glycerol-dibehenát. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího 

procesu a pevnosti tablet v tahu. Dále byla hodnocena vytlačovací síla a doba rozpadu tablet. 

Všechny parametry byly hodnoceny v závislosti na lisovací síle. 
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3. ÚVOD  

 

Laktosa je často používaná pomocná látka ve výrobě tablet. Využití nachází jako plnivo 

v kapslích a tabletách připravených přes krok vlhké granulace, ale také jako suché pojivo 

v přímém lisování. Nejčastěji se používá α – laktosa monohydrát. Pro přímé lisování se musí 

tato látka upravit a to hlavně z důvodu zlepšení sypnosti a lisovatelnosti. Pro fyzikální úpravu 

částic laktosy existuje několik metod. 
1
 

První metodou je sprejové sušení suspenze monohydrátu α – laktosy v nasyceném 

vodném roztoku laktosy. Výsledným produktem je sprejově sušená laktosa, která se skládá 

z 80 – 85 % z mikrokrystalů monohydrátu α – laktosy a z 15 – 20 % z amorfní laktosy. 

Sprejově sušená laktosa byl vůbec první produkt vyrobený pro přímé lisování, a to v 50. 

letech 20. století. 
1
 

Další metodou úpravy laktosy je granulace monohydrátu α – laktosy vodou nebo 

roztokem laktosy ve fluidním granulátoru. Vzniká aglomerovaná α – laktosa, která 

neobsahuje amorfní část a není tolik citlivá na vlhkost jako sprejově sušená laktosa. Fluidní 

granulací vznikají částice nepravidelného tvaru, které jsou charakteristické horšími sypnými 

vlastnostmi než částice vzniklé sprejovým sušením. Aglomerované částice mají nízkou 

hustotu a vysokou porozitu, vylisované tablety tedy vykazují větší pevnost.
 2,3

 

Náplní této práce se stalo studium aglomerované α – laktosy monohydrátu, konkrétně 

firemního produktu Tablettosy
® 

80
 
v kombinaci se čtyřmi různými mazadly.  
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

 

4.1. LAKTOSA 
1,2,4

 

 

 Laktosa je přírodní disacharid vyráběný ze syrovátky kravského mléka (zbytková 

tekutina vzniklá po odstranění kaseinu z mléka), které obsahuje kolem 4,6 % laktosy, což 

odpovídá 38 % jeho sušiny. Chemicky je laktosa složená z galaktosy a glukosy. Existuje ve 

dvou isomerních formách v závislosti na krystalizaci a podmínkách sušení, a to je α – laktosa 

a β – laktosa, může být krystalická nebo amorfní. Krystalická α – laktosa se vyskytuje jako 

monohydrát nebo jako bezvodá. Krystalická β – laktosa se vyskytuje pouze jako bezvodá. 

Čistá amorfní laktosa není komerčně dostupná a je obecně přítomná v modifikovaných 

formách laktosy v různém množství. 
1
 Laktosa se vyskytuje jako bílé nebo téměř bílé 

krystalické částice nebo jako prášek. Je bez zápachu, chutná mírně sladce. 
4
 

 Laktosa je široce rozšířená jako plnivo v tabletách a kapslích, v omezeném rozsahu u 

lyofilizovaných produktů a v kojenecké výživě. Různé druhy komerčně dostupné laktosy mají 

odlišné fyzikální vlastnosti jako je distribuce velikosti částic a tokové vlastnosti. To umožňuje 

výběr nejvhodnějšího materiálu pro konkrétní použití. Dále se používá v kombinaci se 

sacharosou k přípravě cukerných roztoků, může být použita v intravenózních injekcích. 
4
 

 

Empirický vzorec: C12H22O11 . H2O 

Molekulová hmotnost: 360,31 

Skutečná hustota: 1,545 g/cm
3 

(α – laktosa monohydrát) 

Rozpustnost: Prakticky nerozpustná v chloroformu, etanolu a etheru. Rozpustná ve vodě. 
4
 

 

 Při vlhkosti nad 80 % se mohou objevovat plísně. Pokud je laktosa uchovávána ve 

vlhkém či teplém prostředí může vznikat její hnědé zbarvení. Laktosa musí být uchovávána 

v dobře uzavřených nádobách na studeném a suchém místě. 
4
 

 Chemicky se laktosa dělí na tři druhy, které jsou získávány v závislosti na teplotě 

krystalizace. α – laktosa monohydrát se připravuje krystalizací z přesyceného roztoku při 

teplotě pod 93,5 °C. Vykazuje velmi dobrou sypnost, ale špatnou lisovatelnost. Chemickou 

nebo tepelnou dehydratací vzniká bezvodá α – laktosa, čímž se velmi zlepší její lisovatelnost. 

Při dehydrataci se krystaly mění ve shluky částic a stávají se měkčí, slabší a lépe lisovatelné. 

Při teplotě nad 93,5 °C vzniká bezvodá β – laktosa. Jedná se o komerční produkt obsahující 
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shluky jemných krystalů vyznačující se výbornými lisovacími vlastnostmi a velmi nízkým 

obsahem vlhkosti. Pokud bychom dělili laktosu dle způsobu modifikace, existují dva typy. 

Prvním je sprejově sušená laktosa vyznačující se výbornou sypností i lisovatelností. Druhým 

typem je aglomerovaná laktosa, což je granulovaná forma  α – laktosy monohydrátu. 

Granulací se zlepší lisovatelnost, ale nedosahuje tak dobré lisovatelnosti jako sprejově sušená 

laktosa. 
1,2,4

 

 

 

4.1.1. LAKTOSA JAKO SUCHÉ POJIVO PRO PŘÍMÉ LISOVÁNÍ 
1,2

 

 

 Laktosa je jedno z nejvíce rozšířených suchých pojiv v tabletách. Nejčastěji 

používaným typem je α – laktosa monohydrát. Často se používá v práškové formě také jako 

plnivo tablet, připravené přes krok vlhké granulace. Používají se zejména částice o velikosti 

100 µm. 
1
 

 Pokud ji srovnáme s jinými suchými pojivy, vykazuje relativně špatné vazebné 

vlastnosti. Tablety vylisované z α – laktosy monohydrátu bez přítomnosti mazadla se velmi 

rychle rozpadají ve vodě jako důsledek rychlého příjmu kapaliny, a tím rozpadu vazeb. 

Přítomnost hydrofobního mazadla má silný inhibiční efekt na pronikání vody, a tím 

prodlužuje dobu rozpadu tablet. Tento efekt může být snadno neutralizován přidáním 

mikrokrystalické celulosy, sodné soli glykolátu škrobu nebo sodné soli kroskarmelosy. 
1,2 

 V praxi je právě monohydrát α – laktosy často kombinován s mikrokrystalickou 

celulosou. Tato kombinace má vliv na prodloužení doby rozpadu, destrukční síla se zvyšuje 

v poměru k procentu zastoupené mikrokrystalické celulosy. Jedná se o nejčastěji zastoupenou 

kombinaci pro přímé lisování. 
1,2 

 Vazebná kapacita α – laktosy monohydrátu se významně zvyšuje tepelnou nebo 

chemickou dehydratací krystalů. Tepelně dehydratovaný produkt vykazoval s klesajícím 

obsahem vody značně se zvyšující vazebné vlastnosti, u vysoušení metanolem se získávají 

spíše tablety s vyšší pevností v tahu. 
1
 

Během dehydratace se mění jednotlivé krystaly ve shluky částic bezvodé α – laktosy. 

Krystaly α – laktosy monohydrátu jsou tvrdé, elastické, křehké a silné. Lisování iniciuje 

progresi velkých trhlin, které vedou k lámání velkých i malých fragmentů z krystalů. Bezvodé 

krystaly jsou měkčí, slabší a méně elastické a podléhají lisování snadněji. Jejich obrovskou 
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nevýhodou ve využití pro přímé lisování je relativně pomalý rozpad tablet, a proto se bezvodá 

α – laktosa samostatně nepoužívá. 
1,2 

 Další formou speciálně připravovanou pro přímé lisování je bezvodá β – laktosa, bývá 

také označována jako anhydrát laktosy. Komerční produkt se skládá z aglomerovaných 

extrémně jemných krystalů připravených válcovým sušením roztoku α – laktosy monohydrátu 

farmaceutické čistoty následované rozmělněním a přesíváním. Má vynikající lisovací 

vlastnosti a nízkou citlivost vůči mazadlu. Je méně křehký než monohydrát α – laktosy.  

Tento produkt obsahuje kolem 80 % β – laktosy anhydrátu, zbývajícím materiálem je 

anhydrát α – laktosy, obsah vody je kolem 0,5 %. Pokud jsou tablety z anhydrátu laktosy 

lisovány vyšší lisovací silou, přítomnost 20 % anhydrátu α – laktosy způsobuje prodloužení 

doby rozpadu. Z důvodu nízkého obsahu vlhkosti je anhydrát laktosy optimální pomocnou 

látkou pro léčivé látky citlivé na vlhkost. 
1,2 

 Sprejově sušená laktosa byla prvním produktem vyrobeným pro přímé lisování. 

Kromě mikrokrystalické celulosy hrála rozhodující roli v přijetí přímého lisování jako cenné 

tabletovací techniky. Připravuje se sprejovým sušením suspenze α – laktosy monohydrátu 

v nasyceném vodném roztoku laktosy. Výsledné sférické částice obsahují okolo 80 – 85 % 

mikrokrystalů α – laktosy monohydrátu a 15 – 20 % amorfní laktosy, z nichž je 9 – 12 % β- 

laktosy. Amorfní laktosa je důsledkem rychlé dehydratace rozpuštěné laktosy v suspenzi 

během sprejového sušení. 
1
  

  Protože se sprejově vysouší kulovité částice laktosy v suspenzi, produkt vzniklý tímto 

procesem má přirozeně kulovitý tvar, což zajišťuje vynikající sypné vlastnosti. Vazebné 

vlastnosti sprejově sušené laktosy jsou dobré. Lisovatelnost ovlivňuje velikost primárních 

částic α – laktosy monohydrátu a množství amorfní laktosy. Jelikož má α – laktosa 

monohydrát jen špatné vazebné vlastnosti, amorfní část musí být zodpovědná za zvýšení 

lisovatelnosti. 
1 

 Horší vazebné vlastnosti α – laktosy monohydrátu mohou být zlepšeny převedením do 

granulované formy. První aglomerovaná laktosa na trhu byla Tablettosa
®
, produkovaná 

speciálním granulačním procesem firmou Meggle. Je tvořena výhradně agregovanými 

krystaly α – laktosy monohydrátu, ale neobsahuje amorfní laktosu. Tablettosa
®
 je dostupná v 

typech 70, 80 a 100, které se liší distribucí velikostí částic. Díky menším primárním částicím 

má Tablettosa 100 větší pevnost tablet ve srovnání s Tablettosou 70 a 80. Další komerčně 

dostupnou aglomerovanou laktosou je SuperTab 30GR, který obsahuje přibližně 12 % β –
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laktosy, přičemž Tablettosa
® 

obsahuje jen kolem 3 % β – laktosy. β – laktosa podléhá snáze 

fragmentaci, a tím vykazuje SuperTab lepší lisovatelnost. 
1 

 

 

4.1.1.1. TABLETTOSA
®
 
5
 

 

 Tablettosa
® 

80 se vyrábí kontinuálním procesem sprejové aglomerace, kde je voda 

použita jako pojivo a stříká se na fluidizované jemně mleté částice laktosy, tvořící tekuté 

můstky za vzniku aglomerované laktosy. Tyto aglomeráty mají velikost do 630 µm.
5 

 Tablettosa
® 

80, jež je určená zejména pro přímé lisování, kombinuje sypnost hrubých 

krystalů laktosy a dobrou lisovatelnost jemně mleté laktosy. Tablettosa
® 

80 je vhodná pro 

nízkodávkové lékové formy.
5 

 Tablettosa
® 

od firmy MEGGLE byla první dostupnou aglomerovanou α – laktosou 

monohydrátem.
5
 

 

Distribuce velikosti částic: 
5 

 ˂ 63 µm: ≤ 20 % 

 ˂ 180 µm: 40 – 75 % 

 ˂ 400 µm: ≥ 85 % 

 ˂ 630 µm: ≥ 97 % 

 

Výhody: 
5
  

 velmi dobrá sypnost 

 velmi dobrá kompatibilita 

 nízká hygroskopicita 

 výborná stabilita 

 vynikající mísící vlastnosti 

 rychlá doba rozpadu 

 

 

Oblasti použití: 
5
 

 pro nízké dávky léčiva v přímém lisování tablet 

 plnivo kapslí a prášků 
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 šumivé tablety 

 umělá sladidla 

 v ústech dispergovatelné tablety 
 

 

 

 

4.2. MAZADLA V PŘÍMO LISOVATELNÉ TABLETOVINĚ 
6 - 10

 

 
  

 Tři provázané skupiny pomocných látek v tabletách jsou kluzné látky, antiadheziva a 

mazadla. Jsou používány v produkci tablet k podpoření sypnosti prášku, prevenci adheze 

prášku ke stěnám matrice a minimalizaci tření. V definici mazadla se mohou vyskytnout 

rozporuplná tvrzení. Jako mazadlo se často označuje látka, která splňuje všechny výše 

uvedené vlastnosti, jelikož existují vhodné materiály, které splňují více než jen vlastnosti 

kluzné látky, antiadheziva nebo mazadla. Mazadlu často bývá přisuzována vlastnost snížení 

lepení tabletoviny na stěny matrice, jež splňují antiadheziva nebo zvýšení sypnosti, za což 

jsou zodpovědné kluzné látky. Funkcí mazadla je především překonat tření, ke kterému 

dochází mezi stěnou matrice a tabletou. 
6,7 

Mazadlo je nezbytnou pomocnou látkou v tabletách, protože jeho mazací vlastnosti 

jsou důležité pro zajištění bezproblémového lisovacího procesu. Ideální mazadlo by mělo 

redukovat tření v nízkém množství, mělo by být inertní, rozpustné ve vodě, bezbarvé a bez 

zápachu. Farmaceutická mazadla jsou látky přidávané do tablet a kapslí v množství obvykle 

0,25 % – 5,0 %. I když se jedná o velmi malé množství, mazadla přesto hrají důležitou roli ve 

výrobě, snižují tření v meziprostoru mezi povrchem tablety a stěnou matrice během lisování, 

zabraňují lepení tablety na lisovací trny stejně dobře jako lepení kapslí na dávkovače a písty, 

pomáhají vysunout tabletu z  matrice, zvyšují sypnost. Například při mísení účinné 

farmaceutické látky z malých částic s jinou pomocnou látkou může adhezní síla mezi 

částicemi významně snižovat sypnost prášku zvýšeným třením mezi částicemi. Špatná 

sypnost může způsobit špatné promísení směsi a v důsledku toho špatnou hmotnostní a 

obsahovou stejnoměrnost, dále se mohou tvořit dutiny (problém segregace) a ovlivňuje také 

kvalitu produktu a výrobního procesu. Z těchto důvodů jsou přidávaná mazadla, která 

redukují tření mezi částicemi. Nejčastěji používanými mazadly ve farmaceutickém průmyslu 

jsou stearan hořečnatý a kyselina stearová. 
6,8 

Jsou dvě možnosti, jak můžou mazadla snižovat tření. Kapalná mazadla neboli 

mazadla fluidní tvoří tenké souvislé vrstvy kapaliny, v níž mazadlo (minerální olej) odděluje 

povrch tablety od kovového povrchu. V druhém případě se částice mazadla mohou vázat na 
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částice tabletoviny nebo na kovový povrch matrice, tato mazadla se označují jako styková. 

Styková mazadla mají mnohem širší využití než mazadla fluidní, u mazadel fluidních je 

potřeba použít jejich větší množství, což není příliš praktické. 
9 

 

Používaná styková mazadla se dělí na šest typů: 
7,9,10

 

 soli kovů mastných kyselin (stearan hořečnatý, stearan zinečnatý, stearan 

vápenatý – typicky přidávány v množství 0,25% – 1%, natrium-stearyl-

fumarát) 

 mastné kyseliny, uhlovodíky a mastné alkoholy (mastné kyseliny 

nejefektivnější, uhlovodíky nejméně, příkladem je kyselina stearová – přibližně 

v množství 2,5%, kyselina palmitová) 

 estery mastných kyselin (glycerol-dibehenát, glycerol-palmitostearát) 

 alkylsulfáty 

 polymery 

 anorganické materiály (talek) jsou užitečné v případě, že jiná mazadla 

nemohou být použita z důvodu chemické inkompatibility 

 

Mazadla jsou pro tablety nezbytná, ale mohou způsobit nežádoucí změny ve 

vlastnostech tablet. Je známé, že stearan hořečnatý má větší negativní vliv na pevnost tablet 

s plasticky deformovatelnými materiály více než s křehkými. Pokud se mikrokrystalická 

celulosa, jako příklad plastického materiálu, smísí se stearanem hořečnatým, pevnost tablety 

se signifikantně sníží, dle zvýšení přidaného mazadla. Podobné výsledky byly zaznamenány i 

u jiných mazadel. Negativní dopad stearanu hořečnatého na jiné plastické materiály 

(například škrob) byl taktéž pozorován. 
9 

 

 

4.2.1. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI MAZADEL 
7,11-19

 

 

Tření a lubrikace 

 Tření je síla, která brání klouzání jednoho povrchu po druhém a je způsobená 

přitažlivými silami mezi kontaktními oblastmi povrchů, které jsou vždy mikroskopicky 

nepravidelné. Díky těmto společným kontaktním bodům a překonávání různých 

nepravidelností mezi tvrdším a měkčím povrchem vzniká třecí síla. Tření je pravděpodobně 
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nezávislé na velikosti povrchu kontaktních míst. Používaným příkladem je cihla, u které bude 

vznikat stejná třecí síla na daném povrchu bez ohledu na to, která ze stran cihly je v kontaktu 

s tímto povrchem. Třecí síla je však závislá na síle, kterou působí všechny povrchy 

dohromady. Z toho plyne, že tři cihly budou vyvíjet třikrát větší třecí sílu než jedna cihla. 

V případě tablet je tření mezi tabletou a stěnou matrice nezávislé na tloušťce tablety za 

předpokladu, že síla je konstantní. Zvyšující se lisovací síla povede ke zvýšenému přenosu 

síly na stěny matrice, a tím se třecí síla zvýší. 
7 

 Účelem mazadla je snížit tření, toho je dosaženo vložením filmu mazadla k oddělení 

dvou kluzných povrchů. Obecnou vlastností mazadel je, že mají snadno deformovatelnou 

strukturu. 
7
 

 

 

Lubrikace při zpracování tablet 

 Třecí síly vznikající při lisování tablet je nutné překonat před vysunutím tablety 

z matrice. Proto je mazadlo téměř vždy součástí tablety. 
7
 

  

Ideální mazadlo by mělo splňovat následující vlastnosti: 
7
 

 musí mít regulační schválení pro použití v lécích 

 mělo by výrazně snížit tření 

 mělo by být účinné při nízkých koncentracích, aby nedocházelo k nevhodnému 

zvyšování objemu tablety 

 nemělo by mít nepříznivé účinky při výrobě tablet nebo na vlastnosti tablet 

 mělo by být chemicky inertní 

 mělo by být kosmeticky inertní v praxi, to znamená, že by mělo být bílé, bez chuti a 

bez zápachu 

 nemělo by být ovlivněno změnami při zpracování 

 šarže by měly být neměnné 

 mělo by být levné a snadno dostupné  

 

Ideální mazadlo musí být ještě objeveno. U mnoha mazadel, která již byla použita, byl 

zaznamenán více než jeden nedostatek z výše uvedených kritérií. 
7 

Nedostatečná lubrikace má za následek obtížné vysunutí tablety z matrice, dále může 

docházet k rýhování tablety, v extrémních případech dochází k narušení mezičásticových 

vazeb a tím narušení celkové struktury tablety. 
7
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Vyhodnocení účinnosti mazadla 

Vzhledem k významu mazadla v tabletách není překvapující, že byly navrženy 

metody, které hodnotí účinnost mazadla a různá mazadla tak mohou být srovnávána. 
7 

 Vývoj metod k posouzení účinnosti mazadel byl do značné míry závislý na zavedení 

tabletovacího lisu. Působící síly se měří pomocí snímačů, jako jsou tenzometry, které jsou 

umístěny na horním a dolním razidlu, změny síly jsou zaznamenávány v závislosti na čase. 
11 

 Jedna z prvních studií na téma lubrikace za použití tabletovacího lisu byla provedena 

Nelsonem 
12

 v roce 1954. Uvedl, že síla detekovaná na spodním razidle (L) je vždy menší než 

síla detekovaná na horním razidle (U). Pozoroval, že lubrikace se zvýšila, když se poměr sil 

mezi dolním a horním razidlem také zvýšil. Tak padl návrh, že účinnost mazadla by mohla 

vyjadřovat hodnota R, která je bezrozměrným číslem a je rovna poměru L/U. Čím více se 

číslo R blíží číslu 1, tím účinnější je mazadlo. Ačkoli se zpočátku jednalo o velmi populární 

metodu, bylo zjištěno, že R je velmi závislé na aplikované síle. Müller a kolektiv
13

 ukázali, že 

pro reprodukovatelné výsledky musí být tloušťka tablety a lisovací síla konstantní a že poměr 

R nedostatečně odlišuje velmi dobře lubrikované granuláty. 
 

 V další práci provedené Higuchim
14

 bylo zjištěno, že rozdíl mezi U a L, a tedy i 

hodnota jejich poměru, závisí na množství použitého mazadla. 
 

 Více spolehlivé metody hodnocení účinnosti mazadel jsou ty, které souvisí se silou 

potřebnou k vysunutí tablety z matrice. První z nich je síla detekovaná na spodním razidle 

bezprostředně před zahájením vysunutí tablet (RES).
15 

Druhá je síla požadovaná k vysunutí 

tablety z matrice (EJF). 
16 

 Hölzer a Sjögren
17

 porovnali tyto metody a zjistili, že pokud by byly opraveny rozdíly 

v kontaktní ploše mezi tabletou a stěnou matrice, byl by získán lineární vztah mezi lisovací 

silou a třemi parametry (U-L), RES a EJF. Došli k závěru, že síla pro vytlačení, opravená 

vzhledem ke styčné ploše, je nejlepším ukazatelem pro problémy adheze. 
 

 Další metoda přišla se zavedením měření síly přenášené ze stěny tablety přímo na 

stěnu matrice.
18

 Byly charakterizovány ,,koeficienty tření“, které se rovnají poměru axiální a 

radiální síly při maximální axiální síle během vysouvání tablety z matrice. Tablety obsahující 

mazadlo s výbornými vlastnostmi (např. stearan hořečnatý) mají koeficient tření okolo 0,1, 

dobře lubrikované tablety 0,2 - 0,4, tablety bez mazadla 0,7 - 2. Pokud došlo k adhezi tablety 

na stěnu matrice, byly naměřeny koeficienty přesahující 2. Koeficient tření by měl být 

dobrým ukazatelem účinnosti lubrikace. Ačkoliv tato metoda měří sílu, kterou působí tableta 

na stěnu matrice a tudíž sílu, která musí být překonána k pohybu tablety, obtížně získatelný 

smysluplný výsledek radiální síly by se neměl podceňovat.
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 Baichwal a Augsburger 
19

 poukázali na to, že všechny metody vyhodnocování 

účinnosti mazadel při lisování tablet zahrnují směs komponent, kde jednou z nich je mazadlo. 

Navrhli, že smysluplnější zhodnocení aktivity mazadla by bylo změřením tření mezi čistým 

mazadlem a kovovým materiálem stěny matrice za řízených podmínek.  

 

 

4.2.2. STEARAN HOŘEČNATÝ 
20

 

 

Stearan hořečnatý je velmi jemný, lehce bílý, precipitovaný nebo mletý prášek o nízké 

sypné hustotě, mající slabý zápach stearové kyseliny a charakteristickou chuť. Prášek je na 

dotek mastný a snadno přilne ke kůži. Stearan hořečnatý je široce používaný v kosmetice, 

potravinářství a farmacii. Primárně je používaný jako mazadlo v kapslích a tabletách 

v koncentracích mezi 0,25 % až do 5%. 
20 

 

Empirický vzorec: C36H70MgO4 

Strukturní vzorec: [CH3(CH2)16COO]2Mg 

Molekulová hmotnost: 591,24 

Sypná hustota: 0,159 g/cm
3
 

Setřesná hustota: 0,286 g/cm
3 

Pravá hustota: 1,092 g/cm
3 

Sypnost: špatně sypný, kompaktní prášek 

Rozpustnost: prakticky nerozpustný v etanolu, 95% etanolu, etheru a ve vodě, mírně 

rozpustný v teplém benzenu a v teplém 95 % etanolu 

Specifický povrch: 1,6 – 14,8 m
2
/g 

20
 

 

Stearan hořečnatý je stabilní a měl by být uchováván ve vzduchotěsné nádobě na 

chladném a suchém místě. Je inkompatibilní se silnými kyselinami, zásadami a se solemi 

železa. Stearan hořečnatý nemůže být použitý v produktech obsahujících aspirin, nějaké 

vitaminy a nejvíce zásadité soli. Stearan hořečnatý je připravovaný reakcí vodných roztoků 

chloridu hořečnatého se stearanem sodným nebo reakcí oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu 

hořečnatého se stearovou kyselinou při zvýšené teplotě. Stearan hořečnatý je široce rozšířená 

farmaceutická pomocná látka a je obecně považovaný za netoxický po orálním podání. 

Nicméně užití většího množství této látky může mít laxativní efekt nebo může způsobit 

slizniční podráždění. 
20 
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4.2.3. STEARAN VÁPENATÝ 
21

 

 

Stearan vápenatý se vyskytuje jako jemný bílý až nažloutle bílý prášek mající mírný 

charakteristický zápach. Je mastný a netvoří hrudky. Především se používá ve farmacii jako 

mazadlo v tabletách a kapslích v koncentracích nad 1 %. Ačkoli má dobré antiadherentní a 

mazací vlastnosti, má špatné vlastnosti kluzné látky. Stearan vápenatý je využívaný jako 

stabilizátor emulzí a suspenzí, používá se v kosmetice a potravinářských produktech. 
21 

 

Empirický vzorec: C36H70CaO4 

Molekulová hmotnost: 607,03 

Pravá hustota: 1,064 – 1,096 g/cm
3 

Rozpustnost: prakticky nerozpustný nebo nerozpustný v 95 % etanolu, etheru, chloroformu, 

acetonu a vodě, mírně rozpustný v horkém alkoholu a horkých rostlinných a minerálních 

olejích, rozpustný v horkém pyridinu 

Specifický povrch: 4,73 – 8,03 m
2
/g 

21
 

 

Stearan vápenatý je stabilní a měl by být uchováván ve velmi dobře uzavřené nádobě 

na studeném a suchém místě. Je inkompatibilní se silnými oxidujícími činidly, minerálními 

kyselinami, zásadami, organickými kyselinami a aminy nízké molekulové hmotnosti. Stearan 

vápenatý se připravuje reakcí chloridu vápenatého se směsí sodných solí stearové a palmitové 

kyseliny. Vzniklá sraženina stearanu vápenatého se promyje vodou, aby se odstranil veškerý 

chlorid sodný. Stearan vápenatý je používaný v perorálních farmaceutických přípravcích a je 

všeobecně považovaný za relativně netoxický a nedráždivý materiál. 
21 

 

 

4.2.4. NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT 
22

 

 

Natrium-stearyl-fumarát se vyskytuje jako jemný bílý prášek obsahující aglomeráty 

plochých, kruhovitě tvarovaných částic o 5-10 µm v průměru. Používá se jako mazadlo 

v kapslích a tabletách v koncentracích 0,5 – 2 %, dále je používaný v potravinářství, např. 

jako stabilizační činidlo v různých pekařských produktech. 
22 

 

Empirický vzorec: C22H39NaO4 

Strukturní vzorec: [CH3(CH2)17CO2C2H2COO
-]Na

+
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Molekulová hmotnost: 390,5 

Pravá hustota: 1,107 g/cm
3 

Sypná hustota: 0,2 – 0,35 g/cm
3 

Setřesná hustota: 0,3 -0,5 g/cm
3 

Rozpustnost: prakticky nerozpustný v acetonu, chloroformu, etanolu, lehce rozpustný 

v metanolu 

Specifický povrch: 1,2 – 2,0 m
2
/g 

22
 

 

Natrium-stearyl-fumarát je stabilní až po dobu 3 let, pokud je uchováván v lahvích 

z hnědého skla se šroubovacími uzávěry z polyetylenu. Sypký materiál by měl být uchováván 

ve velmi dobře uzavřené nádobě na chladném a suchém místě. Natrium-stearyl-fumarát se 

připravuje reakcí stearylalkoholu s anhydridem kyseliny maleinové. Produkt této reakce dále 

podléhá izomerizačnímu kroku za tvorby monostearylfumarátu následovaného vytvořením 

soli natrium-stearyl-fumarátu. Natrium-stearyl-fumarát je inkompatibilní s chlorhexidin 

acetátem. 
 
Všeobecně je považovaný za netoxický a nedráždivý materiál po orálním podání. 

22

 
 

 

4.2.5. GLYCEROL-DIBEHENÁT 
23

 

 

 Glycerol-dibehenát se vyskytuje jako jemný bílý nebo bílo-žlutý prášek nebo jako 

pevná vosková hmota či pelety, také se může vyskytovat jako téměř bílé mastné vločky. Má 

slabý zápach a je bez chuti. Jedná se o směs esterů glycerolu a to směs diacylglycerolů, 

především dibehenoylglycerolu dohromady s různým množstvím mono- a triacylglycerolů 

získaných esterifikací glycerolu a behenové kyseliny. Používá se v kosmetice, potravinářství a 

ve farmacii v perorálních a topických farmaceutických přípravcích. V nízkých koncentracích 

1 % - 3 % se používá jako mazadlo v tabletách a kapslích, ve vyšších koncentracích nad 10 % 

se používá k produkci lipidové matrice tablety pro prodloužené uvolňování léčiva. 
23 

 

Bod vzplanutí: 150 °C 

Bod tání: 65 – 77 °C 

Rozpustnost: rozpustný v metylenchloridu, při zahřátí rozpustný v chloroformu, 

dichlormethanu a v mnoha organických rozpouštědlech, částečně rozpustný v horkém etanolu 

(96 %), prakticky nerozpustný ve studeném etanolu, hexanu, minerálním oleji a vodě. 
23
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 Glycerol-dibehenát by měl být uchováván v suchých, vzduchotěsných lahvích při 

teplotě nižší než 35 °C. Měl by být uchováván odděleně od silných oxidačních činidel a 

extrémního horka na dobře větraném místě. Glycerol-dibehenát je inkompatibilní se silnými 

oxidačními činidly. 
23 

 

 

4.3. TOK PRÁŠKU 
24-26

 

 

 Příprava v podstatě všech lékových forem zahrnuje zacházení s pevnými materiály. 

Tokové vlastnosti prášků mají velký vliv při výrobě tablet a kapslí, dále ovlivňují mísící 

proces, který předchází samotnému tabletování. Sypnost ovlivňuje hmotnostní a obsahovou 

stejnoměrnost prášků v tobolkách a tabletách. Charakterizace prášku je nezbytná pro kontrolu 

kvality surovin z důvodu zachování jednotnosti produktu. 
24,25

 

Prášek je obecně považovaný za dvoufázovou soustavu. Tvoří jej malé pevné částice 

různých tvarů a velikostí o rozměru menším než 1000 µm rozptýlených v plynu. Faktory 

spojené s povahou prášku jsou velikost a tvar částic, morfologie povrchu částic, podmínky 

uchovávání a síly působící mezi částicemi. 
24

 

 

 Velikost částic 
24

 

Síly působící na částice se mění se zvyšujícími se rozměry částic. Na částice 

menší než 100 µm v průměru působí především povrchové síly. Na částice 

s rozměrem nad 1000 µm působí síly gravitační. Rovnováha mezi silami určuje 

chování prášku. U relativně malých částic může být průtok násypkou omezený, 

jelikož přitažlivé síly mezi částicemi jsou stejně velké jako síly gravitační. 

Příliš velké částice mohou ucpat násypku a zablokovat tok. Obecně lze říci, že 

větší částice se sypou rychleji než menší. 

 

 Tvar částic a morfologie povrchu částic 
24

 

Je všeobecně známo, že sypnost prášku klesá s nepravidelností tvaru částic. 

Kulovitý tvar je předpokladem pro dobrou sypnost prášku. 

 

 Vlhkost a statický náboj 
24

 

Vliv vlhkosti se může u různých prášků velmi významně lišit. Absorbovaná 

vlhkost v pevných látkách může být uložená volně nebo je součástí krystalové 
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struktury. Tvoří se granule, které spojují pevné můstky vytvořené hydratací a 

dehydratací pojiva, a tím je ovlivněná sypnost. Naopak velmi nízká vlhkost 

může zhoršovat sypnost, protože mezi částicemi vzniká elektrostatický náboj.  

 

 Podmínky uchovávání 
24

 

Podmínky uchovávání mohou významně ovlivňovat tokové vlastnosti. Mohou 

více působit přitažlivé síly a sypnost se zhoršuje.  

 

 

 

4.3.1. METODY HODNOCENÍ TOKU PRÁŠKU 
26

 

 

Obvykle jsou uváděny čtyři metody pro testování toku prášku. Používá se ale řada dalších 

obměn těchto základních metod. 
26

 

 

Tyto metody jsou: 

 sypný úhel 

 stanovení indexu stlačitelnosti nebo Hausnerova poměru 

 rychlost vytékání otvorem 

 střihová cela 

 

Sypný úhel je konstantní prostorový úhel kužele (vztažený k vodorovné základně), který 

vznikne nasypáním materiálu. Charakteristicky se vztahuje k tření částic prášku mezi sebou 

nebo k odporu v pohybu částic mezi sebou. Výsledky měření sypného úhlu jsou velmi závislé 

na použitých metodách. Při tvorbě prostorového kužele často dochází k segregaci nebo 

k provzdušňování prášku, a tím mohou vznikat potíže při experimentu. Při měření sypného 

úhlu se vytvoří vrstva prášku na fixní základně, která nesmí vibrovat. K vytvoření 

symetrického kužele je důležité opatrně měnit výšku nálevky tak, aby byla 2 cm až 4 cm nad 

vrcholem hromádky prášku. Sypný úhel (α) se stanoví změřením výšky kužele prášku a 

vypočítá se podle následujícího vzorce (1): 
26

 

 

    tg α =  
     

              
   (1) 
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α = sypný úhel [°], výška = výška kužele [cm], základna = délka základny kužele [cm] 

 

 

Stanovení indexu stlačitelnosti (IS) a Hausnerova poměru (HP) je jednoduchá, rychlá 

a proto oblíbená metoda pro charakterizaci toku prášku. Pro výpočet těchto parametrů je 

důležité stanovení sypného objemu (V0) a setřesného objemu (Vf). 
26

 

 

   index stlačitelnosti = 100 · 
      

  
  [%] (2) 

 

   Hausnerův poměr = 
  

  
    (3) 

 

V0 = sypný objem [cm
3
], Vf = setřesný objem [cm

3
]    

 

 Alternativou je výpočet indexu stlačitelnosti a Hausnerova poměru ze změřených 

hodnot sypné (ρ0) a setřesné hustoty (ρse). (4,5) 
26

 

 

   index stlačitelnosti = 100    
      

   
 [%] (4) 

 

   Hausnerův poměr = 
   

  
    (5) 

 

ρ0 = sypná hustota [g/cm
3
], ρse = setřesná hustota [g/cm

3
] 

 

 Pro standardní měření se doporučuje použít odměrný válec 250 ml, 100 g vzorku a 

vypočítat průměr ze tří měření. 
26

 

 

 Vytékání otvorem je metoda vhodná pouze pro volně tekoucí materiály, není vhodná 

pro kohezní materiály. Rychlost vytékání otvorem se měří buď jako množství materiálu, které 

vyteklo za určitý časový interval ze zásobníku (válec, nálevka, násypka), nebo se může měřit 

jako čas potřebný pro průtok 100 g prášku výstupním otvorem s přesností na desetiny sekund. 
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Tuto metodu ovlivňuje průměr a tvar otvoru, materiál zásobníku (kov, sklo, plast) a průměr a 

výška vrstvy prášku. 
26

 

 

 Metody střihové cely jsou časově poměrně náročné, vyžadují značné množství 

materiálu a dobře vyškoleného pracovníka. Výhodou této metody je větší stupeň řízení 

experimentu. Jsou známy tři typy střihových cel – válcovitá, prstencová a desková střihová 

cela. Dolní část je nepohyblivá, horní pohyblivá část se liší dle typu cely. Stanovuje se síla 

potřebná k průniku pohyblivé vrchní části do vrstvy prášku. 
26
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1. POUŽITÉ SUROVINY 

 

 

Tablettosa
®
 80 

Výrobce: Meggle GmbH & Co. KG, SRN 

Číslo šarže: L1522 A4004 

 

 

Stearan hořečnatý 

Výrobce: AcrosOrganics, USA 

č. šarže: A 011241701 

 

 

Stearan vápenatý 

Výrobce: neuveden, dodavatel Zentiva a.s. 

č. šarže: 090112 

 

 

Lubripharm™ SSF (natrium-stearyl-fumarát) 

Výrobce: SPI Pharma, Francie 

č. šarže: 07F119 

 

 

Compritol
®
 888 ATO (glycerol-dibehenát) 

Výrobce: Gattefossé, Francie 

č. šarže: 130195 
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5.2. POUŽITÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 

 

 

Analytické váhy AND HR – 102 

Výrobce: A&D Company, Limited, Japan 

Analytické váhy s váživostí do 120 g a citlivostí 0,1 mg 

 

 

Digitální váhy KERN 440 – 33 N 

Výrobce: GOTTL KERN & SOHN GmbH 

Digitální váhy s váživostí do 200 g a citlivostí 0,01 g 

 

 

Mísící krychle KB 15S 

Výrobce Fy Erweka, SRN 

Krychle je vyrobena z nerezové oceli, je umístěná na pohonné jednotce Erweka AR 401, 

objem krychle je 3,5 l, rychlost otáček je nastavitelná. 

 

 

Přístroj pro hodnocení sypnosti ERWEKA GTB 

Výrobce: Erweka GmbH, SRN  

Přístroj je určený ke stanovení tokových vlastností prášků. Tokové vlastnosti jsou 

stanovovány metodou měření rychlosti vytékání prášku z násypky. Pomocí integrovaného 

laseru lze stanovit sypný úhel. Přístroj je vybavený vyměnitelnými nerezovými násypkami a 

sypacími otvory. 

 

 

Přístroj na stanovení sypné a setřesné hustoty ERWEKA SVM 102 

Výrobce: Erweka GmbH, SRN 

Přístrojem lze stanovit sypnou a setřesnou hustotu podle ČL 2009, Doplňku 2016. Součástí je 

odměrný válec o objemu 100 ml, který je sklepáván z určité výšky. Frekvence sklepávání je 

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

Výrobce: Zwick GmbH & Co, SRN 

Testovací přístroj k lisování tablet, ke kterému se používá speciální přípravek složený 

z matrice s dvojitým pláštěm a zajišťovací součástí, dále z horního a dolního lisovacího trnu. 

Stroj vyvíjí sílu v tlaku i v tahu do 50 kN při souvisle měnitelné rychlosti zatěžování. 

 

 

Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a rozměrů tablet Tablet Tester M8 

Výrobce: K. Schleuniger and Co, Solothurn, Švýcarsko 

Přístroj poháněný motorem, určený pro měření rozměrů tablet (průměr a výška tablety) a síly 

potřebné k destrukci radiálně umístěné tablety s konstantní rychlostí zatěžování. 

 

 

Zařízení pro stanovení doby rozpadu tablet Erweka ZT 301 

Výrobce: Erweka GmbH, Heusenstamm, Německo 

Přístroj určený ke stanovení doby rozpadu tablet dle požadavků ČL 2009. 

 

 

 

5.3. POSTUP PRÁCE 

 

 Experimentální část práce zahrnovala několik samostatných kroků. Jednalo se o 

přípravu tabletovin, hodnocení sypnosti, sypné a setřesné hustoty tabletovin. Dále byly 

lisovány tablety, současně byl hodnocen energetický profil lisování a vytlačovací síla. U 

tablet byla následně testována jejich pevnost a doba rozpadu.  

 

 Získaná data byla statisticky zpracována. Energetický profil lisování a vytlačovací síly 

vyhodnotil přímo během lisování počítačový program testXpert V 9,01. Pro zpracování 

hodnot sypné a setřesné hustoty, pevnosti tablet a doby rozpadu tablet byly využity programy 

Excel a QC Expert. V případě nejednoznačného rozdílu v hodnotách byl použitý nepárový         

t-test na hladině významnosti 0,05. 
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5.3.1. PŘÍPRAVA TABLETOVIN 

 

V práci byly použity čtyři různé tabletoviny. Jako suché pojivo byla použita 

Tablettosa
®
 80, která byla mísena s 1 % mazadla. Použitá mazadla byla stearan hořečnatý, 

stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát, glycerol-dibehenát. 

 

Mísení probíhalo v mísící krychli KB 15S. Doba mísení suchého pojiva s mazadly 

byla 5 minut, frekvence 17 otáček/min. Množství připravených tabletovin bylo 50 g. 

 

 

5.3.2. HODNOCENÍ SYPNOSTI 

 

 Zkouška sypnosti byla provedena na přístroji pro stanovení sypnosti ERWEKA GTB. 

Kromě výše uvedených tabletovin byla hodnocena sypnost i u čisté Tablettosy
®
 80. 

Hodnocení bylo provedeno dvěma různými způsoby. Nejdříve byla hodnocena rychlost 

vytékání otvorem metodou ,,Volume flow rate“. Byl měřen čas, za který vyteče 50 g 

tabletoviny z násypky o objemu 100 ml dolním otvorem o průměru 1cm, měření se opakovalo 

pětkrát a počítal se průměr z pěti naměřených hodnot. Druhou metodou byla metoda ,,Mass 

flow rate“, kterou byla zjišťována hmotnost tabletoviny, která vyteče z násypky o objemu  

100 ml otvorem o průměru 1 cm za čas 3 s. Měření se opakovalo také pětkrát a počítal se opět 

průměr. 

 

 

5.3.3. HODNOCENÍ SYPNÉ A SETŘESNÉ HUSTOTY 

 

 Ke stanovení sypné a setřesné hustoty byl použit přístroj ERWEKA SVM 102. 

Hodnocení bylo provedeno pro výše uvedené tabletoviny s mazadly a také pro samotnou 

Tablettosu
®
 80. Nejdříve byl zvážen suchý válec, do kterého byla následně volně nasypána 

tabletovina o objemu 50 ml. Válec byl poté znovu zvážen a byla zaznamenána hmotnost 

tabletovin. Ze sypného objemu 50 ml a hmotnosti tabletoviny byla stanovena pomocí vzorce 

č. 6 sypná hustota. Válec byl poté připevněn k přístroji a prášek byl sklepáván, počet 

sklepnutí byl 1250. Následně byl odečten objem tabletoviny (setřesný objem) a hodnota byla 

zaznamenána. Pro každý vzorek tabletoviny byl tento postup opakován třikrát. Pomocí 

zjištěného setřesného objemu byla dle vzorce č. 7 dopočítána setřesná hustota. U každé 
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tabletoviny byl poté stanoven průměrný setřesný objem a průměrná sypná a setřesná hustota. 

Následně byl pro vyhodnocení toku prášku dopočítán Hausnerův poměr (vzorec č. 5). 

 

Pro výše zmíněné výpočty byly použity následující vzorce (6,7,5): 
26 

 

       
 

  
      (6) 

 

ρ0  = sypná hustota [g/cm
3 , m = hmotnost tabletoviny [g , V0  = sypný objem [cm

3   

 

        
 

     
      (7) 

 

ρse = setřesná hustota [g/cm
3 , m = hmotnost tabletoviny [g ,  

V1250 = setřesný objem [cm
3   

 

  Hausnerův poměr    
   

  
    (5) 

 

ρ0 = sypná hustota [g/cm
3 , ρse = setřesná hustota [g/cm

3  

 

 

5.3.4. LISOVÁNÍ TABLET, HODNOCENÍ ENERGETICKÉHO PROFILU LISOVÁNÍ 

A VYTLAČOVACÍ SÍLY 

 

 Z připravených tabletovin byly lisovány tablety o hmotnosti 0,5 ± 0,0010 g, průměr 

tablet byl 13 mm. Parametry lisovacího procesu byly: rychlost lisování 40 mm.min
-1

, 

předzatížení 2 N, rychlost předzatížení 2 mm.s-1
. Pro lisování byly použity tři lisovací síly – 

13, 15 a 17 kN. Každou lisovací silou bylo vylisováno 16 tablet ze všech tabletovin. U 

prvních deseti tablet byl vyhodnocen energetický profil lisovacího procesu, tyto tablety byly 

dále testovány na pevnost v tahu. U následujících šesti tablet byla hodnocena vytlačovací síla 

a u těchto tablet byla následně měřena doba rozpadu. 
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 Tablety byly lisovány ve speciální lisovací matrici pomocí materiálového testovacího 

stroje T1 – FRO 50 TH.A1K Zwick/Roell. Do matrice, jejíž součástí je dolní lisovací trn, 

který je upevněný zajišťovací součástí, byla kvantitativně přenesena navážka. Matrice s 

tabletovinou byla standardním způsobem sklepána a poté byl lehce zasunut horní lisovací trn. 

Dále byla matrice vložena mezi lisovací čelisti do lisovacího prostoru stroje a lisování bylo 

spuštěno. U prvních deseti tablet byl vyhodnocen energetický profil lisování a hodnoty 

plasticity pomocí počítačového programu test Xpert V 9,01. Byla zde vyhodnocena E1, což je 

energie předlisování, E2 jako energie akumulovaná v tabletě po vylisování (energie plastické 

deformace), E3 jako energie uvolněná z tablety při dekompresi (energie elastické deformace). 

Z uvedených energií byla vypočítána Emax, což je součet všech výše uvedených energií 

charakterizující veškerou energii spotřebovanou pro vylisování tablety. Dále Elis, která 

charakterizuje součet E2 a E3 a odpovídá energii lisování. Hodnota plasticity Pl byla 

vypočítána ze vzorce č. 8. Po vylisování tablety byla vyndána zajišťovací součást dolního trnu 

a tableta byla opatrně vytlačena z matrice horním lisovacím trnem. U posledních šesti tablet 

z každé skupiny byla po vylisování tablety vyndána zajišťovací součást dolního trnu a byla 

hodnocena vytlačovací síla (také počítačovým programem test Xpert V 9,01). Před každým 

lisováním tablety byla matrice důkladně vyčištěna pomocí gázy.  

 

 Vzorec (8) pro výpočet plasticity: 
27

 

  

 Pl = 100    
  

      
    (8) 

 

Pl = plasticita [%], E2 = energie plastické deformace [J], E3 = energie elastické deformace [J]

   

 

5.3.5. MĚŘENÍ DESTRUKČNÍ SÍLY, VÝPOČET PEVNOSTI TABLET V TAHU 

 

 Destrukční síla byla měřena vždy u deseti tablet z každé série, a to nejdříve 24 hodin 

po jejich vylisování. K tomuto měření byl použit Schleunigerův přístroj pro měření pevnosti a 

rozměrů tablet. Nejdříve se tableta mezi čelisti přístroje postavila axiálně, aby byla změřena 

její výška. Pak se tableta položila radiálně, aby byl změřen průměr tablety a následně 

destrukční síla potřebná k jejímu rozdrcení. Destrukční síla byla měřena v Newtonech [N].  
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 Pevnost tablet byla vypočítána pomocí vzorce (9): 
28

 

 

   P = 
  

   
     (9) 

 

P - pevnost tablet v tahu [MPa], F - destrukční síla [N], d - průměr tablet [mm], h - výška 

tablet [mm]  

 

 

 

 

5.3.6. MĚŘENÍ DOBY ROZPADU TABLET 

 

 Doba rozpadu tablet byla měřena vždy u šesti tablet z každé série nejdříve 24 hodin po 

jejich vylisování. Pro tuto zkoušku byl použit přístroj Erweka ZT 301. Měření probíhalo 

v kádince s čištěnou vodou o objemu 750 ml vytemperovanou na teplotu 37 °C ± 1 °C. Do 

takto vytemperované vody byl spouštěn košíček, který je rozdělen na šest trubic opatřených 

zespodu sítkem. Po vložení všech šesti tablet byl spuštěn vertikální pohyb košíčku a měření 

času. Doba rozpadu jednotlivých tablet byla zapsána vždy v okamžiku, kdy poslední část 

tablety prošla sítkem. 
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6. TABULKY A GRAFY 

 

 
6.1. VYSVĚTLIVKY K TABULKÁM A GRAFŮM 

 

 

Cast  stearan vápenatý 

COM  Compritol
®
 888 ATO 

DR doba rozpadu tablet 

E1  energie předlisování 

E2  energie plastické deformace (energie akumulovaná tabletou po vylisování) 

E3  energie elastické deformace (energie uvolněná při dekompresi) 

Emax celková energie lisování (součet energií E1, E2, E3) 

Elis energie lisování (součet energií E2 a E3) 

F destrukční síla 

Fv  vytlačovací síla 

h výška tablet 

L  Lubripharm™ SSF 

LS  lisovací síla 

m  hmotnost tabletoviny, která vyteče z násypky za 3 s 

Mgst  stearan hořečnatý 

P pevnost tablet v tahu 

Pl plasticita 

s  výběrová směrodatná odchylka souboru hodnot  

t  čas, za který vyteče z násypky 50 g tabletoviny 

TAB 80 Tablettosa
®
 80 

ρ0  sypná hustota 

ρse  setřesná hustota 

Ø   průměrná hodnota  
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6.2. TABULKY 
 

6.2.1. SYPNOST, SYPNÁ A SETŘESNÁ HUSTOTA, HAUSNERŮV POMĚR 

 

 

Tab. č. 1: Hodnoty sypnosti, sypné a setřesné hustoty, Hausnerova poměru 

 

TABLETOVINA 

Ø m [g] Ø t [s] 
Ø ρ0 

[g/cm
3
] 

Ø ρse 

[g/cm
3
] Hausnerův 

sm st sρ0 sρse poměr 

TAB 80 
20,54 7,52 0,62 0,73 

1,18 
0,11 0,08 0,01 0,00 

TAB 80 + 1% Mgst  
32,60 5,88 0,70 0,78 

1,11 
0,94 0,08 0,00 0,00 

TAB 80 + 1% Cast 
29,10 6,42 0,68 0,77 

1,13 
0,27 0,13 0,00 0,01 

TAB 80 + 1% L 
28,18 6,72 0,66 0,76 

1,15 
0,50 0,04 0,00 0,00 

TAB 80 + 1% COM 
24,88 7,46 0,63 0,74 

1,17 
0,55 0,35 0,00 0,00 
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6.2.2. ENERGETICKÉ HODNOCENÍ LISOVACÍHO PROCESU, VYTLAČOVACÍ 

SÍLA 

 

 

Tab. č. 2: Hodnoty energií E1, E2 a E3 

 

TABLETOVINA 
LS 

[kN] 

E 1 [J] E 2 [J] E 3 [J] 

Ø E1 sE1 Ø E2 sE2 Ø E3 sE3 

TAB 80 + 1% Mgst 

13 11,590 0,588 4,925 0,069 3,024 0,013 

15 13,882 0,492 5,550 0,052 3,910 0,019 

17 15,573 0,216 6,180 0,082 4,905 0,035 

TAB 80 + 1% Cast 

13 11,449 0,255 4,881 0,076 3,034 0,020 

15 13,507 0,280 5,540 0,087 3,920 0,037 

17 15,259 0,260 6,132 0,063 4,933 0,050 

TAB 80 + 1% L 

13 12,435 0,307 4,901 0,064 3,042 0,018 

15 14,306 0,475 5,541 0,050 3,920 0,040 

17 16,447 0,299 6,245 0,089 4,934 0,066 

TAB 80 + 1% COM 

13 11,840 0,209 5,051 0,044 3,001 0,021 

15 
NEVYHODNOCENO 

17 
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Tab. č. 3: Hodnoty Emax, Elis, Pl a Fv 

 

TABLETOVINA 
LS 

[kN] 

E max [J] E lis [J] Pl [%] Fv[N] 

Ø Emax sEmax Ø Elis sElis Ø Pl sPl Ø Fv sFv 

TAB 80 + 1% 

Mgst 

13 19,54 0,62 7,95 0,08 61,96 0,26 55,75 2,43 

15 23,34 0,50 9,46 0,05 58,67 0,29 60,78 3,81 

17 26,66 0,24 11,08 0,10 55,75 0,32 69,33 2,58 

TAB 80 + 1% 

Cast 

13 19,36 0,29 7,92 0,09 61,67 0,27 53,59 1,70 

15 22,97 0,32 9,46 0,12 58,56 0,24 59,09 2,46 

17 26,32 0,25 11,07 0,08 55,42 0,35 64,49 3,51 

TAB 80 + 1% L 

13 20,38 0,36 7,94 0,07 61,70 0,26 60,03 2,79 

15 23,77 0,50 9,46 0,08 58,57 0,20 71,47 3,66 

17 27,63 0,30 11,18 0,12 55,86 0,46 75,50 2,70 

TAB 80 +  

1% COM  

13 19,89 0,20 8,05 0,05 62,73 0,28 131,30 69,02 

15 
NEHODNOCENO 

17 
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6.2.3. PEVNOST TABLET V TAHU 

 

Tab. č. 4: P – TAB 80 + 1 % Mgst, LS 13 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje 

2,90 35 0,5910 
 

2,89 38 0,6439 
 

2,88 30 0,5101 
 

2,91 34 0,5722 Ø P = 0,6075 

2,91 40 0,6731 sP = 0,0454 

2,90 34 0,5741 
 

2,90 38 0,6417 
 

2,90 36 0,6079 
 

2,88 36 0,6121 
 

2,87 38 0,6484 
 

 

 

 

Tab. č. 5: P - TAB 80 + 1 % Mgst, LS 15 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa]  statistické údaje 

2,88 41 0,6972   

2,87 42 0,7166   

2,87 48 0,8190   

2,84 43 0,7415 Ø P = 0,7595 

2,85 44 0,7560 sP = 0,0451 

2,83 47 0,8133   

2,84 41 0,7070   

2,80 43 0,7521   

2,83 44 0,7614   

2,83 48 0,8306   
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Tab. č. 6: P – TAB 80 + 1 % Mgst, LS 17 kN 

 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje  

2,81 57 0,9934   

2,80 57 0,9969   

2,82 56 0,9725   

2,81 53 0,9236 Ø P = 0,9351 

2,83 47 0,8133 sP = 0,0800 

2,79 50 0,8776   

2,82 49 0,8509   

2,83 52 0,8998   

2,87 55 0,9385   

2,80 62 1,0844   

 

 

 

Tab. č. 7: P – TAB 80 + 1 % Cast, LS 13 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje  

2,90 37 0,6248   

2,88 36 0,6121   

2,86 35 0,5993   

2,88 35 0,5951 Ø P = 0,6366 

2,86 38 0,6507 sP = 0,0300 

2,88 38 0,6461   

2,88 37 0,6291   

2,90 38 0,6417   

2,85 39 0,6701   

2,88 41 0,6972   
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Tab. č. 8: P – TAB 80 + 1 % Cast, LS 15 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje 

2,85 48 0,8248 

 2,84 45 0,7759 

 2,82 45 0,7814 

 2,84 47 0,8104 Ø P = 0,8161 

2,84 44 0,7587 sP = 0,0381 

2,83 51 0,8825 

 2,86 50 0,8561 

 2,84 49 0,8449 

 2,83 47 0,8133 

 2,89 48 0,8134 

  

 

 

Tab. č. 9: P – TAB 80 +1 %  Cast, LS 17 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje  

2,85 53 0,9107   

2,81 51 0,8888   

2,79 55 0,9654   

2,79 60 1,0531 Ø P = 0,9283 

2,79 52 0,9127 sP = 0,0625 

2,80 49 0,8570   

2,78 54 0,9512   

2,79 52 0,9127   

2,78 48 0,8455   

2,83 57 0,9863   
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Tab. č. 10: P – TAB 80 + 1 % L, LS 13 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje 

2,89 37 0,6270 

 2,89 47 0,7964 

 2,86 40 0,6849 

 2,89 40 0,6778 Ø P = 0,7089 

2,88 43 0,7312 sP = 0,0480 

2,85 43 0,7389 

 2,88 42 0,7142 

 2,92 40 0,6708 

 2,88 40 0,6801 

 2,87 45 0,7678 

  

 

 

Tab. č. 11: P – TAB 80 + 1 % L, LS 15 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje 

2,87 52 0,8873 

 2,87 48 0,8190 

 2,85 51 0,8763 

 
2,84 45 0,7759 Ø P = 0,8322 

2,81 49 0,8539 sP = 0,0436 

2,84 44 0,7587 

 2,83 47 0,8133 

 2,84 48 0,8277 

 2,83 51 0,8825 

 2,84 48 0,8277 
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Tab. č. 12: P - TAB 80 +1 % L, LS 17 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje 

2,84 61 1,0518 

 2,84 60 1,0346 

 2,85 54 0,9279 

 2,84 60 1,0346 Ø P = 1,0222 

2,80 59 1,0319 sP = 0,0381 

2,77 58 1,0254 

 2,81 61 1,0631 

 2,80 59 1,0319 

 2,80 59 1,0319 

 2,82 57 0,9898 

  

 

 

Tab. č. 13: P - TAB 80 + 1 % COM, LS 13 kN 

 

h[mm] F[N] P [MPa] statistické údaje 

2,93 50 0,8357 

 2,93 49 0,8190 

 2,93 43 0,7187 

 2,91 47 0,7909 Ø P = 0,8124 

2,95 49 0,8134 sP = 0,0451 

2,93 46 0,7688 

 2,90 49 0,8274 

 2,90 49 0,8274 

 2,93 50 0,8357 

 2,87 52 0,8873 
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6.2.4. DOBA ROZPADU TABLET 

 

 

Tab. č. 14: DR – TAB 80 + 1 % Mgst 

 

DR [min] 

Lisovací síla [kN] 

13 15 17 

2,35   3,78   3,67   

2,95   4,07   4,13   

2,67 Ø DR = 2,85 4,28 Ø DR = 4,29 4,58 Ø DR = 4,44 

3,23 sDR = 0,39 4,43 sDR = 0,32 4,78 sDR = 0,46 

3,33   4,55 

 

4,92   

2,57   4,63   4,58   

 

 

 

 

Tab. č. 15: DR – TAB 80 + 1 % Cast 

 

DR [min] 

Lisovací síla [kN] 

13 15 17 

0,95   1,32   1,70   

1,12   1,37   1,92   

1,22 Ø DR = 1,33 1,58 Ø DR = 1,63 2,08 Ø DR = 2,05 

1,42 sDR = 0,32 2,00 sDR = 0,27 2,30 sDR = 0,32 

1,42   1,67   2,52   

1,87   1,85   1,75   
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Tab. č. 16: DR – TAB 80 + 1 % L 

 

DR [min] 

Lisovací síla [kN] 

13 15 17 

0,98   1,05   1,17   

1,00   1,07   1,17   

1,00 Ø DR = 1,02 1,15 Ø DR = 1,06 1,23 Ø DR = 1,20 

1,02 sDR = 0,04 1,02 sDR = 0,05 1,18 sDR = 0,03 

1,03   1,03   1,22   

1,10   1,05   1,25   

 

 

 

 

Tab. č. 17: DR – TAB 80 + 1 % COM 

 

DR [min] 

Lisovací síla [kN] 

13 

0,35   

0,38   

0,52 Ø DR = 0,41 

0,40 sDR = 0,06 

0,40   

0,42   
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6.3. GRAFY 

 

Graf č. 1: Závislost Emax na lisovací síle 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Závislost E1 na lisovací síle 
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Graf č. 3: Závislost E2 na lisovací síle 

 

 

 
 

 

 

 

Graf č. 4: Závislost E3 na lisovací síle 
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Graf č. 5: Závislost Elis na lisovací síle 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Závislost plasticity na lisovací síle 
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Graf č. 7: Závislost vytlačovací síly na lisovací síle 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Závislost pevnosti tablet v tahu na lisovací síle 
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Graf č. 9: Závislost doby rozpadu na lisovací síle 
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7. DISKUZE 

 

Cílem této práce bylo zhodnocení tokových vlastností a lisovatelnosti tabletovin 

obsahujících aglomerovanou α – laktosu monohydrát Tablettosu
® 

80 a čtyři typy mazadel 

v koncentraci 1 %. Jako mazadlo byl použit stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-

stearyl-fumarát pod obchodním názvem Lubripharm™ SSF a glycerol-dibehenát pod 

obchodním názvem Compritol
®
 888 ATO. Pro zhodnocení tokových vlastností bylo využito 

měření sypnosti, měření sypné a setřesné hustoty s výpočtem Hausnerova poměru. 

Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisování a pevnosti tablet v tahu. 

Dalšími hodnocenými parametry byla vytlačovací síla a doba rozpadu tablet. Všechny 

parametry byly hodnoceny v závislosti na lisovací síle, které byly vybrány tak, aby se pevnost 

tablet v tahu pohybovala co nejvíce v optimálním rozmezí 0,56 – 1,12 MPa
29

.
 
Použité 

 
lisovací 

síly byly 13, 15 a 17 kN. Tabletoviny s glycerol–dibehenátem byly nakonec lisovány jen 

lisovací silou 13 kN, neboť 1% koncentrace tohoto mazadla byla nedostatečná. Tablety se 

extrémně lepily na matrici a nebylo možné je bez poškození z matrice vysunout. Výsledky 

práce jsou uvedeny v tabulkách č. 1 – 17 a grafech č. 1 – 9. 

 

 

7.1. HODNOCENÍ TOKOVÝCH VLASTNOSTÍ 

 

Sypnost byla hodnocena dvěma metodami. Metodou ,,Volume flow rate“ byl měřen čas, 

za který vyteklo z násypky 50 g tabletoviny a dále byla metodou ,,Mass flow rate“ zjišťována 

hmotnost tabletoviny, která se odsypala za 3 s. Pro porovnání byla hodnocena i čistá 

Tablettosa
®
 80. U všech směsí byly hodnoceny také sypná a setřesná hustota, ze kterých byl 

vypočítán Hausnerův poměr, jenže charakterizuje tok prášku z hlediska stlačitelnosti. 

Výsledky hodnocení tokových vlastností tabletovin jsou uvedeny v tabulce č. 1.  Sypnost 

Tablettosy
® 

80 nejvíce zlepšuje 1% přídavek stearanu hořečnátého, následuje stearan 

vápenatý a natrium-stearyl-fumarát.  Velmi malý efekt na zlepšení sypnosti vykazuje 

glycerol–dibehenát, metodou ,,Volume flow rate“ dokonce efekt žádný.   Mazadla zvyšují 

hodnoty sypné hustoty, nejvíce opět stearan hořečnatý a vápenatý, nejméně glycerol-

dibehenát. Stejně tomu tak je v případě setřesné hustoty. Nejnižší hodnotu Hausnerova 

poměru (1,11) vykazuje směs s 1 % stearanu hořečnatého, její tok je lékopisem 

charakterizován jako výborný, hodnoty ostatních směsí vykazují tok dobrý
30

. 
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7.2. HODNOCENÍ ENERGETICKÉHO PROFILU LISOVACÍHO PROCESU A 

VYTLAČOVACÍ SÍLY 

 

Výsledky energetického profilu lisování jsou uvedeny v tabulce č. 2 a tabulce č. 3. 

Grafické závislosti vybraných složek energetického profilu lisování na lisovací síle jsou 

uvedeny v grafech č. 1 – 5. 

Graf č. 1 zobrazuje hodnoty celkové energie lisovacího procesu v závislosti na lisovací 

síle, tato závislost je rostoucí. Nejnižší hodnoty této energie vykazuje směs Tabletosy
®

 80 se 

stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s 1 % natrium-stearyl-fumarátu. Stejný průběh 

závislosti na grafu č. 2 vykazuje energie předlisování E1, která se spotřebovává především na 

tření. Na grafu č. 3 jsou znázorněny hodnoty energie plastické deformace E2, která je důležitá 

pro tvorbu vazeb, v závislosti na lisovací síle. Závislost je opět rostoucí. Mezi hodnotami pro 

směsi s různými mazadly nejsou statisticky významné rozdíly s výjimkou lisovací síly 13 kN, 

kdy je nejvyšší hodnota pro směs s glycerol–dibehenátem a v případě lisovací síly 17 kN pro 

směs s natrium-stearyl-fumarátem. Hodnoty energie elastické deformace rostou také s lisovací 

silou a nejsou mezi nimi statisticky významné rozdíly s výjimkou lehce nižší hodnoty pro 

směs s glycerol–dibehenátem u lisovací síly 13 kN (graf č. 4). Rostoucí závislost platí i pro 

Elis (E2 + E3), která je znázorněná na grafu č. 5. Nejsou zde statisticky významné rozdíly 

kromě vyšších hodnot u směsi s natrium-stearyl-fumarátem při lisovací síle 17 kN. 

 Plasticita zobrazená na grafu č. 6 naopak se zvyšující se lisovací silou klesá 

v důsledku snížení počtu pórů ve vylisované tabletě
31

. Mezi hodnotami plasticity nejsou 

statisticky významné rozdíly, pouze v případě směsi s mazadlem glycerol–dibehenátem u 

lisovací síly 13 kN je hodnota plasticity vyšší. 

Hodnoty vytlačovací síly jsou uvedeny v tabulce č. 3 a v grafu č. 7 v závislosti na 

lisovací síle. Vytlačovací síla je parametr, který charakterizuje mazací vlastnosti mazadla. 

Čím je vytlačovací síla vyšší, tím jsou mazací vlastnosti mazadla v dané koncentraci horší. 

Vytlačovací síla roste s lisovací silou. Nejlepší mazací vlastnosti vykazuje stearan hořečnatý a 

stearan vápenatý, u nichž vytlačovací síla s rostoucí lisovací silou roste minimálně. 

Vytlačovací síla je vyšší u tablet s mazadlem natrium-stearyl-fumarátem, které ale i tak 

vykazuje dobré mazací vlastnosti. Nejvyšší vytlačovací síla je zaznamenána u tablet 

s mazadlem glycerol–dibehenátem při lisovací síle 13 kN. Navíc je zde i vysoká směrodatná 

odchylka (hodnoty měřené u 6 tablet se postupně výrazně zvyšovaly), která poukazuje na 

postupné zanášení matrice spojené s vysokým třením a lepením tabletoviny na stěny matrice. 
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Tuto tabletovinu proto nebylo možné lisovat vyššími lisovacími silami. Compritol
®
 888 ATO 

v koncentraci 1 % v kombinaci s Tablettosou
®
 80 tedy jako mazadlo použít nelze. 

 

  

7.3. HODNOCENÍ PEVNOSTI V TAHU A DOBY ROZPADU TABLET 

 

Další hodnocenou vlastností tablet byla pevnost tablet v tahu. Její hodnoty jsou 

uvedeny v tabulkách č. 4 – 13. Graf č. 8 zobrazuje závislost jejich hodnot na lisovací síle. 

Pevnost tablet v tahu roste s lisovací silou. U lisovací síly 13 kN vykazují nejnižší hodnoty 

pevnosti tablet v tahu směsi s oběma stearany, mezi hodnotami není statisticky významný 

rozdíl. Vyšší hodnotu pevnosti vykazují tablety s natrium-stearyl-fumarátem a nejpevnější 

jsou tablety s glycerol–dibehenátem, což odpovídá nejvyšší hodnotě energie E2, tedy energie, 

která je zodpovědná za tvorbu vazeb. U lisovací síly 15 kN, kde již nejsou hodnoceny tablety 

s glycerol–dibehenátem, vykazuje nejnižší hodnoty pevnosti směs se stearanem hořečnatým, 

mezi hodnotami pro směs se stearanem vápenatým a natrium-stearyl-fumarátem není 

statisticky významný rozdíl. V případě lisovací síly 17 kN vykazují nižší hodnoty pevnosti 

tablet směsi s oběma stearany, nejpevnější jsou tablety s natrium-stearyl-fumarátem. 

Výsledky doby rozpadu tablet jsou uvedeny v tabulkách č. 14 – 17 a zobrazeny v grafu 

č. 9 v závislosti na lisovací síle. Doba rozpadu roste s lisovací silou. Nejdelší je v případě 

přídavku stearanu hořečnatého z důvodu jeho nejvyšší hydrofobicity. Následuje doba rozpadu 

tablet se stearanem vápenatým a stearylfumarátem sodným. Nejnižší hodnoty doby rozpadu 

tablet u lisovací síly 13 kN vykazují tablety s glycerol–dibehenátem.  
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8. ZÁVĚR 

 

Závěry práce lze shrnout do těchto bodů: 

 

 Tokové vlastnosti nejvíce zlepšuje stearan hořečnatý, glycerol-dibehenát je téměř 

neovlivňuje. 

 Přídavek glycerol-dibehenátu jako mazadla v koncentraci 1 % není dostačující, tablety 

se lepí na matrici, proto byla u této tabletoviny použita jen nejnižší lisovací síla 13 kN. 

 Celková energie lisovacího procesu roste s lisovací silou, její nejnižší hodnoty 

vykazuje směs se stearanem vápenatým, nejvyšší hodnoty směs s 1 % natrium- 

stearyl-fumarátu, stejnou závislost vykazuje energie předlisování. Mezi hodnotami 

energie plastické deformace nejsou v rámci typu mazadla statisticky významné rozdíly 

s výjimkou lisovací síly 13 kN, kdy je nejvyšší hodnota pro směs s glycerol-

dibehenátem a v případě lisovací síly 17 kN pro směs s natrium-stearyl-fumarátem. U 

energie elastické deformace také nejsou statisticky významné rozdíly s výjimkou nižší 

hodnoty pro glycerol-dibehenát u lisovací síly 13 kN. 

 Plasticita s rostoucí lisovací silou klesá, mezi hodnotami nejsou statisticky významné 

rozdíly s výjimkou vyšší hodnoty pro glycerol-dibehenát u lisovací síly 13 kN. 

 Z hodnot vytlačovací síly vyplývá, že glycerol- dibehenát v koncentraci 1 % vykazuje 

nejhorší mazací efekt, a proto ho v této koncentraci použít nelze. Nejlepší mazací 

účinek vykazuje stearan vápenatý. 

 Pevnost tablet v tahu roste s lisovací silou. Vliv mazadla závisí na lisovací síle. V 

případě lisovací síly 13 kN vykazují nejvyšší pevnost v tahu tablety s glycerol-

dibehenátem, v případě 15 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem a stearanem 

vápenatým a v případě 17 kN tablety s natrium-stearyl-fumarátem. 

 Doba rozpadu tablet roste s rostoucí lisovací silou a výrazně ji prodlužuje stearan 

hořečnatý. 
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