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Reológia (/riːˈɒlədʒi/; z Greek ῥέω rhéō, „tok" a -λoγία, logia, 

„náuka o“ je štúdium toku kvapalín, alebo polotuhých látok alebo 

pevných látok za podmienok, v ktorých reagujú plastickým tokom 

namiesto toho, aby sa elasticky deformovali v závislosti od použitej 

sily.

Fyzikálna oblasť zaoberajúca sa deformáciou a tokom 

- deformácia pevných systémov (vo farmácii - deformácia 

pevných častíc počas kompresie tablety)

- deformácia a tok polotuhých látok (príprava mastí, gélov, 

krémov) 

- tok kvapalných systémov (tok kvapaliny pri vážení liekov, 

aplikácia emulzných či suspenzných kvapiek)

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek


Reologické vlastnosti a reologické parametre
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Reológia je veda zaoberajúca sa štúdiom prietoku a deformácií materiálov pri

mechanickom namáhaní za rozličných vonkajších podmienok.

Deformácia je definovaná ako zmena tvaru telesa spôsobená vplyvom vonkajšej

sily, pri ktorej spojitosť materiálu zostáva zachovaná. Rozlišuje sa :

1. Viskózna deformácia (tok) – deformácia pokračuje neobmedzene v čase

a zväčšuje sa rýchlosťou, ktorá je priamo úmerná pôsobiacej vonkajšej sile.

(kvapaliny, polotuhé látky)

2. Elastická defomácia (pružná) – deformácia trvá, pokiaľ pôsobí vonkajšia sila.

Len čo prestane pôsobiť, teleso nadobudne opäť svoj pôvodný tvar. Ide o vratnú

(dočasnú) deformáciu.

3. Plastická deformácia (tvárna) – deformácia sa zväčšuje, pokým vonkajšia sila

pôsobí. Akonáhle prestane pôsobiť, teleso si zachová nový, nadobudnutý

deformovaný tvar. Deformácia je trvalá, nevratná.



Viskózna deformácia

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4everstatic.com%2Fobrazky%2F674xX%2Fpriroda%2Fkrajinky%2Fniagarske-vodopady%2C-oblaky%2C-voda-124636.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fobrazky.4ever.sk%2Fpriroda%2Fkrajinky%2Fniagarske-vodopady-124636&docid=Q4Iij6coId7m-M&tbnid=fuJKtj-JjACG3M%3A&vet=1&w=674&h=505&bih=602&biw=1084&ved=0ahUKEwjyxq7tovbSAhUGBywKHWJaAsYQMwgmKAUwBQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4everstatic.com%2Fobrazky%2F674xX%2Fpriroda%2Fkrajinky%2Fniagarske-vodopady%2C-oblaky%2C-voda-124636.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fobrazky.4ever.sk%2Fpriroda%2Fkrajinky%2Fniagarske-vodopady-124636&docid=Q4Iij6coId7m-M&tbnid=fuJKtj-JjACG3M%3A&vet=1&w=674&h=505&bih=602&biw=1084&ved=0ahUKEwjyxq7tovbSAhUGBywKHWJaAsYQMwgmKAUwBQ&iact=c&ictx=1


Deformácia kvapalín a polotuhých látok

- Tekutina sa pod vplyvom šmykového napätia okamžite deformuje (prúdi, tečie).

- Tok je nevratná zmena (v dôsledku šmykového napätia):

τ = F / A jednotka (N/m2)

- F je sila, A je plocha

Rýchlostný spád (gradient) D = dv / dx (zmena rýchlosti na vzdialenosť, jednotka s-1)

Rýchlostný spád (gradient) D predstavuje podiel rozdielu rýchlostí pohybu a priečnej

vzdialenosti dvoch vrstiev kvapaliny.

Keďže reologické vlastnosti prípravku závisia od jeho zloženia a výroby, reometrické

metódy sú vhodným prostriedkom pre kontrolu dodržiavania technologickej disciplíny,

na overovanie štandardnej akosti a tiež na sledovanie stability viacerých prípravkov.



Newtonov zákon

V skutočnosti šmykové napätie nie je jednoduchou silou, je to sila na plochu vrstvy a 

rýchlostný spád (gradient) nie je jednoduchá rýchlosť, je to rozdiel rýchlostí 

jednotlivých vrstiev v závislosti od ich vzdialenosti.

Newton, ktorý vykonal veľa experimentov v tejto oblasti, zistil, že sila potrebná na 

udržanie rýchlosti vrstiev je úmerná rozdielu ich rýchlostí (rýchlostný spád (gradient)):

F                 dv

___ = h. __________                τ = η. D 

A

dx

Podľa Newtonovho zákona je rýchlosť toku priamo úmerná šmykovému napätiu a 

Konštanta η sa nazýva dynamická viskozita kvapaliny.



Viskozita
Keďže kvapaliny sú vo všetkých smeroch tvarovo dokonale deformovateľné, vonkajšia sila,

ktorá na ne pôsobí sa v nich šíri všetkými smermi rovnako ako tlaková sila. Dokonale tekutá

kvapalina by voči svojmu toku nemala vyvíjať žiadny odpor. Reálna kvapalina sa však vždy

vyznačuje istým vnútorným trením. Miera tohto vnútorného trenia je označovaná ako

viskozita. Táto dôležitá fyzikálna veličina vyjadruje odpor, ktorý pôsobí proti vonkajšej sile,

ktorá spôsobuje pohyb kvapaliny alebo telesa v nej.

Vnútorné trenie závisí predovšetkým od príťažlivých síl medzi časticami. Kvapaliny s väčšou príťažlivou

silou medzi molekulami sú viskóznejšie a ich pohyb je spomalený.

Viskozita - sa získa z hodnôt  tangenciálneho (šmykového) napätia - τ a rýchlostného spádu  - D 

η = τ / D [Pa.s]

τ – vyjadruje tangenciálne (šmykové) napätie

D - vyjadruje rýchlostný spád



Reologické parametre

Ak na kvapalinu pôsobia vonkajšie sily, jej vnútorné sily sa bránia voči zmene tvaru a kladú proti

nim odpor. V kvapaline tak vzniká tangenciálne – dotyčnicové napätie τ, ktorého jednotkou je

pascal [Pa].

Tangenciálne (šmykové) napätie τ patrí spolu s viskozitou η a rýchlostným

spádom D k základným reologickým parametrom.

Vzorce znázorňujú Newtonovu rovnicu, ktorá opisuje vzájomný vzťah týchto reologických

parametrov.

η = τ / D τ = η x D

Grafickým znázornením závislosti rýchlostného spádu D od tangenciálneho napätia τ je tzv. toková

krivka alebo reogram.



Reológia

Kvapaliny sú rozdelené do dvoch základných kategórií na základe ich reologického správania. 

Newtonské kvapaliny

Riadia sa Newtonovým zákonom

Nenewtonské kvapaliny 

Neriadia sa Newtonovým zákonom

Časovo nezávislé: 1. Plastické

2. Pseudoplastické

3. Dilatantné

Časovo závislé : tixotropné

reopexné



Newtonské kvapaliny

Riadia sa Newtonovou rovnicou 

τ = η   .   D



Newtonské kvapaliny

Kvapaliny riadiace sa Newtonovou rovnicou sa nazývajú ideálne 

viskózne.
- ich reogram charakterizuje vždy priamka vychádzajúca zo súradnicového 

začiatku

- ich viskozita závisí od veľkosti a tvaru molekúl kvapaliny a tiež od veľkosti 

a charakteru medzimolekulových síl. 

- patria sem hlavne bežné rozpúšťadlá ako voda, lieh, chloroform a pravé roztoky
Obr. Newtonská kvapalina

Na stanovenie viskozity newtonských kvapalín sa môže použiť kapilárny viskozimeter, 

ktorého princíp spočíva v meraní času potrebného na prechod kvapaliny kapilárou od 

jednej značky po druhú.



Newtonské kvapaliny

- Dynamická viskozita sa nemení bez ohľadu na rôzne hodnoty D a τ.

- Dynamická viskozita je látková konštanta

- Tekutiny, ktoré majú konštantnú dynamickú viskozitu závisiacu iba od 
teploty, sa nazývajú Newtonské kvapaliny. 

- Príklady týchto kvapalín sú voda, motorové oleje, zriedené roztoky 
soli 



Nenewtonské kvapaliny

Okrem newtonských kvapalín existujú aj kvapaliny reologicky zložitejšie, ktoré 

Newtonova rovnica neopisuje. Označujeme ich ako nenewtonské alebo viskózne 

anomálne kvapaliny a patria sem napríklad roztoky a taveniny polymérov, suspenzie 

a pod.

Odchýlka od newtonských kvapalín sa prejavuje tým, že :

1. Reogram D – τ je skutočná krivka alebo priamka, ktorá nevychádza zo 

súradnicového začiatku 

2. Viskozita takýchto látok závisí aj od pôsobenia šmykového namáhania. 

Odchýlky sú vysvetlené tým, že časť pôsobiacej vonkajšej sily je spotrebovaná na 

priestorové preskupenie pokojnej štruktúry.

3. Na stanovenie viskozity sa používa rotačný viskozimeter založený na meraní 

klzných síl v kvapaline umiestenej medzi dva súosé valce rôzneho priemeru.

Podľa tvaru a polohy tokovej krivky sa rozlišujú sústavy :

- s časovo nezávislým tokom

- s časovo závislým tokom



Nenewtonské kvapaliny

-Tekutiny ako škrobový hydrogel (puding).

- Reogram D – τ je skutočná krivka alebo priamka, ktorá 

nevychádza zo súradnicového začiatku

- Platí rovnica τi = ki.Di

kde k1 ≠ k2 ≠ ... ≠ k10. 

- Tekutiny, ktorých viskozita nie je konštantná pri 

rôznych hodnotách D a τ, sú nazývané nenewtonské

kvapaliny a ich viskozita sa nazýva zdanlivá viskozita.



Sústavy s časovo nezávislým tokom

Do skupiny nenewtonských sústav s časovo nezávislým tokom patria plastické,

pseudoplastické a dilatantné látky.

Plastická sústava

Plastické látky začínajú tiecť až po prekročení istej hodnoty šmykového napätia tzv.

hranice toku (hraničné napätie τh). Ich toková krivka sa odvetvuje od osi τ pri hodnote τ ˃

0 a môže mať tvar krivky alebo priamky, ale zo súradnicového začiatku nevychádza.

Plastické látky s tokovou krivkou priamky sú ideálne plastické a nazývajú sa tiež

binghamské plastické látky.

- koncentrované suspenzie s viskóznou kontinuálnou fázou

- koncentrované suspenzie s flokulovanými časticami

Obr. Plastická sústava



Hraničné napätie

Hraničné napätie je u plasticky deformovateľných látok dôležitým

parametrom.

Rozlišujú sa :

 skutočné hraničné napätie τh – určené je bodom na osi τ, v ktorom sa

z nej toková krivka skutočne odvetvuje

 Binghamovo hraničné napätie τB – určené je priesečníkom

extrapolovanej lineárnej vetvy tokovej krivky s osou τ

 maximálne hraničné napätie τm – je určené hodnotou tangenciálneho

napätia, ktorú určí na osi τ kolmica spustená z bodu, v ktorom toková

krivka prechádza do linearity.

Plasticky sa deformujú hydrogély, oleomasti, čapíky, krémy.



Pseudoplastická sústava

U pseudoplastických látok sa viskozita s rastúcim šmykovým

namáhaním znižuje. Ich toková krivka vychádza zo

súradnicového začiatku. Pri nižších hodnotách tangenciálneho

napätia je vypuklá k osi τ a pri vyšších hodnotách prechádza do

priamky.

Pseudoplastické sú roztoky mydiel, polymérov, flokulovaných suspenzií.

-vodné disperzie prírodných hydrokoloidov

(metylcelulóza, tragant, karmelóza)

- chemicky modifikované hydrokoloidy

(polyvinylpyrolidón, kyselina polyakrylová)

- emulzie



Dilatantné sústavy

Dilatantné sústavy sa správajú opačne ako pseudoplastické a svoju 

viskozitu zvyšujú s rastúcim šmykovým namáhaním. Toková 

krivka vychádza tiež zo súradnicového začiatku, ale pri nižších 

hodnotách je vypuklá k osi D. 

Dilatantné správanie majú najmä suspenzie s vysokým podielom 

tuhej fázy – nad 50%.

U



Závislosť od času

U nenewtonských sústav s časovo nezávislým tokom:

1.viskozita je funkciou šmykového namáhania

2.nie je závislá na dĺžke času jeho pôsobenia. To znamená, že vnútorná štruktúra

zdeformovaná šmykovým namáhaním sa okamžite regeneruje a nadobudne

vlastnosti, ktoré mala pred deformáciou.

Naopak, u sústav s časovo závislým tokom :

1.k regenerácii štruktúry nedochádza spontánne ihneď, ale až po istom čase.

2.Tok takýchto látok závisí od dĺžky trvania deformácie.

3.Oneskorený návrat sústavy do pôvodného tvaru sa nazýva hysteréza. Je

vyjadrená plochou medzi dvoma vetvami tokovej krivky. Čím je tá plocha väčšia,

tým dlhšie trvá regenerácia.

Medzi sústavy s časovo závislým tokom sa radia tixotropné a reopexné látky.



Rheology

Non- Newtonian fluids are divided into two basic categories based

on their time-dependent rheological behaviour. 

Thixotropic

Fluid undergoes a decrease in

viscosity with time, while it is

subjected to constant shearing

(greases).

Rheopectic

Fluid's viscosity increases with

time as it is sheared at a

constant rate.



Tixotropia

Tixotropia je reverzibilná izotermná premena gél → sól → gél. 

Pojem reverzibilná izotermná premena vyjadruje, že 

deformovaná tixotropná sústava nadobudne po určitom čase (čas 

regenerácie) bez zmeny teploty také vnútorné usporiadanie 

štruktúry, aké mala pred deformáciou. Vzostupná vetva tokovej 

krivky tixotropnej sústavy má tvar charakteristický pre 

pseudoplastické (A) alebo plastické sústavy (B, C). Klesajúca 

(zostupná) vetva má tvar ideálne viskóznych (A), ideálne 

plastických (B) alebo pseudoplastických látok (C). 



Reopexia

Zatiaľ čo tixotropné sústavy sú v súčasnej praxi pomerne bežné, reopexné látky sú

zriedkavé.

Reopexia je tiež reverzibilná, ale na rozdiel od tixotropie je charakterizovaná tým, že

s rastúcim šmykovým namáhaním sa viskozita zvyšuje.

V technológii liekov je použitie tixotropných látok veľmi výhodné.

Napríklad:

Suspenzie s tixotropnou disperznou fázou majú v pokoji vysokú viskozitu, ktorá bráni

sedimentácii častíc a dochádza tak k stabilizácii ich kinetických vlastností. Pretrepaním

sa viskozita veľmi zníži, suspenzia sa stane tekutou a dobre sa dávkuje a aplikuje. Po

určitej dobe pri ponechaní v kľude sa pôvodná viskozita opäť obnoví.



Stanovenie viskozity na rotačnom 
viskozimetri

Princíp a popis rotačného viskozimetra (Viskotester VT 500)

Podľa slovenského liekopisu rotačný viskozimeter je založený na meraní klzných síl 

v kvapaline, ktorá sa nachádza medzi dvoma súosými valcami. Jeden z valcov je 

motorom poháňaný, druhý valec sa otáča v dôsledku rotácie prvého valca. Viskozita za 

týchto podmienok sa stáva mierou uhlovej odchýlky toho valca, ktorý je nútený točiť sa, čo 

odpovedá momentu sily. Moment sily sa vyjadruje v Nm (20).

Rotačný viskozimeter (Viscotester VT 500) je založený na Searlovom princípe. 

Vonkajší valec je nepohyblyvý (stacionárny), vnútorný valec je pomocou synchronného 

elektromotora uvedený do rotačného pohybu, čím medzi dvoma valcami (v prstencovitej 

štrbine) vznikne laminárne prúdenie vzorky. Následkom vnútorného trenia na rotujúcom 

valci vznikne točivý moment. Točivý moment je úmerný tangenciálnemu napätiu (odpor 

sústavy proti namáhaniu) a meria sa pomocou dynamometra (pružina). Súčasťou prístroja 

je termostat, ktorý slúži pre zabezpečenie konštatnej teploty vzorky (2, 9).



 

Rotačný viskozimeter (12)

1.vonkajší valec

2.vnútorný, rotujúci valec

3. štrbina medzi dvoma valcami

4.torzné pero

h – výška valca (vnútorného)

r – polomer valca (vnútorného)



Stanovenie viskoztiy pomocou kapilárneho 
viskozimetra

 



Rheology - Measurement



Použitie viskozity vo farmácii

1. príprava, výroba - ako umožniť liatie, homogenizáciu 

◾
2. kontrola technológie - určenie zmien v reológii

◾
3. hodnotenie produktov - zmeny sa odrážajú na reologických

vlastnostiach ◾
4. hodnotenie stability 

◾
5. aplikácia - ako umožniť dávkovanie 

◾
6. uvoľňovanie lieku - čím vyššia je viskozita, tým pomalšia je 

difúzia lieku z prípravku (očné kvapky, viskozita spôsobuje 

uvoľňovanie liečiva pomalšie, aby sa predišlo stekaniu)



Reológia

Ovplyvňuje biologickú dostupnosť:

- pri lokálnom podaní liekov zvýšená viskozita oddiali vstrebávanie liekov kožou.
- pri parenterálnom podaní liečiva zvýšená viskozita vehikula vytvorí depot v 
mieste injekcie, čo vedie k predĺženiu uvoľňovania liečiva.
- pri orálnom podaní liečiva zvýšená viskozita môže oddialiť rozpustenie liekov a 
/ alebo zmiešanie so žalúdočnými tekutinami, čo spôsobí oneskorenie absorbcie 
liečiva
- v lipozomálnych dávkových liekových formách určených na topickú aplikáciu 
sa uvoľňovanie liečiva zvyšuje, keď sa zvyšuje viskozita kontinuálnej fázy.

Ovplyvňuje stabilitu a jednoduchosť podávania:

Topická formulácia lieku by mala mať tixotropné správanie, čo zabezpečí: 

- nízku tekutosť v pokoji 

- ľahkú roztierateľnosť počas aplikácie 

- tvorbu stabilného, polotuhého filmu v mieste aplikácie




