
 

Náplň laboratórneho cvičenia 

TABLETY 

 

Príprava tabliet 

úloha 145c) Vplyv druhu a koncentrácie spojív použitých na výrobu granulátu a na 

kvalitu tabliet (str. 105) 

Každý študent si pripraví 2 série tabliet a porovnáva buď 2 rôzne typy spojív alebo 2 

rôzne koncentrácie toho istého spojiva. 

 

 

Príprava 

 Z granulátu odsitujeme frakciu o veľkosti častíc (optimálne 0,25 µm -0,5, alebo 

0,5-0,8 µm – väčšie rozsahy sú problematické na lisovanie) v množstve 50 g . 

 Na výrobu tabletoviny z granulátu použijeme kĺzne a antiadhezívne látky: 

  stearan horečnatý 0,6% + mastenec 2,4% ... spolu 3% v tabletovine 50g 

  stearan horečnatý 0,6% + aerosil 0,3% 

(percento uvedené pri kĺznych a antiadhezívnych látkach je obsah týchto pomocných 

látok v tabletovine) 

 Homogenizácia tabletoviny prebieha v širokohrdlých liekovkách (500 ml), najprv sa 

do liekovky naplní granulát a do granulátu se pridávajú extragranulárne pomocné látky. 

Homogenizujeme min. 15 min (preklápanie a otáčanie liekovky, študenti s liekovkou 

nehrkajú, lebo granulát sa rozbije a prachový podiel v tabletovine bude robiť problémy 

pri lisovaní). 

 Po homogenizácii meriame sypný uhol v pripravenej tabletovine: Lievik na stojane 

má spodný hrot vo výške 3 cm nad stolom, študent si stojan podloží papierom.  

 Granulát voľne sypeme do lievika, kým vrchol vznikajúceho kuželu nedosiahne 

spodný hrot lievika. Potom si označíme protiľahlé okraje základne kuželu, granulát 

zosypeme a zmeriame si priemer základne. Sypný uhol vypočítame z rovnice: 

 

   
   

 

 
 

 

pričom    sypný uhol 

  h   výška kuželu v cm 

  r  polomer základne kuželu v cm 

  



 

 

 

Výsledok merania sa hodnotí podľa tabuľky uvedenej v Ph. Eur. v kapitole 2. 9. 36. 

Powder flow – Angle of repose 

 

Flow property Angle of repose (degrees) 

Excellent 25 - 30 

Good 31 – 35 

Fair (aid not needed) 36 – 40 

Passable (may hang up) 41 – 45 

Poor (must agitate, vibrate) 46 – 55 

Very poor 56 – 65 

Very, very poor > 66 

 

 

Lisovanie tabliet: 

 

 Študenti sa zoznámia s pojmom deklarovaná hmotnosť: Je to požadovaná 

hmotnosť tablety vzhľadom na jej zloženie a obsah liečiva. Na výstredníkovom 

tabletovacom lise je pre tablety deklarovaná hmotnosť 500 mg (priemer vylisovanej 

tablety je 12 mm). 

 Tablety lisujeme postupne podľa pevnosti, začíname nejpevnejšími tabletami. 

Stupnica pevnosti (môže sa mierne líšiť v závislosti od kvality pripraveného granulátu): 

Na-CMC a MC > želatína > škrob > PVP 

vyššie koncentrácie > nižšie koncentrácie 

 

 Optimálna pevnosť prvej vzorky je 55 – 60 N, aby sa druhá vzorka nerozpadla. 

Na prvej vzorke študenta (pevnejšia vzorka) sa nastaví tabletovací lis na deklarovanú 

hmotnosť a potrebný tlak. Po nalisovaní prvej vzorky si študent povysáva zvyšky 

granulátu z tabletovacieho lisu a násypky. Druhá vzorka sa lisuje za podmienok 

nastavených pri prvej vzorke.  

 

 

 



 

 

Hodnotenie pripravených tabliet: 

úloha 146 (str. 108) 

 Pri hodnotení študenti vykonajú skúšky predpísané Ph. Eur. a v závere 

porovnávajú výsledky skúšok pri svojich dvoch vzorkách.  

 

a) Odolnosť tabliet proti lomu (2. 9. 8. Resistance to crushing of tablets) 

 Hodnotíme 10 tabliet, ktoré plošne položíme medzi čeľuste prístroja na hodnotenie 

odolnosti proti lomu, stlačíme tlačidlo štart a po rozdrvení tablety odpočítame hodnotu 

sily potrebnej na rozdrvenie na hornej stupnici prístroja (v N). 

 Z 10 hodnôt sily vypočítame priemer a zvýrazníme minimálnu a maximálnu silu.  

 Liekopis neudáva limity pre túto skúšku.  

 

b) Drobivosť neobalených tabliet (2. 9. 7. Friability of uncoated tablets) 

 Hodnotíme 10 tabliet, ktoré si na site s veľkosťou oka 1000 µm oprášime jemnou 

kefkou, zvážime na analytických váhach a potom vložíme do prístroja na hodnotenie 

drobivosti. Necháme tablety rotovať 4 minúty (cca 100 otáčok – ako požaduje liekopis). 

Po vytiahnutí tablety opäť oprášime a zvážime na analytických váhach.  

 Z hodnôt hmotnosti pred a po mechanickom namáhaní vypočítame percentuálny 

úbytok hmotnosti tabliet.  

   
     
  

      

 Liekopis povoľuje maximálny úbytok hmotnosti 1 %. 

 

c) Rozpad tablet a kapslí (2. 9. 1. Disintegration of tablets and capsules) 

 V hliníkovom hrnci si študent ohreje čistenú vodu naplnenú cca do polovice hrnca 

na 37 °C. Ohriatu vodu si naplní do dvoch nádob prístroja na rozpad tak, aby horné 

okraje košíčkov v najnižšej polohe zostali nad hladinou vody. Do každého košíčka sa 

vloží 6 tabliet z každej vzorky, spustí sa ponorný mechanizmus a hodnotí sa čas rozpadu 

poslednej tablety z každého košíčka. Ak se tablety nerozpadnú do 15 min., prístroj sa 

zastaví a vyčistí.  

 Liekopis stanovuje pre rozpad neobalených tabliet limit 15 min.  

 

e) Hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekových foriem (2. 9. 5. Uniformity of mass 

of single-dose preparations) 

 Na analytických váhach sa postupne zváži 20 tabliet a vypočíta se priemerná 

hmotnosť. Podľa tabuľky v Ph. Eur. sa určí povolená odchýlka od priemernej hmotnosti 



(študent si vypočíta horný a dolný limit pre hmotnosti a prekontroluje, či sú všetky 

tablety v limitoch).  

 Liekopis stanovuje, že len 2 z 20 jednotlivých hmotností sa môžu odchyľovať od 

priemernej hmotnosti o viac než je povolená odchýlka, ale nesmie pritom prekročiť 

dvojnásobok tejto odchýlky.  

 

Average mass 
Percentage 
deviation 

80 mg or less 10 

More than 80 mg 
and less than 

250 mg 

7,5 

250 mg and 

more 
5 

 

 S priemernou hmotnosťou vyhodnotíme aj povolenú odchýlku od deklarovanej 

hmotnosti. Priemerná hmotnosť tabliet se môže líšiť od deklarovanej hmotnosti ± 5 %, 

tzn. priemerná hmotnosť tabliet musí byť v rozmezí od 475 do 525 mg. 

 

Poslednú skúšku študenti robia s predpripravenými tabletami s obsahom účinnej látky 

propentofylínu. 

  

c) Disolučný test pre tuhé liekové formy (2. 9. 3. Dissolution test for solid dosage 

forms) 

 Na disolučný test používame lopatkový prístroj (miešadlový). Každý študent si 

pomocou odmerného valca naberie 900 ml čistenej vody (!s válcom pracujeme len na 

stole, na kterom je uložený, neprenášame ho !), ktorú si prelejeme do hliníkového hrnca 

a ohrejeme na 37 °C. Ohriatu vodu nalejeme do disolučnej nádoby, spustíme miešací 

mechanizmus a vložíme tabletu. Od vloženia tablety v intervaloch 5, 10, 20 a 30 minút 

odoberáme 5 ml vzorky – vždy z rovnakého miesta v disolučnej nádobe, nie z povrchu, 

kterú následne prefiltrujeme cez filtračný papier do pripravených označených 

skúmaviek. Odobraté množstvo vzorky nahradíme v nádobe čistenou vodou.  

 Po skončení disolúcie nádoby umyjeme.  

 Vzorky sa vyhodnotia UV spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke λ = 274 nm oproti 

čistenej vode, pričom z nameraných hodnôt pomocou vzorcov uvedených v návode 

vypočítame kumulatívne uvoľnené množstvo propentofylínu v jednotlivých časových 

intervaloch. Z týchto hodnôt vytvoríme graf závislosti uvoľneného množstva liečiva od 

času – disolučný profil propentofylínu z pripravených tabliet.  

 Liekopis neuvádza limity pre túto skúšku.  

 

 

 



 

 

Obsah laboratórneho cvičenia 

GRANULÁTY 

 

Študenti sú rozdelení na 2 skupiny:  

1. skupina začíná s prípravou granulátu a po skončení hodnotí granuláty 

2. skupina začína s hodnotením a po skončení pokračuje s prípravou granulátu.  

  

Študenti, ktorí začínajú s hodnotením, potrebujú minimálne 2,5 hodiny na prípravu.  

 

úloha 139/6 Príprava jednoduchého granulátu (str. 90) 

 Každý študent pripravuje 2 granuláty s rôznymi typmi spojív alebo s rôznymi 

koncentráciami jedného spojiva (pripravujú sa také, aké sú k dispozícii v laboratóriu). 

Na prípravu 1 granulátu použije 250 g suchej práškovitej zmesi. 

 Študenti si pripravia práškovú zmes na granulát v množstve: 

Suroviny 2 študenti 3 študenti 

Solani amylum 625 g 937,5 g 

Lactosum 
monohydricum 

375 g 562,5 g 

 

 Navážiť treba cca o 20 g naviac z každej suroviny a samostatne ju presitovať sitom 

s veľkosťou oka 250 µm. Až potom sa z presitovanej suroviny naváži presné množstvo 

potrebné na prípravu práškovej zmesi a obe suroviny sa nasypú do homogenizačnej 

kocky. Prášková zmes se nechá homogenizovať 20 minút.  

 

 Zatiaľ si študenti začnú pripravovať roztoky spojív v množstve 120 g. 

Na-CMC a MC se pripravuje za studena, v porcelánovej roztieračke postupne sypeme po 

malých množstvích spojivo do purifikovanej vody a dôkladne roztierame, aby nevznikali 

hrudky. (Tieto roztoky spojív by mali bobtnať min. 2 hodiny, študenti si ich preto 

pripravujú dopolednia a začínajú s nimi pracovať až popoludní). 

Želatína se vsype do pripravenej čistenej vody do kadičky a nechá se 15 minút 

nabobtnať, potom sa zahrieva na elektrickom ohrievači do úplného rozpustenia. Hotový 

roztok sa nechá vychladnúť na cca 37 °C. 

Zemiakový škrob sa nasype do pripravenej čistenej vody v kadičke a za stáleho 

miešania sa zahrieva na elektrickom ohrievači do vytvorenia priehľadného gélu. Gél se 

nechá vychladnúť na cca 37 °C. 

PVP v koncentrácii do 5% sa pripravuje v kadičke, nad 5% v porcelánovej roztieračke. 

Kadička – spojivo sa nasype do pripravenej čistenej vody a premiešava sa tyčinkou, kým 



kompletne nenabobtná – vznikne priehľadná viskózna kapalina. Roztieračka – postup 

ako u MC a Na-CMC, nemusí sa však nechať bobtnať. 

 

 

Proces granulácie: 

 

 Zo zhomogenizovanej práškovitej zmesi si študent do väčšieho lavóra odváží 250 g 

a naleje k nej cca polovicu pripraveného množstva vlhčiva. Zmes intenzívne 

promiešavame a snažíme sa rozdrobiť všetky vznikajúce hrudky. Musíme dosiahnuť 

rovnomerne prevlhčený prášok bez hrudiek – zmes bude opäť práškovitá, na dotyk 

jemne navlhlá.  

 V ďalšej fáze po malých množstvách pridávame vlhčivo a premiešavame. 

Granulačnú masu treba poriadne miešať a mačkat, aby sme dosiahli optimálne 

prevlhčenie.  

Optimálne prevlhčenie: granulačná masa nie je ani príliš suchá (po vysušení by sa 

granulát rozpadol), ani príliš vlhká (po vysušení bude granulát príliš tvrdý); pri zovretí 

v dlani granulačná masa tvorí pevné, nerozpadajúce sa guličky a pri pretlačení sitom sa 

tvoria krátké slížiky (cca do 1 cm), ktoré volne odpadávajú a prípadné zhluky sa dajú 

ľahko rozdeliť.  

 granulačná masa je príliš suchá – pri zovretí a otvorení v dlani sa rozpadá, treba 

pridať vlhčivo 

 granulačná masa je príliš vlhká – pri pretlačení sitom netvorí krátke, ale dlhé slíže, 

ktoré sa k sobe lepia a tvoria veľké zhluky, ktoré je ťažko oddeliť.  

 

 Po dôkladnom promiešaní granulačnej masy ju pretláčame sitom s veľkosťou oka 

2000 µm a tvoríme granulát na plechu vyloženom filtračným papierom. Po skončení 

pretláčania granulát opatrne rozvrstvíme na celú plochu papiera, označíme lístočkom 

s typom a koncentráciou vlhčiva a dáme sušiť do komorovej sušiarne. Sušenie prebieha 

pri cca 65 °C asi 4 – 5 hodin.  

 

 

 



 

 

Hodnotenie granulátov 

úloha 141 (str. 95) 

 Hodnotenie študenti uskutočňujú na granuláte už pripravenom v laboratóriu.  

 

a) Sitová analýza 

 ! Zkontrolovať si poradie sít! 300 g granulátu vložíme do analyzátora, veľmi dobre 

uzavrieme, utiahneme starostlivo skrutky a analyzátor nastavíme na 5 minút, vibrácia - 

6 (podržať tlačidlo štart a nastaviť minúty – pozor! po uvoľnení tlačidla se prístroj 

automaticky zapne). 

 Po zastavení prístroja postupne hodnotíme hmotnosť podielov granulátu 

zachyteného na jednotlivých sitách a tú pre jednotlivé frakcie potom vyjadríme v % (4 

frakcie). Prachovú časť granulátu vyhodíme do koša a dopočítame do 100%. 

 Granulát pripravovaný v laboratóriu sa primárne používa na výrobu tabliet a 

rozmedzie veľkosti častíc na výrobu tabliet je 250 – 1000 µm. Z hodnôt získaných sitovou 

analýzou vyhodnotíme, či je tento granulát tvorený z dostatečného množstva častíc v 

uvedenom rozmedzí (min. 75%) 

 

b) Hodnotenie zdanlivého merného objemu a zdanlivej hustoty 

 Na skúšku použijeme frakcie z predošlej skúšky s hmotnosťou min. 9 g. Z každej 

frakcie si navážime lodičkou 3 x 3 g a postupne hodnotíme sklepaný objem 

v kalibrovanej skúmavke. Vypočítame priemernú hodnotu a podľa vzorcov zo skrípt 

vypočítame zdanlivý merný objem a zdanlivú hustotu pre každú vybranú frakciu.  

 Pri hodnotení sa snažíme nájsť súvislosť medzi veľkosťou častíc a hodnotenými 

veličinami.   

 Po skončení úlohy nasypeme frakcie granulátu naspäť do fľaše a ľahko 

premiešame.  

 

d) Hodnotenie indexu lisovateľnosti (tokové vlastnosti) (2. 9. 36. Powder flow – 

Compressibility index) 

 100 ml plastový odmerný valec si odvážime a potom do neho voľne nasypeme 100 

ml granulátu (nesklepávame!). Znovu zvážime a zistíme hmotnosť nasypaného 

granulátu. Na mäkkej podložke (napr. skriptá) zľahka poklepávame valcom (cca 100 

poklepaní) a potom hodnotíme sklepaný objem granulátu.  

 Podľa vzorca v skriptách vypočítáme index lisovatelnosti (v skriptách ako celková 

pórovitosť) a porovnáme výsledek s tabulkovými hodnotami z Ph. Eur.  

                      
             

       
     



 

Compressibility index 

(per cent) 
Flow character 

1 – 10 Excellent 

11 – 15 Good 

16 – 20 Fair 

21 – 25 Passable 

26 – 31 Poor 

32 – 37 Very poor 

> 38 Very, very poor 

 

Čím väčšia je zmena hustoty granulátu, tým horšie sú jeho tokové vlastnosti a 

lisovateľnosť. 

e) Mechanická odolnosť granulátu 

 Granulát zbavíme prachu na site s veľkosťou oka 250 µm a navážime si 3 x 15,00 

g do širokohrdlých liekoviek (100 ml). Liekovky uzavrieme a upevníme naplocho do 

laboratórnej trepačky a necháme trepať 10 minút. Po skončení z každého granulátu opäť 

odstránime prachový podiel pomocou sita s veľkosťou oka 250 µm a odvážime pevný 

podiel, který vyjadríme v %. Priemerná hodnota je výslednou mechanickou pevnosťou.  

Hodnotenie: výrobné požiadavky na mechanickú odolnosť: > 98 % výborná; 95 – 98 % 

akceptovateľná; < 95 % neakceptovateľná. 

f) Rozpad  

  V kadičke (100 ml) si ohrejeme cca 50 ml čistenej vody na teplotu 37 °C. Do 

ohriatej vody nasypeme 1 g granulátu a necháme stáť 10 min. za občasného premiešania 

(miešame len krúživým pohybom kadičky, nie tyčinkou). Po desiatich minútach nad 

umývadlom prelejeme suspenziu cez sito s veľkosťou oka 800 µm. Ak na site nezostanú 

žiadne nerozpadnuté častice, granulát skúške vyhovuje.  

h) Stanovenie rýchlosti toku granulátu (2.9.36. Powder flow) 

 30 g granulátu nasypeme do hornej násypky prístroja na hodnotenie rýchlosti 

toku. Spodnú nádobku si odvážime. Čas toku nastavíme na 3 s.  

Po stlačení tlačidla s nápisom „čas“ sa otvor pod hornou nádobkou otvorí na 3 s a časť 

granulátu sa presype do spodnej nádobky. Granulát nasypeme naspäť do hornej nádoby 

a necháme znovu odsypať. Druhú dávku znovu nasypeme zhora a odsypeme a až tretiu 

odsypanú dávku vážime. Postup opakujeme 5x (tzn. 15x odsypávame, ale máme 5 

navážených hodnôt). Vypočítame priemer a rýchlosť toku v g.s-1.  

Liekopis neuvádza hodnotenie. 

(PharmDr. Kamila Bartoníková, ThLic. PharmDr. Mária Raučinová, PhD.) 


