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Abstrakt 

V současné době je snaha nahradit konvenční plasty biodegradabilními produkty, které budou 

mít schopnost zastoupit tyto látky. Jedním z případných, v současnosti detailně studovaným 

biologicky odbouratelným plastem, je i poly(3-hydroxybutyrát), který je produkován 

bakteriemi. Tato bakalářská práce se zabývá sorpcí vybraných látek na mikročástice  

poly(3-hydroxybutyrátu). Pro tuto práci byly vybrané látky, jejichž kontaminace vodních 

zdrojů představuje v dnešní době markantní problém. Konkrétně byly studovány sorpce 

nesteroidní protizánětlivé látky ibuprofenu, triazolového fungicidu tebuconazolu 

a nejrozšířenější drogy kofeinu na PHB částice, které velikostně spadají do skupiny 

mikroplastů. K analýzám byla využita metoda kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. 
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Mikroplasty, ibuprofen, tebuconazol, kofein, poly(3-hydroxybutyrát), sorpce, vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie 
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Abstract 

There is currently an effort to replace conventional plastics with biodegradable products that 

will have the ability to replace these substances. One of the possible biodegradable felt, which 

is currently being studied in detail, is also poly (3-hydroxybutyrate), which is produced by 

bacteria. This bachelor thesis deals with the sorption of selected substances on  

poly(3-hydroxybutyrate) microparticles. Substances whose contamination of water sources is a 

significant problem today have been selected for this work. Specifically, the sorption of the 

nonsteroidal anti-inflammatory substance ibuprofen, the triazole fungicide tebuconazole and 

the most common drug caffeine on PHB particles, which fall in the size of the microplastic 

group, were studied. The method of liquid chromatography with mass detection was used for 

analyzes. 
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1 Úvod 

Plast, respektive odpad z plastových obalů, je závažným environmentálním problémem, 

především z důvodu rozsáhlého používání nedegradovatelných syntetických polymerů.  

Globální výroba plastů se nyní odhaduje na 225 milionů tun ročně. Plastové zbytky se hromadí 

na zemi i ve vodách po celém světě. Takovéto zbytky se postupně rozpadají na menší kousky. 

Jak se plast rozpadá, zvyšuje se možnost jeho vstupu do potravního řetězce [1]. 

Mikroplasty, tj. plasty o velikosti mezi 100 nm a 5 mm, jsou všudypřítomné v globálním 

prostředí. Široce se vyskytují na plážích a v ústí řek, v oceánech a sedimentech, na odlehlých 

ostrovech, v polárních oblastech i na rovníku. Chemické složky uvolňované z mikroplastů jsou 

hlavně polyethylentereftaláty (PET), polypropyleny (PP), polyethyleny (PE), polystyreny (PS). 

Nejčastějším typem látek obsažených ve vzorcích zkoumaných mikroplastů jsou stopové kovy 

a látky organického původu. Z látek organického původu jsou to polychlorované bifenyly 

(PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), dichlordifenyltrichloretan (DDT) 

a hexachlorcyklohexan (HCH). Z iontů kovů se mohou do prostředí dostávat z mikroplastů 

ionty hlinité, železité, měďnaté, manganaté, nikelnaté, zinečnaté, kademnaté aj.  Z důvodu 

přítomnosti a negativního vlivu plastů na životní prostředí se výzkum a vývoj v této oblasti 

věnuje vývoji polymeru, který by se mohl rozpadat v životním prostředí bez zanechání 

toxických produktů [2].  

V současné době se věda zabývá vývojem biodegradabilních plastů. Biodegradovatelný 

materiál je specifický tím, že se rozkládá spolehlivě, bezpečně a poměrně rychle na materiál, 

který je přírodě přirozený. Při tomto rozkladu je nejméně jedna část degradace uskutečněna 

metabolismem běžně se vyskytujícího organismu [3].  

Tato práce se zabývá studiem sorpčních vlastností jednoho z aktuálně studovaných 

biodegradabilních polymerů, a to konkrétně polymeru poly(3-hydroxybutyrátu) o velikosti 

částic spadající do skupiny mikroplastů.  
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2 Polymery 

Polymery jsou makromolekulární látky sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů 

nebo skupin spojených navzájem ve velkém počtu. Ve svých makromolekulách obsahují 

především uhlík, vodík, kyslík, často i dusík, chlor a další prvky. Polymery mohou být přírodní 

i syntetické. Polymery mají řadu vhodně využitelných vlastností. Ve formě produktu 

se polymery vyskytují ve stavu tuhém, nicméně v určitém stádiu zpracování se polymery 

mohou též nacházet ve stavu kapalném. Během tohoto stavu, zpravidla za zvýšené teploty 

a tlaku, lze nastávajícímu produktu poskytnout určitý požadovaný tvar, který je zvolen 

s ohledem na předpokládané využití. Jeden za základních způsobů dělení je schematicky 

znázorněn na obr. 1 [4]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Rozdělení polymerů 

 

Elastomery neboli polymery elastické se mohou bez porušení i malou silou poměrně hodně 

deformovat, a to za běžných podmínek. Tato deformace je většinou vratná. Mezi elastomery 

se řadí hlavně kaučuky, jež jsou základní surovinou pro výrobu pryží [4].  

Plasty jsou polymery, které jsou zpravidla tvrdé, často mohou být i křehké za standardních 

podmínek. Plasty jsou odolné vůči korozi a chemickým vlivům, mají malou hustotu, patří také 

mezi dobré tepelné izolanty. Plastickými a tvarovatelnými se stávají při zvýšené teplotě [5].  

➢ Termoplasty se řadí mezi plasty, které teplem měknou a následným ochlazením 

získávají zpět své původní vlastnosti. 

➢ Reaktoplasty se řadí mezi plasty, které při zvyšování teploty neměknou, ale přímo 

se rozkládají. Tato změna u reaktoplastů je nevratná. Řetězce u reaktoplastů jsou mezi 

sebou vzájemně propojeny kratšími řetězci, tzn. výsledný produkt je jedinou velkou 

makromolekulou [4]. 
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2.1 Klasifikace polymerů 

Polymery lze dělit podle různých, níže uvedených hledisek. 

1. podle vzniku: 

➢ vznikající polymerací – jde o polymery vznikající reakcí monomerů bez jakýchkoliv 

vedlejších produktů, 

➢ vznikající polyadicí – jedná se o polymery vzniklé reakcí dvou různých monomerů, 

opět bez vzniku vedlejšího produktu, 

➢ vznikající polykondenzací –polymery vznikající reakcí dvou jiných monomerů, které 

mají nejméně dvě funkční skupiny a vznikne tak polymer a nízkomolekulární látka jako 

vedlejší produkt, 

➢ vznikající modifikací polymerů nebo kombinací předchozích reakcí. 

2. podle tvaru molekuly 

➢ lineární – základní stavební jednotky jsou uspořádány v jednom směru za sebou, 

➢ rozvětvené – mají rozvětvené lineární vlákno, 

➢ zesíťované – jejich lineární řetězce jsou spojeny příčnými vazbami, 

➢ prostorově zesíťované – základní stavební jednotky jsou spojeny do prostorové sítě. 

3. podle chování při zahřívání: 

➢ termoplasty – při zahřívání měknou, mohou se tavit, po následném ochlazení znovu 

získají původní vlastnosti, 

➢ reaktoplasty (termosety) – v první fázi při zahřátí se stanou plastickými, ve druhé fázi 

již plasticitu nenávratně ztrácejí [4], [6].  
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3 Plasty 

Plasty jsou polymerní látky, jejichž název pochází z řeckého slova plastikos („tvárný“), jsou 

v současné době řazeny mezi nejpoužívanější materiály. Zásluhou svých pozitivních vlastností 

získaly široké využití skoro v každém průmyslovém odvětví. Využití nacházejí například 

v automobilovém, elektrotechnickém, potravinářském nebo oděvním průmyslu. Plasty jsou 

považovány za upravené polymery, kterým se také lidově říká „umělá hmota“. Představují 

univerzálně použitelné, dlouhodobě trvanlivé, lehké a voděodolné materiály, mezi jejichž dobré 

vlastnosti patří například trvanlivost, nízké výrobní náklady, dobrá zpracovatelnost, nízká 

hustota, velmi vysoký bod varu, rychlá a snadná dostupnost a chemická odolnost. Přehled 

základních plastů a jejich využití je znázorněn v tabulce 1. Kvůli zlepšení vlastností plastů 

se přidávají různá aditiva. Mezi taková aditiva patří například plastifikátory, které kladně 

ovlivňují zejména plastičnost, tvrdost nebo pružnost a řadu dalších vlastností [7], [8].  

Plasty jsou charakteristické svou odolností. Za určitých podmínek může však dojít ke korozi 

nebo znehodnocení, tzv. degradaci těchto materiálů. Takovéto znehodnocení plastů je značně 

závislé na chemických a fyzikálních vlastnostech určitého druhu plastu, jako je například 

teplota tání, molekulová hmotnost a další. Proces degradace může být také ovlivněn přídavkem 

plastifikátorů [4], [10], [11].  

V současné době je výskyt plastů různých velikostí poměrně rozšířený. Během degradace 

se plasty rozpadají na různé velikosti fragmentů, podle kterých je lze rozdělit do čtyř kategorií 

[12]:  

➢ makroplasty (fragmenty větší než 2,5 cm),  

➢ mesoplasty (velikost fragmentu od několika milimetrů do 2,5cm),  

➢ mikroplasty (velikost fragmentu od 100 nm do 5 mm), 

➢ nanoplasty (fragmenty menší než 100 nm).  
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Tab. 1: Tabulka shrnuje přehled základních plastů, jejich strukturních vzorců a využití [7], [8], [9] 

Zařazení plastu  Typ plastu Strukturní vzorec  Využití  

Polyolefiny  Polyethylen (PE) 

 

 

Textilní vlákna, 

smrštitelné folie, 

mikrotenové 

sáčky, ložiska, 

roury 

Polyolefiny  Polypropylen 

(PP) 

 

 

Lana a provazy, 

kelímky, víčka 

od láhví, talířky 

Polyestery Polyetylen 

tereftalát (PET) 

 

Láhve na kapaliny, 

obaly, folie 

 

 

 

Vinylové plasty Polyvinyl chlorid 

(PVC) 

 

 

Ochranné 

rukavice, 

podlahové krytiny, 

hadice 

Vinylové plasty Polystyren (PS) 

 

 

Talíře, kelímky, 

misky, sedací 

pytle, desky 
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4 Mikroplasty 

Mikroplasty tvoří heterogenní skupinu polymerů vznikající z různých zdrojů. Mají různé 

chemické složení, hustotu, rozdílné velikosti, tvar a barvy. Přitom právě tvar a velikost 

fragmentu může vypovídat o způsobu nebo i místě vzniku dané částice.  

Mikroplasty se z hlediska vzniku obecně dělí na primární a sekundární mikroplasty [13].  

➢ Primární mikroplasty jsou definovány jako plastové mikročástice, které jsou cíleně 

vyrobeny ve velikosti menší než 5 mm. Využívají se hojně v textiliích, lécích 

a v přípravcích pro osobní péči (tělové peelingy). 

➢ Sekundární mikroplasty jsou částice, které vznikají fragmentací a rozpadem větších 

plastických částic. 

Dvěma hlavními zdroji mikroplastů jsou tedy štěpení větších plastových částic a použití malých 

částic plastu jako hrubých brusných částic v čisticích prostředcích na tělo, ruce, obličej i toalety. 

Další zdroj mikroplastických částic je z průmyslových a domácích výrobků. Tyto prostředky 

obsahují malé dílky polyethylenu a polystyrenu. Mikroplasty se dál používají v řadě lékařských 

aplikací, včetně systémů dodávání léčiv. Malé částice ze všech těchto zdrojů jsou 

pravděpodobně transportovány odpadní vodou přes čistírny odpadních vod. Následně vstupují 

do životního prostředí. Existuje tedy značný rozdíl ve vstupu a potenciál akumulace 

mikroskopických plastových zbytků ve sladkých a mořských prostředích [1]. 

Ve studii K.H.J. Wong, K.K. Lee, K.H.D. Tang bylo odhadováno, že 15 až 51 bilionů 

mikroplastických fragmentů, což odpovídá hmotnosti mezi 93 000 a 236 000 tun, bylo 

v oceánech po celém světě [14]. Na rozdíl od větších plastů, které lze relativně snadno odstranit 

přírodními nebo lidskými procesy, představují mikroplasty ve vodním prostředí větší 

komplikace, pokud jde o detekci a odstranění. Díky jejich malým rozměrům mohou mikroplasty 

zůstat nad vodou nebo se zachytávat v sedimentech po dlouhou dobu, a nakonec vstoupit 

do potravinového řetězce [14], [15].  

Množství studií o mikroplastech v mořském ekosystému je vysoký. Blettler a kol. provedli 

rešerši vědeckých publikací v databázích časopisů v průběhu blíže neurčeného období 

do května 2018 a bylo nalezeno 440 (~ 87%) studií mořských mikroplastik, které splnily svá 

vyhledávací kritéria ve srovnání s pouze 64 (~ 13%) studiemi o sladkovodním prostředí [14]. 

Relativně nižší zájem o znečištění sladkovodních vod mikroplasty je neodůvodnitelný. Tyto 

studie zdůrazňující přítomnost plastů v řekách, jezerech a úpravnách vody, jakož i vstup plastů 

do sladkovodních potravinových řetězců [14].  
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4.1 Degradace mikroplastů  

Mikroplasty vznikají degradací několika způsoby. Všeobecně je pojem degradace definován 

jako chemická nebo fyzikální změna řetězce, na kterou má vliv prostředí, například změna 

teploty tání, praskání povrchu a krystalinita atd., [10], [16]. 

Biodegradace je stav, kdy nejprve mikroorganismus přilne na povrch polymeru a následně 

mikroorganismus využije polymer jako zdroj uhlíku. Enzym mikroorganismu je navázán 

na substrát polymeru a následně katalyzuje hydrolytické štěpení, polymery se tak štěpí 

na polymery s nižší molekulovou hmotností (oligomery a monomery) až na vodu a oxid 

uhličitý.  

Během fotodegradace sluneční záření oxiduje chemickou strukturu, způsobuje štěpení vazby, 

což snižuje molekulovou hmotnost polymerů. Tím se plasty stávají křehkými a rozpadají se, což 

vede ke vzniku menších fragmentů. V mořském prostředí se plasty také štěpí prostřednictvím 

účinků vlnového působení a oděru o částice sedimentu, což je možný způsob mechanické 

degradace [10], [17].  
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5 Biodegradabilní polymery 

Biodegradabilní plasty jsou polymerní materiály, které jsou schopné se rozložit samy 

bez jakéhokoliv zásahu člověka v podmínkách prostředí, tzn. v půdách, v kompostech, 

v přírodních i odpadních vodách, za aerobních i anaerobních podmínek [18]. 

Biodegradabilní plasty (dále také BDP) neboli kompostovatelné polymery byly komerčně 

zavedeny poprvé roku 1980. Tento druh prvních rozložitelných materiálů byl dříve vyráběn 

z konvenčních polymerů, většinou polyethylenu smíchaného se škrobem nebo jinými 

organickými látkami. Při následné degradaci byl škrob napaden a následně rozkládán 

mikroorganismy, tím pádem se výsledný produkt rozpadl na malé fragmenty polymeru. Rozdíly 

v biodegradabilitě různých plastů a jejich zátěž pro životní prostředí znázorňuje obr. 2 [19]. 

Biodegradabilní nebo biologicky rozložitelné polymery jsou takové polymery, u kterých 

dochází působením mikroorganismů k biologickému rozpadu, a to za stanovených podmínek 

(teplota, pH, vlhkost apod.) Polymer je rozkládán na metan, vodu, oxid uhličitý a popřípadě 

i biomasu. Biodegradabilní plasty tedy spadají mezi plastické hmoty, které se vyrábějí 

z biomasy nebo přidáním aditiv [20], [21]. 

V nejbližší době se neočekává od biodegradabilních plastů konkurenceschopnost vůči obalům 

ze zavedených plastů, a to hlavně z důvodu vysokých výrobních nákladů. Na druhou stranu 

je pravděpodobně nereálné se vrátit zpět k obalům, které jsou vyrobeny z papíru, celofánu, 

kartonu apod. V poslední době však rostou požadavky na ekologicky šetrné nakládání 

s obalovým odpadem, tudíž v budoucnu v souladu s ochranou přírody budou mít BDP své místo 

vedle recyklace a surovinového a energetického zhodnocení odpadu. Spotřeba BDP 

v posledních době roste zhruba o 50 % ročně [11]. 

Nejnovější studie znovu potvrzují potřebu vývoje plastového materiálu, který vykazuje 

biologickou rozložitelnost, biologickou kompatibilitu, udržitelnost a šetrnost k životnímu 

prostředí s nízkou/žádnou toxicitou svých produktů rozkladu. Biodegradabilní plasty mohou 

být jako alternativa ke konvenčním plastům, protože jsou šetrné k životnímu prostředí (Tokiwa 

et al., 2009). Mnoho komerčních biodegradabilních plastů se často skládá z polymerních směsí 

obsahujících jak obnovitelný uhlík, tak částečně i petrochemický uhlík, aby se snížily náklady 

a zvýšila se výkonnost. Navzdory všem navrhovaným výhodám biologicky rozložitelných 

plastů stále existuje potřeba neustálého výzkumu zamřeného na řešení výzev a omezení, která 

jsou s těmito druhy plastů spojena, aby se vyvinulo udržitelné řešení [22]. 

Biodegradace je významný jev, který řídí v životním prostředí odstraňování kontaminantů nebo 

jiných chemikálií, které byly uvolněny v důsledku lidské činnosti. Jedná se o biologicky řízený 

proces a lze ho definovat jako mikrobiální degradaci komplexních polymerů v určeném 

časovém období za přírodních podmínek na jednodušší molekuly, jako je oxid uhličitý, voda 

a biomasa. Různými charakteristikami, které indikují degradaci polymeru, jsou eroze povrchu, 

výskyt trhlin, tvorba děr, tvorba a porušení chemických vazeb [22]. 
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Obr. 2 Šetrnost plastů k životnímu prostředí 

5.1 Poly(3-hydroxybutyrát) 

Poly(3-hydroxybutyrát) (dále také PHB) je biosyntetický a biologicky odbouratelný termoplast, 

který je vytvářen mnoha bakteriemi jako produkt pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. 

Jeho struktura je znázorněna na obr. 3. Jedná se o vysoce krystalický polymer s teplotou tání 

asi 450 K, rychle degradující při teplotě vyšší. Tento jev, stejně jako skutečnost, že je křehký, 

bránil jeho ranému rozšířenému použití jako komoditního termoplastu nebo jako speciálního 

polymeru pro lékařské aplikace. K překonání těchto nedostatků bylo navrženo několik různých 

řešení. Jedním z nich je vývoj kopolymerů 3-hydroxybutyrátu s 3-hydroxyvalerátem ke snížení 

teploty tání. To usnadňuje zpracování a zvyšuje pevnost polymeru. Další možnou alternativou 

je míchání. Ukázalo se, že PHB je mísitelný s mnoha dalšími polymery, jako jsou PEO, PVAc, 

PVOH a PVPh. 

PHB je plně biologicky rozložitelný a recyklovatelný, a to jak z hlediska organické recyklace 

kompostováním, tak z hlediska recyklace materiálu (jako jiné konvenční termoplasty). Kromě 

toho je míra biodegradace ve vlhkém vzduchu zanedbatelná, a proto by měla být přijatelná jeho 

trvanlivost pro většinu konečných použití. Díky těmto vlastnostem jsou polyhydroxyalkanoáty 

zvláště vhodné pro plastové obaly [23]. 

 

Obr. 3 Struktura Poly(3-hydroxybutyrát) [20] 

Bioplasty: PHB, 

polymery na bázi škrobu 
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Na univerzitě Minas Gerais, Av. Antonio bylo PHB studováno jako katalyzátor fotoaktivace. 

Byl vyvinut nový katalytický systém založený na polymerním filmu PHB, který podporuje 

vytváření oxidačních radikálů, zatímco je biologicky rozložitelný. Může umožnit zpracování 

odpadních vod bez nutnosti regenerace a opětovného použití katalyzátoru, protože UV záření 

má dostatečnou energii pro štěpení C-C chemických vazeb polymerního řetězce. Během 

fotoaktivace PHB je naformátováno několik druhů kyslíkových radikálů. Tato práce se pokusila 

zhodnotit, jak fotoaktivace PHB ovlivňuje oxidaci organické sloučeniny ve vodném prostředí 

[24], [25]. 

Tato studie prokázala, že k degradaci testovaného barviva došlo oxidací zahrnující tvorbu 

radikálů generovaných z PHB polymeru. Výsledky vyluhování naznačují, že během 

fotokatalýzy byly fotodegradovány nanokompozity a čisté PHB. Zbytky z mineralizace PHB 

jsou zodpovědné za oxidaci methylenové modři pod UV světlem. Na rozdíl od tradičních 

kovových katalyzátorů není potřeba regenerace pro opětovné použití [25].  

V práci, kterou se zabývala Joanna Brzeska, Anna Maria Elert, Magda Morawska, Wanda 

Sikorska, Marek Kowalczuk and Maria Rutkowska, byly syntetizovány rozvětvené alifatické 

polyurethany (PUR) a porovnány s lineárními analogy. Byl stanoven vliv na strukturu 

polykaprolaktonetriolu a syntetického poly(3-hydroxybutyrátu) v měkkých segmentech, 

tepelné a sorpční vlastnosti PUR. Za použití FTIR a Ramanovy spektrometrie bylo zjištěno, 

že množství PHB ve struktuře rozvětvených PUR snížilo tendenci urethanových skupin 

k vodíkové vazbě. Rozvětvený PUR bez PHB absorboval nejvyšší množství oleje. Zavedení 

PHB do struktury PUR zvýšilo sorpci vody. Tudíž, regulováním počtu větví a množství PHB 

v měkkých segmentech bylo možné regulovat sorpční vlastnosti alifatických PUR [26].  
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6 Sorpční procesy 

Sorpce představuje souhrnný výraz pro absorpci a adsorpci. Absorpce je vstřebávání jedné látky 

v druhé v celém objemu. Adsorpce je navázání plynné či kapalné látky na povrch jiné látky.  

Absorpce je proces, při kterém plyn nebo kapalina plní volný objem sorbentu. 

Adsorpce označuje proces zvyšování koncentrace určité látky na fázovém rozhraní 

vícefázového systému. Tento proces je způsoben určitým druhem přitažlivých sil, podle jejichž 

povahy lze určit, jestli jde o adsorpci fyzikální nebo adsorpci chemickou. Pevná látka, tj. fáze, 

na jejímž povrchu je složka schopna se adsorbovat, se označuje jako adsorbent. Adsorbované 

množství látky z roztoku na tuhý povrch je závislé na mnoha dalších aspektech. Důležitým 

faktorem při adsorpci je teplota. Čím je teplota menší, tím dochází k lepší adsorpci. Významnou 

roli pro ovlivňování adsorpce hraje i druh adsorbentu, též velikost absorbentu a povrch 

adsorbentu (čím větší má adsorbent povrch na jednotku hmotnosti, tím je účinnější) 

a pH prostředí [27], [28]. 

Desorpce je opačný proces k adsorpci. Jde o reakci, při které se uvolňuje adsorbát z povrchu 

adsorbentu. Protože v tomto případě se jedná o reverzní proces adsorpce, působí zde příznivě 

vlivy, které adsorpci ovlivňovaly nepříznivě. Desorpce je uskutečňována za vysoké teploty, 

při nižších tlacích a při menším proudu plynu, ve kterém není zahrnuta adsorbovaná složka aj. 

[28]. 

6.1 Průběh sorpce 

Sorpční proces probíhá dle určitého mechanismu, podle toho se klasifikuje adsorpce chemická 

a adsorpce fyzikální.  

Chemisorpce neboli chemické adsorpce, je děj, kdy dochází k přenosu anebo sdílení elektronů 

mezi adsorbátem a adsorbentem. Důsledkem tohoto děje je vznik chemické vazby. 

Chemisorpce je závislá na chemickém složení obsahovaných složek. K utvoření chemické 

vazby je potřeba konkrétní aktivační energie, proto chemická adsorpce probíhá na místech 

povrchu, kde je vyšší energie. Tato místa jsou označována jako tzv. aktivní centra. Chemisorpce 

probíhá pouze v jedné vrstvě. Případné další vrstvy, které vzniknou, jsou zde navázány 

jen fyzikálními silami. Chemisorpce je děj, který je nevratný, pomalejší (obzvláště při nízkých 

teplotách) a při adsorpci poskytuje větší množství tepla než fyzikální adsorpce.  

Fyzisorpce neboli fyzikální adsorpce, je děj, kdy elektronový obal adsorbátu jako celek 

interaguje s adsorbentem a díky tomu nastává jen polarizace molekul adsorbující se složky. 

Důsledkem tohoto procesu je, že se zde uplatňují pouze slabé interakce (Van der Waalsovy 

síly). Vytvoří se tak slabá tzv. fyzikální vazba, která má dlouhý dosah a je nezávislá na daném 

povrchu. Tato vazba se utváří mezi všemi molekulami skoro na každém povrchu, který musí 

mít dostatečně nízkou teplotu. Díky tomu není fyzikální adsorpce specifická. Fyzisorpce 

se odehrává na celém povrchu adsorbentu a současně se mohou na první naadsorbovanou vrstvu 

adsorbovat další vrstvy, tzv. vícevrstvá adsorpce. Tento druh adsorpce je vratný, může se tedy 
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stát za daných podmínek, že dojde k desorpci. Dalším znakem fyzisorpce je velmi rychlé 

ustavování adsorpční rovnováhy mezi volnými molekulami a adsorbovanými molekulami [27], 

[28], [29].  

6.2 Adsorpční rovnováhy 

Látka, která se adsorbuje z plynné fáze na pevnou látku, tak vytváří na povrchu dané pevné 

látky zpravidla tenkou povrchovou vrstvu. Adsorbent je pevná fáze, která adsorbuje plyn, 

a adsorbát je adsorbovaný plyn.  

Množství adsorbátu se může vyjádřit: 

➢ bezrozměrným hmotnostním poměrem a 

 

 𝑎 =
ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏á𝑡𝑢

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢
=

𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏á𝑡

𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡
 

(1) 

 

➢ látkovým množstvím adsorbátu, které připadá na jednotku hmotnosti adsorbentu 

[mol · kg−1] 

 

 𝑎𝑛 =
𝑛𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏á𝑡

𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡
 (2) 

 

➢ objemem plynu za určitých podmínek (nejčastěji při Tref = 273,15 K 

a tlaku pref = 101,325 kPa) adsorbovaným na jednotkovou hmotnost adsorbentu 

[m3  · kg−1] 

 

 
𝑎𝑣 =

𝑉𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏á𝑡(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝑝𝑟𝑒𝑓)

𝑚𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡
 

(3) 

Kvantitativně se adsorpce nejčastěji popisuje pomocí rovnice pro adsorpční izotermu. 

V případě čistých plynů se v jednoduchých případech využívají dále zmíněné izotermy [30]. 

6.2.1 Langmuirova izoterma 

Jde o adsorpční izotermu, která je zaměřená na jednovrstvé adsorpce. Při jejím odvozování 

se Langmuir domníval, že bude vytvořena pouze jedna vrstva adsorbovaných molekul 

a že vznikne rovnocennost všech míst povrchu daného adsorbentu vzhledem k jejich adsorpční 

schopnosti. Ve stavu rovnováhy se rovná rychlost adsorpce molekul rychlosti desorpce molekul 

z povrchu.  
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Jedná se o empirickou izotermu procesu, který tedy splňuje následující 4 podmínky: 

1. Při maximální adsorpci se utváří pouze jedna vrstva, tj. monovrstva – adsorpce 

nenastane za kompletní monovrstvou. 

2. Veškeré adsorpce vznikají stejným mechanismem. 

3. Mezi molekulami, které se adsorbují, neprobíhá žádná interakce. Schopnost adsorpce 

molekuly na určitém místě, není závislá na obsazení okolních míst. 

4. Povrch adsorbentu je stejnorodý – všechna adsorpční místa si jsou rovnocenná. 

Tyto podmínky se prakticky málo kdy dají splnit. Na povrchu se většinou vyskytují různé 

nepravidelnosti, molekuly, které se adsorbují, nejsou úplně inertní a adsorpční mechanismus 

není většinou stejný pro první a zároveň i poslední adsorbovanou molekulu. Nejvíce 

problematická je první podmínka, protože se často stává, že molekuly adsorbují i na již 

vytvořenou monovrstvu.  

Je-li dáno pokrytí povrchu ϴ jako část obsazených adsorpčních míst, platí v rovnováze 

 𝐾 =
𝜃

(1 + 𝜃)𝑝
; 𝜃 =

𝐾𝑝

1 + 𝐾𝑝
 , (4) 

kde K – konstanta do Langmuirovy rovnice, p – tlak látky v plynné fázi. 

Označí-li se na jako množství adsorbovaných molekul při rovnovážném tlaku plynu a teplotě, 

nm jako množství adsorbátu potřebného k vytvoření monovrstvy (na 1 g adsorbentu), pak 

 𝜃 =
𝑛𝑎

𝑛𝑚
=  

𝐾𝑝

1 + 𝐾𝑝
 . (5) 

 

Lineární tvar této rovnice rozšířený o saturační tlak p0 

 
𝑝
𝑝0

𝑛𝑎
=

1

𝐾𝑝0𝑛𝑚
+

𝑝
𝑝0

𝑛𝑚
  

 

(6) 

je nazýván Langmuirova izoterma (znázorněna na obr. 4) a zprostředkovává konkrétní 

stanovení objemu plynu nm a konstanty K. Konstanta K je specifická pro jakoukoli kombinaci 

z dvojice adsorbent – adsorbát za určité teploty. Velikost nm závisí na počtu adsorpčních míst 

pro zákony ideálního plynu. Hodnota konstanty K souvisí s hodnotou adsorpční energie. Počet 

adsorpčních míst je veškerá plocha pevné látky rozdělená průřezem adsorbované molekuly. 

Díky tomu můžeme spočítat plochu povrchu adsorbentu [30], [31].  
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Obr. 4 Langmuirova izoterma 

6.2.2 Freundlichova izoterma 

Reverzibilní a neideální adsorpci popisuje Freundlichův izotermický model (znázorněn na obr. 

5). Tato izoterma se může používat na vícevrstvou adsorpci, při nerovnoměrném rozložení 

adsorpčního tepla na heterogenní povrch. Předpokladem pro Freundlichovu izotermu 

je rozdílná vazebná energie tzv. vazebných míst adsorbentu. Tato energie má se zvyšujícím 

se počtem zaplněných aktivních center tendenci poklesu. V této době je Freundlichova izoterma 

hojně využívána v heterogenních systémech, zvláště pro organické sloučeniny, zeolity a aktivní 

uhlí [53]. 

Freundlichovu izotermu můžeme vyjádřit následujícím vztahem:  

 
𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 ∙ 𝑐𝑒

1
𝑛  , 

(7) 

kde qe je množství adsorbované látky na jednotku adsorbentu [mg·g-1] v rovnovážném stavu. 

Freundlichův koeficient je značen KF a definuje sílu adsorpce [mg1-1/n ·11/n ·g-1], 

ce je rovnovážná koncentrace adsorbátu [mg·l-1] a n je stupeň příznivosti a rozsah pro adsorpci, 

který je závislý na teplotě (n > 1) a určuje zakřivení izotermy. 

Lineární tvar této rovnice:  

 𝑙𝑛(𝑞𝑒) = ln(𝐾𝐹) +
1

𝑛
∙ 𝑙𝑛(𝑐𝑒), (8) 

 

používá se pro výpočet konstant KF a n [32], [33]. 
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Obr. 5 Freundlichova izoterma 

6.3 Sorpce chemických látek na mikroplastech 

Mikroplasty shromážděné z mořské vody, sedimentů nebo jiných okolních médií ukázaly, 

že nejběžnějšími plastovými typy jsou polyethylen (PE) a polypropylen (PP), foliované 

polystyrenem (PS), polyvinylchloridem (PVC). Mikroplastové vzorky také obsahovaly látky 

odvozené od aditiv jako jsou polybromované difenylethery (PBDE), polybutyrát adipát (PBA). 

O mikroplastech je známo, že adsorbují kovové kontaminanty a organické látky z okolního 

prostředí. Koncentrace sorbovaných látek přilnutých k mikroplastům mohou být o několik řádů 

vyšší než koncentrace v okolní mořské vodě. Výzkumy dále zjistily, že stejné chemikálie měly 

různé sorpční schopnosti na různých typech polymerů (jako PE, PP a PVC), což vedlo k různým 

úrovním zakoncentrování stejného cílového kontaminantu na různých polymerech. Tyto 

rozdíly zjevně souvisejí s různou dynamikou sorpce chemických látek na mikroplasty [9]. 

Mikroplasty se také nacházejí v půdách. Do půd se mohou dostávat mnoha způsoby. 

Kontaminace půd může probíhat prostřednictvím zavlažování, kompostováním, skládkováním 

depozicí z atmosféry, používáním hnojiv, čistírenských kalů nebo fólií. V půdě se následně tyto 

částice hromadí a může docházet k postupnému uvolňování navázaných toxických látek. Jak 

již bylo zmíněno, mikroplasty adsorbují kovové kontaminanty a organická rezidua ať 

už z okolní vody, tak celkově z okolního prostředí. Na povrchu mikroplastů se pak hojně 

sorbují perzistentní organické polutanty (POPs) a také další látky s potenciální toxicitou [34].  
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Dříve už byly zkoumány například sorpce nesteroidních protizánětlivých léků (neboli NSAID) 

na mikroplastech. Tyto látky byly vybrány z důvodu vysokého nadužívání, kvůli nízkým cenám 

a lehké dostupnosti. Díky tomuto faktu se farmaceutická léčiva ve vodném prostředí stala 

závažným problémem pro životní prostředí. Konkrétně se jednalo o diclofenac, ibuprofen 

a naproxen [35]. 

V dané studii byly prováděny sorpční experimenty tří NSAID na čtyři druhy mikroplastů 

(polystyren (PS), polyethylen s ultravysokomolekulární váhou (UHMWPE), polyethylen 

střední hustoty (AMWPE) a polypropylen (PP). Jejich cílem bylo zjistit, zda mohou 

mikroplasty sorbovat NSAID, zkoumání sorpčního mechanismu NSAID na mikroplasty 

a posoudit účinek pH na sorpci NSAID na mikroplasty.  

Hlavní mechanismus sorpce mezi NSAID a mikroplasty je ovládán hydrofobními interakcemi, 

které jsou řízeny daným pH. Diclofenac vykazoval nejsilnější sorpční schopnost ze tří 

testovaných látek, sorpční izotermy byly závislé na koncentraci a nejlépe vyhovoval 

Freundlichův sorpční model. Polyethylenové mikročástice vykazovaly nejvyšší afinitu 

k sorbovaným NSAID. Výsledky také vykazovaly změny hladiny sorpce při různých pH. 

Nejvyšší sorpční chování bylo zaznamenáno při pH 2, tedy v kyselém prostředí a s rostoucím 

pH se sorpční chování snižovalo [35]. 
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7 Použité analyty 

Mezi vybrané látky, jejichž sorpci na PHB mikroplast je věnována tato práce, patří jako 

zástupce léčiv ze skupiny nesteroidních antiflogistik Ibuprofen. Dalším vybraným adsorbátem 

je Difenoconazol, což je směs izomerních chemických sloučenin ze skupiny triazolů a conazolů. 

Difenoconazol spadá mezi zástupce z řady fungicidů. Jako poslední byl vybrán kofein jako 

zástupce základních alkaloidů.  

7.1 Léčiva 

Léčiva jsou látky, které slouží k předcházení, léčení anebo zmírnění projevů nemocí. Léčiva 

jsou člověkem používána odjakživa. Zdokumentované počátky farmacie jsou datovány již 

do období kolem 5. století před naším letopočtem. V této době však šlo spíše o využívání 

různých surovin rostlinného a živočišného původu v menších množstvích. Využívání 

medikamentů procházelo všemi možnými úrovněmi vývoje, který byl úzce spjat především 

se znalostmi v soudobé chemii. K jednomu z největších rozmachů došlo po 2. světové válce 

a díky souvislosti s vědeckotechnickou revolucí trvá až do současné doby. Účinné látky jsou 

vyráběny průmyslově, spotřebovávají se v hojném počtu (často dochází i k jejich nadužívání), 

a tím pádem se pak musí jejich výskyt projevit i v životním prostředí. Tok léčiv do životního 

prostředí je znázorněn na obr. 6. Rozšíření léčiv do životního prostředí se mírně odlišuje 

v porovnání s tradičními polutanty. Základním zdrojem odpadních léčiv a jejich metabolitů jsou 

pacienti, resp. ve veterinární medicíně zvířata. Po použití léku jsou aktivní látky z těla 

vylučovány buď v nezměněné podobě, nebo ve formě jejich metabolitů prostřednictvím moči 

a výkalů. Následně odcházejí díky splaškům až do čistíren odpadních vod (ČOV). V čistírnách 

odpadních vod však bohužel nejsou některé z nich dostatečně zachycovány. Díky tomu tak 

pokračují dál do recipientu, kde poté mohou působit na říční biocenózu a také se transportovat 

do dalších částí ekosystému. Není tak vyloučena ani kontaminace podzemních vod a pitných 

zdrojů, čímž se vlastně pomyslný koloběh těchto látek uzavírá [36]. 
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Obr. 6 Tok léčiv do životního prostředí [36] 

7.1.1 Ibuprofen 

Ibuprofen je řazen do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID). Pro tento druh 

látek jsou velmi charakteristické analgetické, antipyretické a protizánětlivé vlastnosti. 

Při nižších dávkách má ibuprofen analgetické účinky, zatímco při vyšších dávkách má účinky 

protizánětlivé [37], [38]. 

Ibuprofen spadá mezi deriváty kyseliny propionové. Jedná se o 2(RS)-4-(4-isobutylfenyl) 

propanovou kyselinu. Její molekula je zobrazena na obr. 7 a základní informace jsou 

v tabulce 2. Tato kyselina se vyskytuje ve formě bílého krystalického prášku nebo ve formě 

bezbarvých krystalů. Ibuprofen je prakticky nerozpustný ve vodě, avšak snadno rozpustný 

v acetonu, v methanolu a v dichlormethanu. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických 

hydroxidů a uhličitanů. Teplota tání leží v rozmezí 75-78 °C [39]. 
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Obr. 7 Molekula R a S-ibuprofenu [39] 

 

Tabulka 2: Tabulka znázorňuje základní informace o ibuprofenu 

Chemický název (2RS)-2-[4-(2-ethylpropyl)fenyl]propanová 

kyselina 

Sumární vzorec C13H18O2 

 
Molární hmotnost 206,28 g/mol 

Rozpustnost ve vodě (20 °C) nerozpustný 

Hodnota pH (10 g/l H2O, 20 °C) 7,7 

Teplota varu 157 °C  

Bod tání /bod tuhnutí 76 °C 

7.2 Fungicidy 

Fungicidy jsou látky chemického nebo biologického původu, které ničí houby nebo jejich spory 

anebo se snaží zabránit růstu po dobu jejich účinnosti. Fungicidy se hojně využívají 

v zemědělství. V tabulce 3 je znázorněna spotřeba přídavků na ochranu rostlin a dalších 

produktů za rok 2016. Kromě toho se fungicidy také značně využívají k eliminaci škodlivých 

hub (např. plísní) na dřevě, barvě, textilu, na stěnách (domácí houba) a v potravinách [40]. 
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Termín fungicid je běžný i u látek používaných v medicíně, např. proti houbám na pokožce. 

Fungicidní biocidy se používají také jako dezinfekční prostředky. V této oblasti se jasně 

rozlišuje mezi fungicidními a sporicidními účinky, protože zneškodnění spor (plísní) vyžaduje 

mnohem agresivnější chemikálie a delší expoziční časy než zabití biologicky aktivních buněk 

mycelia [40], [41]. 

Fungicidy mohou tedy mít ochranný, léčebný nebo eradikační účinek (úplné vyhlazení nemoci 

včetně jejího původce z populace). Ochranné fungicidy zabraňují klíčení spor nebo proniknutí 

houby do rostlinné tkáně. Toho lze dosáhnout přímým ovlivněním spor (sporocidní účinek) 

nebo změnou fyziologických podmínek na listu. Při použití ochranných fungicidů je často 

zapotřebí více postřiků, aby se zabránilo infekci během nebezpečného období. To vede 

k vysoké celkové aplikační dávce. Léčivé fungicidy mohou zastavit časnou infekci. 

Eradikativní fungicidy mohou úspěšně bojovat proti plísňovým infekcím, i když jsou již 

příznaky infekce patrné [42]. 

 

Tabulka 3: Spotřeba POR (přídavků na ochranu rostlin) a dalších produktů za rok 2016 v ČR [43] 

Kategorie za rok 2016 v kg 

Zoocidy, mořidla 1 117 902 

Herbicidy, desikanty 6 108 874 

Fungicidy, mořidla 3 782 240 

Regulátory růstu 1 145 151 

Rodenticidy 129 128 

Ostatní 526 529 

Celkem 12 809 824 
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7.2.1 Tebuconazol 

Tebuconazol se vyskytuje ve formě bezbarvých krystalů. Molekula tebuconazolu je zobrazena 

na obrázku č. 8. Je stabilní při zvýšených teplotách a během fotolýzy a hydrolýzy v čisté vodě 

za sterilních podmínek. Tebuconazol je triazolový fungicid používaný zemědělsky k léčbě 

patogenních hub rostlin. Ačkoli je tebuconazol momentálně považován za bezpečný 

pro člověka, může představovat riziko. V seznamu karcinogenů Agentury pro ochranu 

životního prostředí USA je uveden jako možný karcinogen – hodnocení C který obsahuje 

hodnocení C (možný karcinogen). Jeho akutní toxicita je střední. Základní informace 

o tebuconazolu jsou znázorněny v tabulce č. 4 [44].  

 

Obr. 8 Molekula tebuconazolu 

Tabulka 4: Základní informace o tebuconazolu 

Chemický název 1-(4-chlorofenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-

1-ylmethyl)pentan-3-ol 

Sumární vzorec C16H22ClN3O 

 Molární hmotnost 307,82 g/mol 

Rozpustnost ve vodě (20 °C) 0,032 g/l 

Hodnota pH (10 g/l H2O, 20 °C) 5-9 

Teplota varu 476,9 °C 

Bod tání /bod tuhnutí 102,4 °C 
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7.3 Kofein 

Kofein je bílá, krystalická, hydrofobní látka bez zápachu se sumárním vzorcem C8H10N4O2, 

chemickým vzorcem 1,3,7-trimethylxanthine a strukturním vzorcem viz obr. 8. Kofein vzniká 

z molekuly xanthinu nahrazením vodíků navázaných na dusíky methylovými skupinami. 

Vyskytuje se např. v kávových semenech, kakaových bobech, v listech čajovníku, v bobulích 

guarany, v cesmínu a maté. Povzbuzuje srdeční činnost, a proto se hojně používá v lékařství. 

Další názvy pro kofein jsou 7-Methyltheobromin, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-

dion, Coffeinum. Základní informace o kofeinu jsou uvedeny v tabulce 5 níže [45], [46]. 

 

 

Obr. 8 Molekula kofeinu 

Kofein je jednak nejrozšířenější drogou na světě, jednak je důležitý pro farmaceutický průmysl. 

Jeho působením se zvyšuje účinnost některých analgetik na prochladnutí, kašel a bolest hlavy. 

Na organismus člověka působí kofein jako stimulátor centrální nervové soustavy, což se poté 

projevuje jako potlačení únavy, zlepšení koncentrace a myšlení [47].   

Výroba a konzumace je nejvýznamnějším zdrojem kofeinu v životním prostředí, díky tomu 

se může považovat hladina kofeinu za indikátor znečištění životního prostředí odpadovými 

vodami z domácností. Procesy odstraňování a rozkladu ze znečištěných vod jsou důležité 

pro organismy žijící ve vodě. I když je pro člověka kofein poměrně bezpečný, může být toxický 

pro některé živočichy, jako například koně, psy a papoušky. Konvenční metody odstraňování 

kofeinu zahrnují dekofeinizaci, při které je kofein extrahovaný pomocí vody a následně dalšího 

rozpouštědla rozpouštědlovou extrakcí nebo extrakcí oxidem uhličitým v nadkritickém stavu. 

Většina běžně a nejčastěji využívaných rozpouštědel je při eliminaci kofeinu z vody a kávových 

zrn chlorovaná, což při neuváženém zacházení představuje riziko z environmentálního 

hlediska. Při purifikaci vod se ve značné míře odstraňuje kofein prostřednictvím mechanických 

procesů, filtrace nebo v čistírnách odpadních vod, která je založena na aktivaci a stabilizaci 

biologického kalu [48], [49], [50], [51].  
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Tabulka 5: Základní informace o kofeinu 

Chemický název 1,3,7-trimethylxanthin 

Sumární vzorec C8H10N4O2 

Molární hmotnost 194,19 g/mol 

Rozpustnost ve vodě (20 °C) 20 g/l 

Relativní hustota (20 °C) 1,23 g/cm3 

Hodnota pH (10 g/l H2O, 20 °C) 5,5-6,5 

Teplota varu 178 °C (sublimuje) 

Bod tání /bod tuhnutí 235-239 °C 

Tenze par (20 °C) 20 kPa 
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8 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High performance liquid chromatography, dále také 

HPLC), je metoda, která se běžně využívá k separaci, identifikaci a kvantifikaci různých 

chemických součástí. V této práci byla použita jako metoda pro stanovení sledovaných 

adsorbátů. Kapalinový chromatograf je znázorněn na obr. 9. Oddělování složek analyzovaného 

vzorku se odvíjí od rozdílu relativních distribučních poměrů látek mezi mobilní fází a fází 

stacionární. HPLC obsahuje pevnou stacionární fázi, většinou se nachází v nerezové koloně, 

a kapalnou mobilní fázi. HPLC bývá založena na mechanismu adsorpce, rozdílné rozpustnosti, 

rozdílné velikosti molekul a iontové výměny, v závislosti na typu použité stacionární fáze [52]. 

 

Obr. 9 Schéma kapalinového chromatografu s předkolonou 

1. Zásobník mobilní fáze 

2. Směšovací komora 

3. Vysokotlaká bezpulzní pumpa žene mobilní fázi celým systémem 

4. Jehla, která slouží k nasávání daného objemu vzorku 

5. Dávkování může být spuštěno dávkovací smyčkou nebo automatickým dávkovačem-

autosamplerem, kdy je jehlou nasátý určitý vzorek a je přesně dávkován do proudu 

mobilní fáze a unášen na kolonu 

6. Předkolona zajišťuje ochranu analytické kolony před chemickou kontaminací 

7. Tlumič tlakových pulsů 

8. Analytická kolona je jednou z nejzásadnějších součástí HPLC systému. Přímo tady 

dochází k separaci jednotlivých složek analyzovaného vzorku. Takto izolované složky 

jsou mobilní fází unášeny do detektoru. 

Analytická kolona je tvořena většinou nerezovou nebo skleněnou trubicí o délce 

5 - 25 cm a průměru od 2 do 5 mm a je naplněná stacionární fází. Existuje mnoho typů 

stacionární fáze:  
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• stacionární fáze na bázi silikagelu, 

• stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého, 

• polymerní stacionární fáze, 

• hybridní stacionární fáze, 

• stacionární fáze na bázi porézního grafitického karbonu, 

• monolitická stacionární fáze, 

• stacionární fáze pro HILIC. 

9. Detektor; hlavními požadavky pro HPLC detektor jsou vysoká citlivost, stabilita 

a reprodukovatelnost odezvy, široký lineární dynamický rozsah, rychlá odezva, 

minimální objem detekční cely.  

Typ detektoru: 

• Hmotnostně spektrometrický detektor: detekce je založena na principu 

převedení molekul na ionty. Tyto ionty jsou rozlišeny podle poměru hmotnosti 

a náboje fragmentu. Mezi klady této metody patří vysoká citlivost, kvalitativní 

analýza (určení MR a dalších strukturních informací), kvantitativní analýza 

(odezva je závislá na koncentraci), minimální spotřeba vzorku. Naopak zápory 

této metody jsou vysoké pořizovací a provozní náklady a také fakt, že tato 

metoda je destruktivní [53].  

10. Počítač 
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9 Experimentální část 

9.1 Materiály 

9.1.1 Pomůcky a příslušenství  

- Kapalinový chromatograf Agilent 1100 Series 

- Kolona Kinetex C18 – délka 150 mm, vnitřní průměr 2,1 mm, velikost částic 

2,6 µm 

- Hmotnostní spektrometr Afilent Ion Trap 6320 LC/MS 

- Laboratorní centrifuga Nuve CN 180 

- Přístroj na přípravu Milli-Q vody Millipore QGARD, Academic 

- Analytické váhy HR-120-EC, a & D Instruments Ltd. 

- Laboratorní třepačka KAVALIER LT-2  

- Stříkačkové filtry Nylon, 0,22 μm, priemer 13 mm, Chromservis 

- Laboratorní sklo:  

odměrné baňky (50 ml, 10 ml), kádinky (150 ml, 100 ml), pipety nedělené (10 ml, 

5 ml, 1 ml), skleněná váženka, skleněná nálevka, skleněné vialky (12 ml, 1,8 ml) 

- Automatická pipeta 

- Špičky  

9.1.2 Použité chemikálie  

Tabulka 6: V tabulce jsou znázorněny použité chemikálie 

Název chemikálie 
Sumární 

vzorec 

Registrační 

číslo CAS 

Molární 

hmotnost 

[g/mol] 

Výrobce 
Země 

původu 

Ibuprofen C13H18O2 15687-27-1 206,29 Sigma-Aldrich USA 

Kofein  C8H10N4O2 58-08-2 194,19 Sigma-Aldrich USA 

Tebuconazol C16H22ClN3O 107534-96-3 307,82 Sigma-Aldrich USA 

PHB - 29435-48-1 - 

Poskytnut ústavem 

chemie materiálů, Mgr. 

Radek Přikryl Ph.D. 

ČR 

Aceton C3H6O 67-64-1 58,08 Lab-scan Irsko 

Acetonitril C2H3N 75-05-8 41,05 VWR Chemicals Francie 

Kyselina mravenčí CH2O2 64-18-6 46,02 Sigma-Aldrich USA 
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Ze zmíněných chemikálii byly připraveny následující roztoky: 

• Standardní roztok ibuprofenu o koncentraci 1,21 mg/ml 

• Standardní roztok kofeinu o koncentraci 1,23 mg/ml 

• Standardní roztok tebuconazolu o koncentraci 1,03 mg/ml 

9.1.3 Příprava standardních roztoků 

9.1.3.1 Ibuprofen a kofein 

Pomocí nedělené pipety bylo do první odměrné baňky napipetováno 10 ml destilované vody 

a následně bylo naváženo na analytických vahách 0,0123 g ibuprofenu. Následně byly tyto dvě 

látky ve skleněné vialce (12 ml) smíchány. Obdobně probíhala příprava standardního roztoku 

kofeinu, na analytických vahách bylo naváženo 0,0121 g kofeinu a následně taktéž smícháno 

ve skleněné vialce (12 ml). Vialky se standardními roztoky byly opatřeny víčkem se septem 

a uchovány v chladničce.  

9.1.3.2 Tebuconazol 

Příprava standardního roztoku tebuconazolu probíhala za pomoci nedělené pipety. Do odměrné 

baňky bylo napipetováno 10 ml acetonitrilu a následně bylo naváženo na analytických vahách 

0,0103 g tebuconazolu. Poté byly ve skleněné vialce (12 ml) tyto dvě látky smíchány. Opět byly 

veškeré vialky opatřeny víčkem se septem a uchovány v chladničce.  

9.2 Příprava vzorku pro experimenty 

9.2.1 Časová závislost 

Časová závislost sorpce ibuprofenu, tebuconazolu a kofeinu byla prováděna v 12 ml vialkách 

na laboratorní třepačce. Do vialky bylo naváženo 0,1 g poly(3-hydroxybutyrátu). K sorbentu 

bylo následně přidáno 10 ml roztoku, který obsahoval 1 µg/cm3 ibuprofenu, 1 µg/cm3 

tebuconazolu nebo 1 µg/cm3 kofeinu. Při jednotlivých experimentech byla nastavená frekvence 

třepání na 5 (střední hodnota).  

V určitých časových intervalech se z laboratorní třepačky odebrala jedna vialka. Poté byl 

vzorek převeden do centrifugační zkumavky a vložen do laboratorní centrifugy, která byla 

nastavena na 50 ot/min po dobu 10 minut. Následně byl roztok přefiltrován přes stříkačkové 

filtry s velikostí pórů 0,22 µm do vialek o objemu 1,8 ml. Vzorek byl poté analyzován 

na kapalinovém chromatografu s hmotnostní detekcí. Vzorky byly odebírány postupně 

po 24 hodinách po dobu 7 dnů. 
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9.2.2 Koncentrační závislost  

9.2.2.1 Různé koncentrace analytů se stejným množstvím PHB 

Experimenty s rozdílnou koncentrací ibuprofenu, kofeinu a tebuconazolu společně se stejným 

množstvím poly(3-hydroxybutyrátu) byly tvořeny z připravených standardních roztoků daných 

analytů. Ze standardního roztoku každého analytu byly vytvořeny roztoky o koncentracích 

0,1; 0,5; 1; 5; 1 µg/cm3. Následně bylo do každé 12 ml vialky naváženo 0,1 g ± 0,005 g PHB a 

napipetováno 10 ml roztoku o dané koncentraci vybraného analytu. Takto vytvořené vzorky 

byly umístěny na laboratorní třepačku, která byla nastavena na střední hodnotu. Vzorky byly 

na laboratorní třepačce umístěny po dobu 24 hodin a následně byly převedeny do centrifugační 

zkumavky a vloženy do laboratorní centrifugy, která byla nastavena na 50 ot/min po dobu 

10 minut. Následně byl roztok přefiltrován přes stříkačkové filtry s velikostí pórů 0,22 µm 

do vialek o objemu 1,8 ml. Vzorek byl poté analyzován na kapalinovém chromatografu 

s hmotnostní detekcí. 

9.2.2.2 Stejné koncentrace analytů s různým množstvím PHB 

Experimenty se stejnou koncentrací ibuprofenu, kofeinu a tebuconazolu společně s různým 

množstvím poly(3-hydroxybutyrátu) byly tvořeny obdobně z připravených standardních 

roztoků daných analytů. Ze standardního roztoku každého analytu byly vytvořeny vždy roztoky 

o koncentraci 1 µg/cm3. Následně bylo do každé 12 ml vialky naváženo 0,05; 0,08; 0,1; 0,13; 

0,15 g ± 0,005 g PHB a napipetováno 10 ml roztoku o koncentraci 1 µg/cm3 vybraného analytu. 

Takto vytvořené vzorky byly umístěny na laboratorní třepačku, která byla nastavena na střední 

hodnotu. Vzorky byly na laboratorní třepačce umístěny po dobu 24 hodin a následně byly 

převedeny do centrifugační zkumavky a vloženy do laboratorní centrifugy, která byla nastavena 

na 50 ot/min po dobu 10 minut. Následně byl roztok přefiltrován přes stříkačkové filtry 

s velikostí pórů 0,22 µm do vialek o objemu 1,8 ml. Vzorek byl poté analyzován 

na kapalinovém chromatografu s hmotnostní detekcí. 
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9.3 Postup stanovení jednotlivých analytů 

Koncentrace ibuprofenu, tebuconazolu a kofeinu byla v roztoku počas sorpčních experimentů 

vyhodnocena na základě analýzy na kapalinovém chromatografu Agilent 1100 Series 

s hmotnostním spektrometrem Agilent Ion Trap 6320 LC/MS. Parametry analýzy jsou shrnuty 

v následující kapitole.  

9.3.1 Parametry analýzy 

Parametry kapalinového chromatografu: 

Nástřik: 1 µl 

Mobilní fáze: A: Acetonitril 

B: 0,01 M HCOOH 

Přítok mobilní fáze: 0,32 ml/min 

Teplota kolony: 40 °C 

Gradient: viz.Tabulka 7 

Doba analýzy:  17,06 min 

 

Tabulka 7: Gradient mobilní fáze při separaci ibuprofenu na HPLC 

 A [%] B [%] 

A 20 80 

B 100 0 

C 100 0 

D 80 20 

 

Parametry hmotnostního spektrometru: 

Tlak zmlžovače:  35 psi 

Průtok sušícího plynu: 12 l/min 

Teplota sušícího plynu: 350 °C 

Napětí na kapiláře: 4500 V 

Ionizační mód: pozitivní 

Rozsah skenovaných hmot: 50-600 m/z 

Cílová hmota pro ibuprofen: 207 m/z 

Cílová hmota pro kofein: 195 m/z 

Cílová hmota pro tebuconazol:  308 m/z 
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9.3.2 Optimalizace metody 

Pro vyhodnocování jednotlivých vzorků byla pro každý analyt zhotovená 5 či 6 bodová 

kalibrační řada pro stanovení závislosti mezi koncentrací analytu a intenzitou odezvy detektoru 

hmotnostního spektrometru.  

9.3.2.1 Ibuprofen 

Koncentrační rozpětí a další charakteristiky vybrané kalibrační řady pro ibuprofen jsou uvedené 

v tabulce 8. 

Tabulka 8: Vybraná kalibrační řada pro ibuprofen 

Kalibrační úroveň Teoretická koncentrace 

[µg/cm3] 

Stanovená koncentrace 

[µg/cm3] 

Přesnost [%] 

1. 0,1 -0,209 -208,95 

2. 0,5 0,484 96,80 

3. 1 1,265 126,50 

4. 5 5,481 109,62 

5. 10 9,114 91,14 

 

Grafické znázornění dané kalibrační řady pro ibuprofen je na obrázku 10 

 

 

Obr. 10 Kalibrační křivka pro ibuprofen 
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Závislost kalibrační křivky: kvadratická 

Rovnice kalibrační křivky: 𝑦 = −98805,6𝑥2 + 3384086,7𝑥 + 1504378,2 

Korelační koeficient: 0,996613 

 

9.3.2.2 Kofein 

Koncentrační rozpětí a další charakteristiky kalibrační řady pro kofein jsou uvedené v tabulce 9. 

Tabulka 9: Vybraná kalibrační řada pro kofein 

Kalibrační úroveň Teoretická koncentrace 

[µg/cm3] 

Stanovená koncentrace 

[µg/cm3] 

Přesnost [%] 

1. 0,1 -0,571 -571,10 

2. 0,5 0,334 66,79 

3. 1 1,400 140,00 

4. 5 5,946 118,93 

5. 10 9,469 94,69 

6. 15 15,022 100,15 

 

Grafické znázornění dané kalibrační řady pro kofein je na obrázku 11 

 

Obr. 11 Kalibrační křivka pro kofein 

 

 

Závislost kalibrační křivky: lineární 
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Rovnice kalibrační křivky: 𝑦 = 23985711,6𝑥 + 20751107,4 

Korelační koeficient: 0,995121 

 

9.3.2.3 Tebuconazol 

Koncentrační rozpětí a další charakteristiky kalibrační řady pro tebuconazol jsou uvedené 

v tabulce 10. 

Tabulka 10: Vybraná kalibrační řada pro tebuconazol 

Kalibrační úroveň Teoretická koncentrace 

[µg/cm3] 

Stanovená koncentrace 

[µg/cm3] 

Přesnost [%] 

1. 0,1 0,085 85,39 

2. 0,5 0,548 109,61 

3. 1 1,071 107,08 

4. 5 4,896 97,92 

5. 10 8,069 80,69 

 

Grafické znázornění dané kalibrační řady pro tebuconazol je na obrázku 11 

 

Obr. 12 Kalibrační křivka pro tebuconazol 
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Závislost kalibrační křivky: lineární 

Rovnice kalibrační křivky: y = 97242028,4 x + 6945074,5 

Korelační koeficient: 0,999367 

9.3 Mez stanovitelnosti a mez detekce 

Pro vybranou metodu stanovení je u všech studovaných analytů zapotřebí výpočet LOD (mez 

detekce) a LOQ (mez stanovitelnosti). Mez detekce vyjadřuje nejnižší koncentraci analytu, 

kterou je ještě použitá analytická metoda schopná detekovat (Viz rovnice (9)). Mez 

stanovitelnosti znamená množství analytu, které ještě může být definovanou přesností 

stanoveno. Zjednodušeně lze říct, že mez stanovitelnosti odpovídá nejnižšímu bodu kalibrační 

křivky (Viz rovnice (10)).  

Mez stanovitelnosti byla v daném případě stanovena na 0,1 µg/cm3. Protože kalibrační řada 

měla stejné hodnoty pro všechna měření, tak byla nejnižší koncentrace kalibrační řady pokaždé 

stejná. Mez detekce byla stanovena na 0,03 µg/cm3. Jelikož je v rovnici (10) nejnižší 

koncentrace kalibrační řady jediná neznámá, tak tím pádem zůstává také stejná mez 

stanovitelnosti a mez detekce ve všech měřeních [54].  

 𝐿𝑂𝐷 =
𝐿𝑂𝑄

3,3
, (9) 

 

kde LOQ označuje mez stanovitelnosti [54]. 

 𝐿𝑂𝑄 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 , 

 

(10) 

kde cmin označuje nejnižší koncentraci kalibrační řady [54]. 
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10 Výsledky a diskuze 

10.1 Časová závislost 

Byla proměřena sada experimentů pro stanovení časové závislosti sorpce v roztocích 

jednotlivých analytů a poly(3-hydroxybutyrátu). Experiment byl realizovaný v 12 ml vialce, 

do které bylo přidáno 0,1±0,005 g poly(3-hydroxybutyrátu), 10 ml roztoku s obsahem buď 

1 µg/cm3 ibuprofenu, 1 µg/cm3 tebuconazolu nebo 1 µg/cm3 kofeinu. Jednotlivé vzorky byly 

umístěny na laboratorní třepačku a následně byly v určitých časových intervalech odebírány. 

Vzorky byly odebrané v časech 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 hodin. Výsledky jednotlivých 

měření jsou zaznamenány na obrázku 13 pro ibuprofen, na obrázku 14 pro tebuconazol 

a na obrázku 15 pro kofein.  

 

Obr. 13 Časová závislost sorpce ibuprofenu na PHB 
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Obr. 14 Časová závislost sorpce tebuconazolu na PHB 

 

Obr. 15 Časová závislost sorpce kofeinu na PHB 
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Při tomto 7denním experimentu lze pozorovat, že v čase 42 až 72 hodin roste podíl 

nasorbovanáho množství všech sledovaných analytů na PHB. Zároveň je z grafů patrné, že pro 

vzorky odebrané po delším čase není tento trend potvrzen. Docházelo k poklesu či kolísání 

naměřených hodnot.  

Ibuprofen se dle provedeného experimentu nejlépe sorbuje. Podíl nasorbovaného množství 

se pohybuje v intervalu 94,0 až 99,9 %. Pokles, který vzniká mezi časy 120-168 hodin je pouze 

0,9 %, což je v porovnání s celkovým množstvím jen zanedbatelný zlomek. Tento pokles může 

být dán i chybou přípravy a měření.  

Stanovený podíl nasorbovaného množství u tebuconazolu se pohybuje v intervalu 

87,4 až 93,6 %. Nasorbovaný podíl stoupá až do maxima tebuconazolu, který je v čase 

120 hodin. Poté následuje opět pokles, který v tomto případě je o necelá 4 %.  

Nejnižší podíl nasorbovaného množství sledovaných analytů byl zjištěn u kofeinu. Tento podíl 

se pohyboval v rozmezí 79,3 až 81,5 %. Pokles v průběhu sorpce nastal mezi časy 72 hodin 

a 96 hodin o 1 %. Následně pak do doby 144 hodin opět stoupal průběh sorpce a poté už jen 

nepatrně klesal.  

Z výše uvedených grafů je také pro všechny sledované látky patrné, že podstatná část 

sledovaných látek byla nasorbována již za 24 hodin. Dále lze konstatovat, že z realizovaných 

experimentů nelze jednoznačně určit dobu potřebnou pro ustanovení rovnováhy, kdy již 

nedochází ke změnám v nasorbovaném podílu. 

10.2 Koncentrační závislost 

10.2.1 Různé koncentrace analytů se stejným množstvím PHB 

Byl proveden soubor experimentů pro určení závislosti nasorbovaného množství sledovaných 

látek na původní koncentraci těchto analytů v přítomnosti stejného množství PHB. 

Ze standardního roztoku každého analytu byly vytvořeny roztoky o následujících koncentracích 

0,1; 0,5; 1; 5; 10 µg/cm3. Následně bylo do každé 12 ml vialky naváženo 0,1 g ± 0,005 g PHB 

a napipetováno 10 ml roztoku o dané koncentraci vybraného analytu. Takto vytvořené vzorky 

byly umístěny na laboratorní třepačku, která byla nastavena na střední hodnotu. Vzorky byly 

na laboratorní třepačce umístěny po dobu 24 hodin. Následně byly převedeny do centrifugační 

zkumavky a vloženy do laboratorní centrifugy, která byla nastavena na 50 ot/min po dobu 

10 minut. Následně byl roztok přefiltrován přes stříkačkové filtry s velikostí pórů 0,22 µm 

do vialek o objemu 1,8 ml. Vzorek byl poté analyzován na kapalinovém chromatografu 

s hmotnostní detekcí. Výsledky měření jsou pro všechny analyty zaznamenány na obrázku 16. 
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Obr. 16 Koncentrační závislost při různé koncentraci analytů a stejném množství PHB 

V této sadě experimentů bylo dosaženo pro jednotlivé studované látky významných odlišností. 

Pro ibuprofen a tebuconazol s rostoucí původní koncentrací klesá podíl nasorbovaného 

množství, pro kofein naproti tomu stoupá. Podíl nasorbovaného množství kofeinu se pohyboval 

v intervalu 65,7 až 82,8 %. Lze pozorovat, že s narůstající původní koncentrací podíl 

nasorbovaného množství roste. Pravděpodobně v důsledku vyššího množství analytu. 

U ibuprofenu je velmi výrazný klesající trend. Podíl nasorbovaného množství u ibuprofenu 

poklesl ze 100 % sorpce při nejnižší koncentraci až přibližně k 25 % při koncentracích 

5 a 10 µg/cm3. U vzorku, který obsahoval tebuconazol se podíl nasorbovaného množství 

snižuje od 100 % k 70 %. 

Na základě těchto výsledků lze říct, že 0,1 g PHB má schopnost plně sorbovat ibuprofen 

a tebuconazol z roztoku o koncentraci 0,1 µg/cm3 v objemu 10 ml. Se zvyšující se koncentrací 

těchto látek pak dojde pravděpodobně k nasycení tohoto materiálu. Odlišná míra poklesu může 

mít souvislost s odlišnou strukturou těchto látek.  
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10.2.2 Stejné koncentrace analytů s různým množstvím PHB 

Byla proměřena sada sorpčních experimentů se stejnou koncentrací ibuprofenu, kofeinu 

a tebuconazolu společně s různým množstvím poly(3-hydroxybutyrátu). Ze standardního 

roztoku každého analytu byly vytvořeny vždy roztoky o koncentraci 1 µg/cm3. Následně bylo 

do každé 12 ml vialky naváženo 0,05; 0,08; 0,1; 0,13; 0,15 g ± 0,005 g PHB a napipetováno 

10 ml roztoku o koncentraci 1 µg/cm3 vybraného analytu. Takto vytvořené vzorky byly 

umístěny na laboratorní třepačku, která byla nastavena na střední hodnotu. Vzorky byly 

na laboratorní třepačce umístěny po dobu 24 hodin a následně byly převedeny do centrifugační 

zkumavky a vloženy do laboratorní centrifugy, která byla nastavena na 50 ot/min po dobu 

10 minut. Následně byl roztok přefiltrován přes stříkačkové filtry s velikostí pórů 0,22 µm 

do vialek o objemu 1,8 ml. Vzorek byl poté analyzován na kapalinovém chromatografu 

s hmotnostní detekcí. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku 17 pro sledované analyty. 

 

Obr. 17 Koncentrační závislost při stejné koncentraci analytů a rozdílném množství PHB 

Dle výše uvedených výsledků by bylo na rozdílné množství PHB sorbované celkové množství 

přítomného kofeinu, konkrétně to bylo 10 µg. Pro tebuconazol byla zjištěna při použitém 

množství PHB sorpce 65-80 % z celkového množství. Výsledky pro ibuprofen odpovídají jen 

pro nižší množství PHB 100 % sorpcí tohoto analytu, následuje propad a pak vzestup. Z těchto 

výsledků není možné pro jednotlivé analyty a PHB jednoduše vyvodit konkrétní závěry, které 

by potvrzovaly předchozí výsledky.  

Všechny sorpční experimenty však potvrdily, že k sorpci vybraných látek na PHB mikroplasty 

dochází. Uskutečněné experimenty jsou však pilotní a je proto důležité je dále potvrdit a rozšířit. 
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11 Závěr  

V předložené bakalářské práci byly studovány sorpce nesteroidní protizánětlivé látky 

ibuprofenu, fungicidu tebuconazolu a nejrozšířenější drogy kofeinu na poly(3-hydroxybutyrát). 

PHB je nově připravený a studovaný bioplast. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda 

mikročástice budou nějakým způsobem sorbovat případné kontaminanty. 

Jednotlivé sorpční experimenty byly uskutečňovány v uzavřených vialkách s modelovým 

vzorkem se specifickým obsahem daných analytů. Veškeré vytvořené vzorky jednotlivých 

experimentů byly analyzovány na vysokoúčinném kapalinovém chromatografu s hmotnostní 

detekcí. Klasifikace jednotlivých látek byla stanovena na základě porovnání specifických 

retenčních časů a kvantifikace těchto látek byla provedena na základě kalibračních závislostí 

jednotlivých analytů.  

Použitá metoda stanovení měla pro trojici sledovaných analytů mez detekce 0,03 µg/cm3 a mez 

stanovitelnosti 0,1 µg/cm3.  

Byly provedeny dva typy sorpčních experimentů, jednak byla sledována časová závislost 

sorpce, jednak to byly závislosti koncentrační.  

Časová závislost probíhala 7 dní a vzorky byly odebírány v časovém intervalu 24 hodin. 

Z těchto experimentů lze usoudit, že podstatná část analytů se sorbuje již v prvních 

24 hodinách. Další zvyšování nasorbovaného podílu bylo v řádu desetin až jednotek procent. 

Ze sledovaných látek se nejvíce sorboval ibuprofen (až 100%), nejhůře pak kofein (maximálně 

z 80 %). 

Sledování koncentrační závislosti bylo provedeno dvěma odlišnými postupy. Jeden z testů byl 

proveden s odlišnými koncentracemi vybraných analytů a stejným množstvím PHB, ve druhém 

pak byla použita stejná koncentrace analytů a odlišné množství PHB. V obou postupech byly 

nalezeny rozdíly v podílu sorbovaných analytů.  

V této bakalářské práci byl potvrzen předpoklad, že bioplast PHB o velikosti částic spadající 

do skupiny mikroplastů sorbuje látky přítomné v okolním prostředí a že podíl nasorbovaného 

množství je ovlivněn vlastnostmi dané látky. Tuto problematiku je však potřeba nadále zkoumat 

a poznatky rozšiřovat.  
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12 Seznam zkratek 

PCB – polychlorované bifenyly 

PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky 

DDT – dichlordifenyltrichloretan 

HCH – hexachlorcyklohexan 

PBDE – polybromované difenylethery 

BPA – bisfenol A 

PE – polyethylen 

PP – polypropylen 

PET – polyethylen tereftalát 

PVC – polyvinyl chlorid 

PS – polystyren 

BDP – biodegradabilní polymery 

PHB – poly(3-hydroxybutyrát) 

PBA – polybutyrát adipát 

ČOV – čistírna odpadních vod  

HPLC – high performance liquid chromatography 

UV – ultrafialové záření 

UV-VIS – ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

DAD – detekce diodovým pólem 

ELSD – evaporative light scattering detektor 

CAD – charged aerosol detektor 

NQAD – nano quantity analyte detektor 

PEO – polyoxyethylen 

PVAc – polyvinylacetát 

PVOH – polyvinylalkohol  

PVPh – polyvinylphenol  

ABS – akrylonitrilbutadienstyren  
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PU – polyuretan  

PC – polykarbonát  

HDPE – polyethylen s vysokou hustotou 

LDPE – polyethylen s nízkou hustotou  

POPs – perzistentní organické polutanty  

POR – přídavky na ochranu rostlin 

UHMWPE – polyethylen s ultravysokomolekulární váhou 

AMWPE – polyethylen střední hustoty 

PUR – polyurethan 

FTIR – infračervená spektroskopie s Fouierovou transformací 
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