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ABSTRAKT  

Předložená disertační práce se zabývá polymerem polyhydroxybutyrátem a dalšími biopolymery jakožto 
základním stavebním kamenem pro výstavbu mikro a nanoskopických struktur a materiálů použitelných 
v potravinářství a kosmetice. V rámci práce byla vypracována literární rešerše seznamující čtenáře se 
základy tohoto aplikačního pole. Diskuze je sestavena z komentáře výsledků získaných během doktorského 
studia. Jsou uvedeny komentované publikované výsledky a patentové výstupy, které zahrnují dva 
publikované recenzované články zabývající se elektrostatickým a mokrým zvlákněním PHB a vlastnostmi 
připravených materiálů. Patentové výstupy jsou tvořeny několika přijatými a podanými patenty, které 
shrnují několikaletou práci jednak na metodách zvláknění PHB, ale taktéž na obecných přístupech 
umožňující zpracovávat PHB v podobě roztoku do podob umožňujících mnohé aplikace v potravinářství a 
kosmetice. Autoreferát je zakončen výčtem použité literatury a profesním životopisem autora. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

Biopolymery 

Biopolymery jsou široká skupina látek, ve které dle různých definic možné nalézt od čistě přírodních látek 
také látky semi-přírodní nebo čistě syntetické. Ve skupině biopolymerů je možné nalézt biologické 
polymery jako jsou proteiny, polysacharidy, nukleové kyseliny. Taktéž ale polymery, které se přirozeně 
v přírodě nevyskytují, ale jsou vytvářeny z biologických surovin, příkladem takového polymeru může být 
biodegradabilní polymléčná kyselina (PLA), která je syntetizována chemicky anebo chitosan, který je 
deacetylovaným derivátem chitinu, tedy pouze úpravou již existujícího polymeru bez chtěného zásahu do 
hlavního řetězce. Samotnou a obrovskou rodinou těchto látek jsou deriváty celulózy, škrobu, hyaluronové 
kyseliny nebo již zmíněného chitinu, respektive chitosanu, typickým motivem je O-glykosidová vazba. 
Velmi významnou skupinou biopolymerů jsou polyestery, kam patří jednak již zmíněná PLA a taktéž PHB a 
jeho kopolymery, na které důrazně cíli tato práce. Existuje dle různých pohledů více různých definic a 
dělení, ale pro účely této práce lze biopolymery nejlépe definovat jako polymery produkované z biologicky 
obnovitelných zdrojů a polymerizované chemickou nebo biologickou cestou [1].  

Poly-(R)-3-hydroxybutyrát 

PHB představuje v rodině PHA majoritního a nejdůležitějšího zástupce. Strukturně se jedná o 
izotaktický opticky čistý polyester sestávající se z jednotek (R)-3-hydroxybutanové kyseliny 
(Obrázek 1). 
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Obrázek 1 Struktura polyhydroxybutyrátu [2] 

Homopolymer PHB je limitovaný svými mechanickými vlastnostmi, především křehkostí, polymer 
obsahující mimo jednotky butyrátu i valerát je v aplikační sféře mnohem uspokojivější. V rodině 
polyhydroxyalkanoátů můžeme najít kopolymery s jednotkami obsahujícími delší a nenasycené řetězce, 
případně substituenty zahrnující hydroxylovou, kyano- či karbonylovou skupinu [2]. 

 Polyhydroxybutyrát se tvoří v cytoplasmě bakterií za pomoci několika enzymů, přičemž klíčovým 
enzymem pro tuto syntézu je PHA syntáza (PhaC). Dráha syntézy začíná u syntézy acetoacetyl koenzymu 
A ze dvou molekul acetyl koenzymu A. Následujícím krokem je stereospecifická redukce na 3-(R)-
hydroxybutyryl koenzym A. Závěrečným krokem je polymerační reakce za účasti PHA syntázy, kde dochází 
k uvolňování koenzymu A a výstavbě PHB [1]. Produkce PHB v bakteriích nastává jako reakce na 
nedostatečný přísun živin umožňujících růst, a proto můžeme chápat PHB jako zásobní látku. PHB nabývá 
v bakteriích schopných jeho produkce až 90% hmotnostního zastoupení. Názorně je to zobrazeno na 
transmisním elektronovém snímku Ralstonia eutropha, kde bílé skvrny uvnitř bakterií jsou PHB a měřítko 

znázorněné na snímku odpovídá 0,5 m (Obrázek 2) [3].  
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Obrázek 2 TEM snímek Ralstonia eutropha s nakumulovaným PHB [3] 

 PHB je jak ve formě homopolymeru, tak i kopolymeru s obsahem valerátu bílá až lehce nažloutlá 
semikrystalická látka relativně dobře rozpustná v chloroformu a částečně i v dalších halogenovaných 
rozpouštědlech. Samotný homopolymer je křehký, ale s procentuálním nárůstem valerátu dochází ke 
snížení krystalinity a zlepšení materiálových vlastností. PHB je často srovnáván s polypropylenem, 
vzhledem k podobnému bodu tání a krystalinitě materiálu [4]. PHB má větší hustotu než voda. Chemická 
odolnost PHB je omezena esterovou podstatou materiálu. V přítomnosti kyselin a zásad se snižuje jeho 
molekulová váha a v případě koncentrované kyseliny sírové dochází k eliminaci hydroxylové skupiny na 
krotonovou kyselinu. [5] Bod teplotní degradace materiálu (cca 200 °C) je relativně blízko bodu tání (180°) 
[6]. 

 Vzhledem k podstatě vzniku a biodegradabilitě PHB se tento polymer jeví jako vhodná náhrada 
ropných plastů. Díky tomu je na PHB zaměřována pozornost plastikářského průmyslu již od 60. let 
minulého století. Enormní zájem o PHB byl v 70. letech kvůli tehdejší ropné krizi, kdy se začalo o PHB 
uvažovat jako o náhradě polypropylénu, s nímž má podobné mechanické a fyzikální vlastnosti [2,6]. 
Průmyslová produkce PHB spočívá na několika základních krocích. Pro biosyntézu PHB je nutný výběr 
vhodného substrátu, média, živin a bakteriálního kmenu a třídy. U substrátu se o nižší sacharidy, tuky, 
mastné kyseliny apod. [7]. Po kultivaci následuje extrakce PHB z biomasy, kterou lze provádět 
chlorovanými uhlovodíky, například chloroformem. Byly vypracovány separační postupy založené na 
vymývání biomasy, či rozdělení materiálů odstředivou silou [2]. Výsledný polymer má bílou či světle 
nažloutlou barvu. Následné zpracování je možné formou taveniny s přídavkem vhodných aktivačních 
přísad v extruderu nebo odpařením z roztoku. PHB je taktéž vhodné pro přípravu netkaných textilií. Byly 
popsány i směsi PHB s dalšími biodegradabilními polymery (PCL, PLA apod.) a z těchto směsí je možno 
vytvářet obaly na potraviny a další užitné výrobky [6, 8, 9, 10]. Na trhu můžeme najít několik firem 
produkující výrobky z PHB. Jedná se například o Metabolix GmbH, Kaneka corp., Procter&Gamble, 
Monstanto a další.  

 PHB vykazuje jako řada dalších přírodních polymerů biokompatibilní vlastnosti. Je popsána řada 
případů úspěšných aplikací v rámci tkáňového inženýrství. Jsou popsány případy, kde PHB o různé 
morfologii slouží pro výstavbu kůže, cév, kosti atd. Vedle popsaných aplikací je polymer zajímavý v podobě 
nanovláken, kdy získaný vysoký povrch podstatně zvyšuje efektivitu medicinálních procesů, především 
výstavby tkání. Je popsáno použití zvlákněného PHB ve směsi s hydroxyapatitem pro úspěšnou regeneraci 
kostí [11]. Základními kritérii materiálů pro úspěch v tkáňovém inženýrství je biokompatibilita, podpora 
buněčného růstu a adheze, řízení a směrování buněk do kýžené morfologie budoucí tkáně, přístup živin a 
odvod odpadních látek i při pokročilé fázi růstu tkáně, a nakonec degradabilita materiálu po ukončení 
výstavby. V mnoha případech PHB splňuje tyto klíčové požadavky. [11, 12]. 
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Způsoby zpracování PHB v roztoku 

Rozpustnost polymerů je určena zvoleným systémem polymer – rozpouštědlo a dále jejich strukturou, 
případným větvením, molekulovou hmotností, polydisperzitou, krystalinitou a vnějšími podmínkami jako 
je například teplota. V některých případech i zdánlivě rozpuštěný polymer po vychladnutí a daném čase 
vytvoří termoreverzibilní gel, který po opětovném zahřátí opět přejde do roztoku [13], jako je to například 
u poly-(R)-3-hydroxybutyrátu [14] ve většině běžně používaných rozpouštědel (dimethylformamid (DMF), 
dimethylacetamid (DMAc), dimethylsulfoxid (DMSO), toluen (TN), chlorbenzen (CB) a mnohé další) nebo 
u polymeru PBAT v případě DMF, DMAc. Zda ke tvorbě gelu dojde či nikoliv závisí na koncentraci, teplotě, 
krystalinitě polymeru a ve výsledku na termodynamické výhodnosti gelace [13]. U malých koncentrací 
nemusí ke gelaci dojít vůbec, případně velmi pomalu. Tvorba termoreverzibilního gelu je jistě zajímavým 
fenoménem pro určité aplikace, ovšem získání časově a teplotně stabilního roztoku je základem mnohých 
druhů zpracování, jak bylo zmíněno výše. Stabilita roztoku je pak klíčová pro dlouhodobé průmyslové 
procesy, například elektrostatického nebo mokrého zvlákňování [15].     

Zatímco například polyamidy bývají rozpouštěny v kyselině mravenčí nebo octové [16], u 
polyesterů může takové rozpouštědlo reagovat s rozpouštěným materiálem a snížit tak molekulovou 
hmotnost polymeru, což se projeví v mechanických vlastnostech výsledného materiálu. Volba 
rozpouštědla by měla taktéž zahrnovat environmentální a pracovně bezpečnostní odpovědnost. Pokud 
není možné se toxickým rozpouštědlům vyhnout bývá zajištěna buď recyklace nebo katalytické odbourání 
použitého, například vypařeného, rozpouštědla.  

Popsané biodegradabilní polyestery ve většině případů jsou rozpustné v halogenovaných 
rozpouštědlech. Nejběžněji používány jsou chloroform (CF) a dichlormethan (DCM) a dále 
2,2,2-trifluoroethanol (TFE), hexafluoroisopropanol (HFIP). V minulosti bývaly používány látky jako 
1,2-dichloroethan (DCE), 1,1,2,2-tetrachloroethan (TCE), tetrachlormethan (TCM), 1,2,3-trichloropropan 
(TCP) a další, které jsou dnes zakázány vzhledem k velké akutní toxicitě a environmentální zátěži.  

Používaná zmíněná rozpouštědla společně s dimethylformamidem a dimethylacetamidem tvoří 
základní sestavu rozpouštědel jak v akademické, tak průmyslové literatuře. Kromě užití jako rozpouštědla 
se halogenované sloučeniny používají jako extrakční činidlo při separaci přírodních biopolymerů, PHB a 
PHBV, z biomasy [17]. V následujících dvou kapitolách je stručně představena metoda mokrého a 
elektrostatického zvláknění. 

Mokré zvlákňování  

Zvlákňování polymerů z roztoku je technologie dobře známá a průmyslově využívaná již více než 100 let. 
Zvlákňování z roztoku bylo a stále je používáno pro zvlákňování celulózy a jejích derivátů. Klasický způsob 
zvláknění celulózy na viskózové vlákno spočívá v rozpuštění surové celulózy v hydroxidu sodném, 
následném vzniku xantogenátu za pomoci sirouhlíku. V následujícím kroku je opět získána čistá celulóza 
v podobě vlákna. Dále je zvláknění běžné pro PAN, z roztoku v DMF do vodní lázně. Takto je nyní vyráběno 
méně než jeden milion tun vláken ročně [18, 19, 20]. 

Proces zvláknění závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějším rysem procesu je systém zvolený 
polymer-rozpouštědlo-srážecí lázeň. Platí, že rozpouštědlo a srážedlo musí být navzájem mísitelné a 
zároveň, že polymer musí být rozpustný v rozpouštědle, ale již nerozpustný ve srážedle. To jsou logické 
předpoklady metody, které ačkoliv se zdají samozřejmé, tak ve složitějších systémech, například po 
přídavku aditiv na ně musí být brán zřetel při plánování experimentů. S výhodou je například možné využít 
rozpustnost aditivního polymeru v roztoku i srážedle, což je možné využít pro získání porézní struktury, 
čehož se využívá při přípravě membrán v uspořádání dutého vlákna (hollow fiber membrane). Příkladem 
může být kombinace polyether sulfonu (PESL) s aditivním, vodou rozpustným polymerem, například 
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polyvinylpyrrolidonem (PVP). Roztok je v DMF a vysrážením ve vodě a následným loužením dojde vytvoření 
porozity v PES membráně (Obrázek 3). Duté vlákno je získáno vlivem tvaru otvoru ve srážecí hlavě 
(Obrázek 4) [19].  

 

Obrázek 3 – řez membránou ve formě dutého vlákna [19] 

 

Obrázek 4 – uspořádání trysky pro tvorbu membrány ve formě dutého vlákna [19] 

Tvar zvlákňovací trysky tedy je důležitým faktorem procesu, kdy můžeme použít širokou paletu možných 
morfologií a uspořádání od nejjednoduššího kruhového otvoru, přes hvězdicovitý tvar, až po již zmíněnou 
trubičku. Jsou známy i systémy, kdy vznikají kompozitní vlákna vytvořené za pomoci trysky tvořené jehlou 
v jehle a dvěma odlišnými přívody roztoků. Taktéž je možné použít paralelní uspořádání dvou otvorů vedle 
sebe a vytvoření slepeného dvojvlákna. V průmyslovém uspořádání je běžné mnoha tryskové uspořádání, 
které se následně sbíhá v multifilament, se kterým se poté manipuluje vcelku [21, 22]. 

Faktory týkající se roztoku polymeru jsou především koncentrace a teplota. Vyšší koncentrace je 
preferována vzhledem k menší finanční náročnosti a celkové rychlosti produkce. To, jak jsou rychle vlákna 
produkována závisí na koncentraci, rychlosti srážení a obecně na vlastnostech kompletně nevysráženého 
vlákna, označovaného anglicky jako „protofiber“, a které musí vykazovat mechanickou soudržnost, jelikož 
se jedná o stav mezi roztokem polymeru a kompletně vysráženého vlákna. Může tak docházet snadno 



8 
 

k odtržení, což znemožňuje návin. Tyto charakteristiky se v důsledku projeví na rychlosti navíjení, která je 
v porovnání s metodami suchého a extruzního zvlákňování mnohem nižší. Rychlost navíjení poté logicky 
souvisí i s rychlostí tlačení roztoku skrze zvlákňovací trysky a musí být tyto dva parametry spřažené [19]. 

Počet srážecích lázní často přesahuje jednokrokový přístup. Ať už se jedná o chemicky naprosto 
odlišné směsi nebo o koncentrační gradient, přičemž v první srážecí lázni může být vyšší koncentrace 
rozpouštědla zvlákňovaného polymeru, a to z toho důvodu, aby nedošlo ke skokovému vysrážení, ale 
k postupnému tvrdnutí a možnosti vlákno dloužit. Případně se za poslední srážecí lázeň zavádí nádrž 
s vodou nebo s rozpouštědlem, která zbavuje vlákno zbytků předchozí lázně. Pěkným příkladem budiž 
zvláknění chitosanu ze zředěného roztoku kyseliny octové, který je zaváděn do silně alkalické lázně. Vlákno 
je ovšem ihned vytahováno a zaváděno do lázně s vodou, kdy se jednak vymyje roztok hydroxidu, ale 
především se naředí a vymyje i stále nezneutralizovaný vnitřek vlákna a vznikne tak vlákno duté bez 
nutnosti používat speciální zvlákňovací trysky. Charakteristikou lázně je mimo samotné složení i teplota, 
která hraj zásadní roli, pro důkladné vysrážení. Platí, že při nižší zvolené teplotě je srážení efektivnější [20]. 

Výhodou metody je snadné uspořádání v laboratorním měřítku, které se sestává v podstatě pouze 
z lineárního dávkovače, definované trysky, což může být i jehla, a srážecí lázně v podobě kádinky. Oproti 
průmyslovému zařízení se jedná o velmi nenákladné a variabilní uspořádání (Obrázek 5). S takto 
primitivním zařízením lze získat velmi zajímavé materiály, jelikož variabilita metody tkví v použitých 
polymerech, rozpouštědlech a precipitační lázni. Vlivem aditiv nebo zvlákňovaného materiálu pro emulzní 
zvláknění je tak možné získat jedinečné materiály [19, 20]. 

 

Obrázek 5 – Srovnání průmyslového a laboratorního uspořádání mokrého zvlákňování [20] 

Elektrostatické zvlákňování   

Elektrostatické zvlákňování (elektrospining; electrospinning) je postup přípravy nanovláken a zároveň 
obecně nanomateriálů s vysokou přidanou hodnotou, například filtračních membrán. Při prvním pohledu 
na schéma aparatury je snad možné prohlásit, že se jedná o principiálně jednoduchou techniku (Obrázek 6) 
[23].  
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Obrázek 6 – Schéma jednoduchého zařízení pro elektrostatické zvlákňování [23] 

 Zařízení na elektrostatické zvlákňování se skládá ze zdroje vysokého napětí, který je připojen na 
jehlu injekční stříkačky, ve které se nachází zvlákňovací roztok. Ta bývá nejčastěji usazena v lineárním 
dávkovači. Ve vzdálenosti několika jednotek až desítek centimetrů od jehly je ustaven uzemněný kolektor, 
který je tvořen kovovým plechem. Na lineárním dávkovači je nastaven průtok a po jeho zapnutí je roztok 
tlačen skrze jehlu, na jejímž konci se vytváří kapička. Simultánně je zapnuto vysoké napětí. Vlivem vzniklé 
elektrostatické síly potenciálového rozdílu je z kapky vysokou rychlostí vytahováno vlákno, které během 
letu ke kolektoru tuhne, až utváří vrstvu netkané nanovlákenné textílie. [24] Tento prvotní popis bude 
zatím stačit jako základna pro popsání mnoha proměnných, vlivů a mezních stavů tohoto vnitřně velmi 
komplikovaného procesu, ve kterém je po delším studiu možné nalézt obecně platné zákonitosti. Je 
potřeba zmínit, že úspěšné zvláknění mnohdy závisí na nalezení kompromisu mezi parametry a práce tak 
často bývá prováděna na základě empirie.  

• Parametry určující zvlákňovací proces je možné rozdělit na tři skupiny: 

• Parametry roztoku (viskozita, vodivost, povrchové napětí a další) 

• Parametry zařízení (napětí, vzdálenost elektrod, tvar kolektoru a další) 

• Parametry prostředí (teplota, vlhkost vzduchu, atmosféra a další) 

Aplikace nanovláken v potravinářství 

Aplikace nanovláken v potravinách má tři hlavní oblasti - enkapsulaci, obalové materiály a filtraci [25].  

Enkapsulace  

Enkapsulace si klade za cíl ochranu potravin vůči oxidaci, vlhkosti, světlu a obecně okolním 
podmínkám snižující například dobu životnosti, chuť a další chtěné charakteristiky potravin. Dále je 
enkapsulace využívána pro zakrytí nechtěných chutí a pachů, imobilizace buněk a enzymů, zpomalení nebo 
řízení uvolňování složek potravin nebo zlepšení manipulace a navýšení životaschopnosti probiotik. Některé 
klasické metody enkapsulace jako je sprejové sušení vyžadují vyšší teploty, které však mohou poškodit 
chtěné enkapsulované látky nebo navíc vytvořit toxické sloučeniny. Nanovlákna vzniklá elektrospinningem 
se nabízejí jako vhodný nosič látek, a to díky jednak snadné přípravě, nezvýšené teplotě a snadné 
manipulaci s výslednou nanovlákennou vrstvou. S výhodou je pak využívána základní charakteristika 
nanovláken, a to relativně vysoký měrný povrchu a nízká objemová hustota umožňující snadné řízené 
uvolňování. Příkladem je enkapsulace karotenu v zeinových nanovláknech, což je kukuřičný protein 
postrádající některé aminokyseliny [25]. Enkapsulace karotenu ve vláknech zvýšila jeho stabilitu vůči 
oxidaci. Výhodou taktéž je, že zein je rozpustný v ředěném ethanolu, a nikoliv v toxických solventech. 
Enkapsulace byla taktéž provedena na kmenu bifidobakterií, a to v nanovláknech vytvořených koaxiálním 
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zvlákňováním, tedy metodou, kterou se dají připravit dutá či core-shell vlákna (Obrázek 7). Byl sledován 
vliv zamrazení vláken na životaschopnost v delším časovém úseku a enkapsulované bakterie vykazovaly 
delší životnost. V literatuře je možné najít řadu příkladu jednoduché enkapsulace například vonných látek, 
cyklodextrinů, antioxidantů a dalších [26].  

 

Obrázek 7 – Enkapsulované bakterie v core-shell nanovláknech – vizualizace fluorescencí [25] 

Obalové materiály  

Obalový segment nanovlákenných aplikací se taktéž dá rozdělit dle požadované funkce 
(Obrázek 8). Buď obal působí na okolí, antibakteriálním nebo hydrofobním působením nebo dovnitř 
vypouštěním bioaditiv, případně slouží jako bariéra nebo senzor čerstvosti [25].  

 

Obrázek 8 – rozdělení nanovlákenných obalů dle funkce [25] 

Obecně se dá říci, že nároky na obalové materiály v potravinách jsou hlavně schopnost prodloužit životnost 
a zachovat kvalitu produktu po požadovanou dobu, uchovat stabilní požadovanou hodnotu vlhkosti, 
zabránit průniku bakterií, zabránit nebo naopak propustit kyslík nebo jiných plyn a požadavky na 
mechanickou pevnost. Zároveň všechny tyto aspekty musí korelovat s cenovou dostupností a možností 
vysoké produkce materiálu. Mechanické vlastnosti nanovlákenných vrstev nejsou zrovna vynikající, ale 
v podobě kompozitních výztuží jistou výhodnou alternativu představuji. Avšak hlavním důvodem 
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potenciálu nanovláken v potravinových obalech je několik zásadních vlastností. Jednak je to možnost již 
zmíněné enkapsulace aktivních složek obalu, dále velký měrný povrch, propustnost plynu, bariérové 
vlastnosti vůči mikroorganismům nebo inkorporace indikátorů čerstvosti. Požadavky na materiálové 
vlastnosti pak jsou zmíněná mechanická pevnost, inertnost, nesmí být příliš hmotné a objemné a další [88].  

 Co se týče plnění vláken aktivní složkou, převažuje motivace spojit bariérové antibakteriální 
vlastnosti membrány a antibakteriálních vlastností plniva. S úspěchem se zkoumají kompozity 
biopolmymerů a anorganických nanočástic, například na bázi stříbra nebo mědi. Samozřejmě tyto 
nabízející se aplikace vzbuzují obavy vzhledem k stále velkému nedostatku znalostí toxicity těchto systémů. 
Jako plnivo ovšem mohou být použity nanočástice oxidů kovů, například oxid titaničitý, který vykazuje 
fotoaktivní a baktericidní vlastnosti, stejně tak oxid zinečnatý. Dalším postupem může být inkorporace 
peptidů s antibakteriálním působením (pleurocidin) nebo konečně aditivace malých molekul, ať již 
přírodních nebo syntetických. Příkladem může být použití hřebíčkového oleje obsahujícího eugenol, nebo 
přídavek kvartérních amoniových solí. V každém případě musí být samozřejmě posouzen objektivní benefit 
uspořádání ať již z funkčního, praktického nebo cenového hlediska. Mnoho prací tak vzbuzuje pocit, že 
sledují spíše aktuální trend přídavku antibakteriálních složek, které jsou z logické podstaty nepoužitelné 
v obrovském segmentu potravinových obalů. Čerstvost potravin je možné sledovat například inkorporací 
pH citlivých malých molekul, změna pH vlivem stárnutí potraviny se pak projeví změnou barvy obalu. 
Nanovlákna svým vysokým měrným povrchem zapříčiní lepší vizualizaci a citlivost senzoru [27]. 

Filtrace   

Filtrace kapalin za pomocí nanovláken je obrovské téma překračující potravinové užití. Vlivem 
vysoké pórovitosti a nízké objemové hustoty jsou nanovlákna oproti stávajícím membránám lepší co se 
týče tlakové ztráty a průtoku. Přestože nanovlákenné vrstvy a jimi tvořené membrány jsou velmi slibné 
v tomto poli, potýkají se v praktickém použití stále s aplikačními problémy, které jsou přiblíženy 
v doplňkových výsledcích disertační práce v závěru experimentální části.  

Příkladem úspěšné aplikace PA6 membrány pro filtraci je přefiltrování zákalu jablečné šťávy. 
Membrána měla průměry vláken 95 nm. Zároveň bylo zjištěno, že polymamid vykazuje sorpční vlastnosti 
vůči polyfenolům, které v džusu způsobují nahořklou chuť [28]. Další zajímavou aplikací může být 
hydrofobní filtrace použitého fritovacího oleje a možnosti jeho opakovaného použití. Vlákna v takovém 
případě mohou sloužit jako objemný filtr a zároveň jako sorbent akrylátů a podobných degradačních složek 
přepáleného oleje. Stejné systémy jsou používány pro víno, pivo a další [29]. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

V rámci disertační práce byly zpracovávány následující dílčí úkoly:  

1. Zpracování literární rešerše zaměřené na:  

a. screening a výběr vhodných přírodních biopolymerů  

b. modifikace přírodních polymerů za účelem změny vlastností a zpracování  

c. moderní aplikační formy – nanočástice, nanovlákna, jejich struktura a využití  

d. metody přípravy a funkcionalizace nanovláken  

e. přehled aplikací v potravinářství a kosmetice  

2. Vývoj a optimalizace metod  

a. optimalizace metod přípravy a charakterizace mikro-a nanočástic na bázi přírodních 

polymerů  

b. příprava nanovláken metodou elektrospinningu, zvlákněním z roztoku a odstředivým 

zvlákněním  

c. mikroskopické techniky a fyzikálně-chemické postupy charakterizace nanovláken a 

nanočástic  

3. Aplikace připravených nanovlákenných materiálů  

a. příprava funkcionalizovaných částic a nanovláken  

b. testování fyzikálně-chemických vlastností materiálů  

c. enkapsulace a vazba biologicky aktivních látek do nanovlákenných a částicových 

materiálů, srovnání využitelnosti různých aplikačních forem  

d. stabilita a biodegradabilita polymerů a aplikačních forem v modelových 

environmentálních a fyziologických podmínkách.  
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Márová, I.; Pavelková, R.; Kundrát, V.; Matoušková, P. UV filtr na bázi polyhydroxybutyrátu a způsob jeho 
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Způsob rozpouštění biodegradabilních polyesterů (Příloha 6) 

Márová, I.; Kundrát, V. Způsob rozpouštění biodegradabilních polyesterů, Zveřejněná přihláška PV 2017-
317, 2.6.2017 

Nanovlákenný sorpční materiál na bázi polyhydroxybutyrátu pro sorpci těžkých kovů (Příloha 7) 

Kundrát, V.; Márová, I. Nanovlákenný sorpční materiál na bázi polyhydroxybutyrátu pro sorpci těžkých 
kovů, PUV 30069, 13.6.2016 

Komentář k výsledkům publikovaným v časopisech 

Kinetika uvolňování léčiv z PHB vláken připravených elektrostatickým zvlákňováním  

Předpokladem této práce byl fenomén vzniku porézních struktur při užití dvousložkového rozpouštědla při 
elektrostatickém zvlákňování, přičemž rychlost výparu jednoho je nižší (CHCl3) než druhého (CH2Cl2). Při 
takovém uspořádání dochází ochlazení povrchu formovaného vlákna, kondenzaci vodní páry a utvoření 
pórovitého povrchu. Zároveň byla při návrhu práce zvolena koncentrační řada polymeru v roztoku tak, aby 
došlo jak k electrospinningu, tak i electrosprayingu a získání rozličných morfologií. V některých případech 
možnou výhodou elektrostatického zvlákňování a potažmo elektrostatického naprašováni je právě 

https://doi.org/10.3390/ma12121924
https://doi.org/10.3390/ma13010086
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návaznost obou procesů. V nízkých koncentracích a při nízké viskozitě převládá electrospraying, jehož 
výsledkem může být tenký film, vrstva nebo jednotlivé naprášené částice na povrchu, případně kombinace 
zmíněného. Ve vysokých koncentracích a při vysoké viskozitě pak proces probíhá jako elektrostatické 
zvláknění s výsledkem netkané textilie o různém průměru vláken. Mezi oběma procesy je spojitá část, kde 
nalezneme defektní vlákna opatřená tzv. perličkami (beads), případně částice propojené velmi tenkými 
nanovlákny. Výhodou elektrostatického zvlákňování je teoreticky maximální možný přenos hmoty mezi 
elektrodami. To znamená, že zvlákňovaný roztok je možné aditivovat rozpustnými látkami, případně 
jemnou suspenzí nebo koloidními částicemi. Pokud se aditivum nevypařuje, je beze zbytku přeneseno 
společně se vzniklými nanovlákny, respektive obecně strukturami. Vznik možných defektů nebo fázových 
separací není možné vyloučit a závisí na konkrétním systému.  

V této studii bylo jako aditivum zvoleno antibiotikum levofloxacin, které bylo plně inkorporováno 
do vzniklých struktur. Následně byl zjišťován záchyt antibiotika ve strukturách a jejich uvolňování. Ukázalo 
se, že největší záchyt poskytla porézní vrstva připravená electrosprayingem. Nejmenší poté nanovlákenné 
formy, což se dle možného vysvětlení pojí s vyšší viskozitou roztoků, u který byla zaznamenán menší 
záchyt. Je taktéž možné, že i přes plné rozpuštění antibiotika došlo k fázové separaci nebo sorpci. Následná 
analýza uvolňování antibiotika (Obrázek 9) ukázala, že v počátcích uvolňování byla zaznamenána nejvyšší 
koncentrace uvolněného antibiotika u nanovlákenného vzorku, pravděpodobně z důvodu vysokého 
měrného povrchu v poměru k ostatním morfologiím.  

 

Obrázek 9 – závislost uvolňování antibiotika z připravených vrstev na čase (norm. na 100 mg vzorku) 

Jeden z důležitých výsledků je rozdíl mezi strukturou aditivovaných a neaditivovaných materiálů. I 
malý přídavek antibiotika ovlivnil výslednou morfologii (Obrázek 10). Zatímco neaditivované vrstvy se 
vyznačovaly vysokou porozitou, přídavek levofloxacinu zamezil vzniku porézních struktur.  V případě 5 hm. 
% roztoku (Obrázek 10C) došlo k odstranění defektních struktur a vzniku morfologicky jednotných 
mikrovláken. 
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Obrázek 10 – porovnání morfologií vzniklých elektrostatickým zvlákňování/naprašováním bez přídavku 
antibiotika (levý sloupec) a s přídavkem antibiotika (pravý sloupec) při stejných koncentracích a složení 
roztoků (A–1 hm. %, B–4 hm. %, C–5 hm. % PHB v CHCl3 a DCM) 

 Jedním z přínosů studie je vznik modelového systému pro vytvoření funkcionalizovaných PHB 
vrstev, kde nanesená vrstva z 1 hm. % roztoku ukázala pomalé a stabilní uvolňování modelového 
antibiotika. Připravené vrstvy tak mohou ukázat směr pro další vývoj funkcionalizovaných membrán nebo 
povrchů založených na PHB..  



16 
 

Příprava porézních mikrovláken na bázi poly-3-(R)-hydroxybutyrátu a jejich aplikace  

Při vypouštění zbytku zvlákňovacího roztoku PHB v CHCl3 do ethanolu během úklidu laboratoře bylo 
pozorováno, že vysrážený polymer při pomalém vypouštění vytváří kontinuální strukturu podobnou 
monofilamentu. Na tento jev byla zaměřena pozornost a vyhotoven obdobný experiment v kontrolovaném 
prostředí za pomocí jednoduché aparatury složené z lineárního dávkovače s injekční stříkačkou a dlouhou 
tenkou jehlou výstupem zavedenou pod hladinu ethanolové srážecí lázně nalité do vyššího odměrného 
válce (Obrázek 11).  

 

Obrázek 11 – aparatura pro mokré zvlákňování PHB 

Byla navržena série roztoků a k nim přiřazených experimentů s proměnnou koncentrací a rychlostí 
vtlačování roztoku do lázně. Při kontaktu roztoku polymeru s ethanolem dochází nejprve k vytvoření 
fázového rozhraní, které je možné nazvat protovláknem, protože je stále v rozpuštěném stavu, dochází 
k difuzi rozpouštědel a v určitém momentu dojde k vysrážení polymerního vlákna, které gravitačně klesá 
ke dnu odměrného válce. Jedná se tedy o potenciálně kontinuální proces.  V rámci laboratorního testování 
bylo ovšem pracováno pouze v popsaném diskontinuálním módu, kdy vlákno nebylo odtahováno, 
dlouženo a navíjeno. Z tohoto hlediska, tedy absence dloužení, vzniklé vlákno nevykazuje klasicky 
aplikovatelné mechanické vlastnosti, avšak při bližší analýze za pomocí elektronové mikroskopie byla 
pozorována specifická povrchová a vnitřní struktura vlákna (Obrázek 12). Získaná vlákna vykazovala 
značnou makroporozitu jak na povrchu, tak v průřezu vlákna. V závislosti na použité koncentraci polymeru 
v roztoku se proměňuje vlivem rozdílné viskozity i charakter porozity. Pro charakterizaci vzniklých 
materiálů byla použita vedle elektronové mikroskopie i plynová absorpční porosimetrie.   
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Obrázek 12 – SEM analýza sráženého PHB vlákna 

Na základě získaných výsledků byly sledovány závislosti tloušťky vzniklých vláken na procesních 
parametrech. Dále byl získán v několika měřeních měrný povrch připravených materiálů, který se řádově 
pohyboval v jednotkách až desítkách metrů čtverečních na gram. Nejvyšší dosažený měrný povrch byl v 28 
m2.g-1 u vláken vzniklých z pěti procentního roztoku, který byl vytlačován rychlostí 0,5 ml.h-1.  Tato rychlost 
přípravy je z praktického hlediska velmi pomalá, v porovnání s nejvyšší používanou rychlostí, 15 ml.h-1 a 
při nejvyšší používané koncentraci, 10 hm. % PHB v CHCl3.  

Následně byly připravené materiály použity pro sorpci rostlinných extraktů s antimikrobiálním 
účinkem. Bylo sledováno krátkodobé (do 60 min) a dlouhodobé (2 měsíce) uvolňování a antibakteriální 
aktivita. Relativně vysokou antimikrobiální aktivitu vykazovaly materiály se sorbovanými skořicovými a 
hřebíčkovými extrakty.  

Popsané materiály jsou připravovány velmi jednoduchou a snadno reprodukovatelnou cestou 
s konzistentními výsledky. Relativně vysoký měrný povrch spojený s jednoduchou přípravou a novostí daly 
vzniknout patentové přihlášce přiložené v Příloze 3 s názvem Polymerní vlákno a způsob jeho výroby. 
Připravený materiál byl použit jako aditivum pro patentovanou kompozici UV ochranného filtru v přihlášce 
UV filtr na bázi polyhydroxybutyrátu a způsob jeho přípravy, přiložené jako Příloha 5.  

Komentář k patentovým přihláškám 

Polymerní vlákno a způsob jeho výroby  

Udělený patent zabývající se porózním polymerním vláknem, popsaným v předchozím článku byl prvně 
uveden jako patentová přihláška. V rámci práce byl studován vliv srážecí lázně, teploty a rychlosti 
vytlačování na výsledné vlákno. Systém byl shledán v zásadě dostatečně robustním, což bylo dokázáno v již 
popsané publikaci. Jako zajímavá extenze práce je možné vylepšení produktivity metody v rámci 
laboratorního nastavení. Určujícím krokem produktivity je kromě rychlosti vtlačování i klesání vlákna 
v rámci gravitačního působení. Pokud klesá příliš pomalu, tak se začne v určité úrovni odměrného válce 
hromadit chloroformový roztok, který na povrchu vysráží vrstvu polymeru, která brání dalšímu procesu a 
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celý proces se zastaví, případně pozastaví za vzniku defektu nebo přetržení kontinuálního vlákna. Tento 
problém byl pozorován často u vyšších koncentrací roztoku a pomalejšího vytlačování. Je problematické 
přesně určit, kdy k tomuto dochází, děje se tak víceméně nahodile a jevu nebyla věnována dostatečná 
pozornost kromě navržení jednoduchého uspořádání předcházející tomuto jevu. Pokud místo odměrného 
válce použijeme například dvoulitrovou nebo větší kádinku, vložíme do ní dostatečně velké magnetické 
míchadlo a postavíme srážecí lázeň na magnetickou míchačku, tak dokážeme při dostatečně rychlém 
míchání dosáhnout ve srážecí lázni víru. Pokud provedeme srážení do víru, tak při adekvátně rychlém 
vtlačování roztoku (řádově mililitry za minutu) dosáhneme kontinuálního zvlákňování, kdy trasa vlákna je 
vedena po směru vzniklého víru ve srážecí lázni (Obrázek 13). Tento postup dokáže výrazně zvýšit 
produktivitu celého procesu, který v předchozím uspořádání pracuje řádově v mililitrech za hodinu 
vtlačovaného roztoku.  

 

Obrázek 13 – Schéma mokrého zvlákňování do víru srážedla (pohled shora) 

 Výsledné vlákno (Obrázek 14) je morfologicky podobné s vláknem připraveným bez této extenze). 
Nevýhodou procesu je možné mechanické poškození kontinuálního vlákna při styku s rotujícím míchadlem, 
k čemuž při procesu v určité fázi zvláknění dojde, kontinuální vlákno je pak namotáno na míchadlo, kde je 
rozcupováno na menší fibrily. U určitých aplikací, například v kosmetice ve formě částic, nasekání vlákna 
na cupaninu není překážkou. 

 

Obrázek 14 SEM analýza připraveného vlákna sráženého do víru srážecí lázně 
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Biodegradabilní vlákenný filtrační materiál se sorpčními vlastnostmi  

Byla nejprve vyvinuta a ověřena metoda zvláknění PHB z chloroformového roztoku za pomoci 
odstředivého zvlákňování. Vysoká výparnost rozpouštědla u chloroformového roztoku PHB umožňuje za 
pomoci odstředivé síly získat za krátký čas a kontinuálně velké množství mikrovlákenných struktur. 
Vyvinutá metoda není nepodobná přípravě cukrové vaty, kdy cukrová tavenina je rozstřikována z rotující 
odstředivé hlavy a ochlazením tuhne do známé podoby. V případě zvlákňování PHB je na rychle rotující 
disk (20000 otáček za minutu) o průměru do tří centimetrů přiváděn 5 % roztok, který je rotujícím diskem 
rozstřikován (Obrázek 15), protahován vlivem odstředivé síly a dostatečné viskozity roztoku a následně po 
odpaření chloroformu deponován přibližně ve vzdálenosti 10-15 cm od rotujícího disku v podobě chomáče 
nebo vrstvy mikrovláken. Díky relativně vysoké viskozitě je možné roztok aditivovat pevnými částicemi, 
které pouze omezeně sedimentují. Následně je pak možné vytvářet kompozity PHB s pevnými aditivy, 
například aktivním uhlím (Obrázek 16). 

 

Obrázek 15 – Schéma odstředivého zvlákňování z rotujícího disku 

 

Obrázek 16 – mikrovlákenný kompozit PHB a aktivního uhlí (SEM – vlevo, optická mikroskopie – vpravo) 

 Variabilita aditivace je velmi široká a zahrnuje i aditivaci v chloroformu rozpustnými látkami. Je 
možné získat i neaditivovaná vlákna, přičemž se jedná o velmi jednoduchý a laboratorně dostupný způsob 
získání většího množství mikrovlákenného materiálu, který umožňuje rozličné aplikace. Příkladem může 
být v patentu popsaná sorpce do objemného vlákenného kompozitu PHB a aktivního uhlí. Bylo zjištěno, že 
velká distribuce velikostí aktivního uhlí se inkorporuje do vláken dvěma způsoby. Menší částice jsou 
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celkově obaleny polymerem a fungují jako plnivo vláken. Větší částice, než je průměrná tloušťka vláken 
jsou obaleny pouze částečně, případně pouze tenkým filmem polymeru a propůjčují materiálu adsorpční 
vlastnosti, v patentu dokázané na příkladu adsorpce organického barviva. Charakter objemné textilie je 
možné dále využít při částicové filtraci, která byla dokázána na příkladu filtrace suspenze bakterií. Pro 
poslední charakteristiku vytvořených materiálů byla provedena biodegradační zkouška, která na třech 
modelových kompozitech dokázala rozpad struktury vláken během jednoho až dvou týdnů v ideálních 
podmínkách umělého kompostu při 58 °C [1].  

Navržený materiál byl dále aplikován na filtraci mikroorganismů. Byly použity kmeny Serratia 
marcescens - G- bakterie, velikost buněk: 0,9-2,0 x 0,5-0,8 (µm), tyčinky a Micrococcus luteus - G+ bakterie, 
velikost buněk: 0,9-1,8 (µm), kulovité buňky. Pro kultivaci bakterií bylo použito NB médium. Kultivace 
probíhala aerobně, při teplotě 30 °C po dobu 24 hodin.  

Pro filtraci byl použit mikro (nano) vlákenný kompozitní materiál tvořený PHA a aktivním uhlím o 
hmotnosti 1 g. V sérii za sebou byly použity tři tyto filtry. Suspenze buněk byla filtrována přes filtrační 
vrstvu za působení tlaku 250 mBar. Po filtraci buněčné suspenze o objemu 400 ml byl z filtrátu odebrán 
vzorek pro stanovení celkového množství buněk a stanovení množství živých buněk. Rovněž v průběhu 
filtrace byly odebírány vzorky pro stanovené množství buněk. Pro zjištění celkového počtu buněk v roztoku 
bylo použito turbidimetrické měření zákalu. Spektrofotometrické měření bylo provedeno při vlnové délce 
630 nm ve vzorcích před filtrací a následně ve filtrátech.  

Získané údaje byly analyzovány a získány filtrační účinnosti v procentech. Ve všech případech byla 
filtrace účinná nad 95 %. Při filtraci malých objemů byla filtrační účinnost stoprocentní. S Navyšujícím se 
objemem docházelo k průchodu bakterií.  

 Mimo odstředivé zvlákňování kompozitních materiálů je patent zaměřen na přípravu plošných 
netkaných textilií za pomoci elektrostatického zvlákňování z roztoku 1,2-dichloroethanu (DCE) s přídavkem 
aktivního uhlí (Obrázek 17).  

 

Obrázek 17 – mikrovlákna PHB bez aditivace (vlevo) a s obsahem aktivního uhlí v hm. poměru 1:1 

Oba materiály, aditivovaná mikrovlákna připravená elektrostatickým a odstředivým zvlákňováním, 
byly následně použity jako aditivum pro patentovanou kompozici UV ochranného filtru v přihlášce jako 
Příloha 5.  

UV filtr na bázi polyhydroxybutyrátu a způsob jeho přípravy  

V předchozích komentářích byly stručně představeny publikované výsledky zabývající se přípravou 
vlákenných materiálů na bázi PHB vystupujících jako aktivní nosiče, sorbenty nebo filtrační materiály. 
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Jednotlivé materiály, monofilamentní mikrovlákno s porézní strukturou vzniklé mokrým zvlákňováním, 
objemné vlákno s možností plnění vzniklé odstředivým zvlákňováním a submikronové a mikronové vlákno 
ve formě netkané textilie vzniklé elektrostatickým zvlákňováním, byly použity při vývoji ochranného UV 
filtru na bázi PHB v různých formách a přírodních extraktů vykazujících absorpci v UV oblasti. Relativně 
vysoký měrný povrch připravených vláken umožňuje adsorpci například kávového oleje, který synergicky 
s PHB dokáže absorbovat (olej) a částečně odrážet (PHB) škodlivé UV záření. Přírodní oleje vykazující tyto 
vlastnosti je možné sorbovat na povrch vláken buď přímo při zvlákňování, tedy v případě zvlákňování 
odstředivého nebo elektrostatického, anebo v následujícím kroku při mletí jednotného porézního vlákna. 
Pro účely UV filtru je vlákenná forma nevhodná, ale mikroskopické a nanoskopické charakteristiky jsou 
zachovány i při dezintegraci za pomoci mletí, případně drcení. Společně s částicemi PHB je v patentu 
uveden taktéž liposomální systém získaný ultrazvukovým působením na chloroformový roztok fosfolipidů, 
cholesterolu a PHB společně s organickým UV filtrem z přírodních olejů. Vzniká tak uzavřený liposomální 
systém s polymerním jádrem z PHB s nasorbovaným UV filtrem v polymeru a v liposomální membráně. 
Částice s nasorbovaným extraktem ze zelené kávy vzniklé pomletím srážených mikrovláken tak například 
vykazovaly sluneční ochranný faktor okolo hodnoty 36. Podobné výsledky vykazovaly namletá odstředivá 
mikrovlákna s obsahem extraktu. Vzniklý patent je vlastněn a průmyslově využíván firmou Nafigate a.s. 

Způsob rozpouštění biodegradabilních polyesterů  

Popisovaná práce si klade za cíl představit nový způsob získání stabilního roztoku PHB a dalších 
biodegradabilních polyesterů. Samotný patent je relativně stručný a obsahuje hlavně technické vymezení 
vzniku roztoku PHB ve směsi rozpouštědel methylesteru dichlorooctové kyseliny a trifluoro-případně 
trichloroethanolu. V následujícím komentáři, který je dále rozšířen v sekci nepublikovaných výsledků, bude 
popsán teoretický rámec systému PHB-rozpouštědlo. 

 PHB je specificky rozpustný polymer vykazující tvorbu roztoků především v chlorovaných 
rozpouštědlech, přičemž nejznámějším a obecně nejrozšířenějším rozpouštědlem je chloroform, případně 
pro polymer o nižší molekulové hmotnosti je možné jako rozpouštědlo použít i dichlormethan. Pokud ale 
za rozpouštědlo budeme chtít použít tetrachlormethan, tak se nesetkáme s úspěchem ani za zvýšené 
teploty. Primárně se nabízející teorie o rozpustnosti PHB obecně v chlorovaných rozpouštědlech je tedy 
nedostatečná. To potvrzuje i nerozpustnost PHB v dalším běžně používaném chlorovaném rozpouštědle, 
tetrachlorethylenu. Zvolíme-li jako rozpouštědlo 1,1,2,2-tetrachlorethan, získáme po zahřátí v podstatě 
ideální systém umožňující vznik až 50 hm. % stabilního roztoku o velmi vysoké viskozitě a pastovité 
konzistenci. To je umožněno relativně nízkou výparností rozpouštědla, například vůči používanému 
chloroformu. Pokud se podíváme zblízka na struktury použitých rozpouštědel, můžeme si povšimnout 
jednoho společného strukturního prvku u rozpouštědel vytvářející roztoky PHB (Obrázek 18).  

Cl

H

Cl Cl

Cl

Cl Cl

ClH

H

Cl

Cl Cl

Cl

Cl

H

H Cl

Cl

Cl

Cl Cl

Cl

Cl Cl Cl

HH

A

B

 

Obrázek 18 – Příklady chlorovaných sloučenin rozpouštějících PHB (A) a vůči PHB inertních (B) 
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Sloučeniny vykazující tvorbu roztoku PHB mají společnou dichloromethylovou skupinu-CHCl2. Sloučeniny 
strukturně podobné, avšak tuto skupinu neobsahující, PHB nerozpouštějí. Tento fakt byl ověřen na 
popsaných sloučeninách laboratorně a za zvýšené teploty.  

 Pomineme nyní chlorovaná rozpouštědla a zaměříme se na sloučeniny chlor neobsahující, avšak 
interagující s PHB. PHB je teoreticky rozpustné v řadě solventů, alespoň dle predikce dle Hansenových 
třídimenzionálních parametrů [30]. Vysoká krystalinita polymeru ovšem zabraňuje praktickému použití 
široké řadě zmíněných rozpouštědel [30]. Dle praktické zkušenosti je tedy široký výčet rozpouštědel 
omezen na DMF, DMAc, DMSO a případně další vysoko vroucí sloučeniny umožňující krátkodobé zahřátí 
na teplotu až 150 °C. Při dosažení této teploty dochází k umenšení krystalinity polymeru, penetraci molekul 
rozpouštědla do struktury a získání horkého roztoku. Po vychladnutí ovšem v závislosti na koncentraci 
roztoku dochází dříve, či později k formaci gelu. Tento fenomén byl studován v několika publikacích [31-
33] a je vysvětlován jako uspořádání krystalických fází polymeru propojených fázemi amorfními. Při 
záměně rozpouštědla DMF za vodu a následné lyofilizaci byla získána struktura gelu formovaného do 
propojených „stuh“ (Obrázek 19).  

 

Obrázek 19 – morfologie získaná záměnou rozpouštědla a lyofilizaci gelu PHB s DMF [32] 

Za pomoci rentgenové difrakce byla zjištěna přítomná krystalinita v gelu, přičemž vzdálenost mezi 
jednotlivými rovinami byla větší než v běžném krystalickém PHB v pevné fázi. Autoři práce to vysvětlují 
interakcí mezi rozpouštědlem a krystalickým polymerem, čímž dochází k bobtnání [32].  

 Tento jev zamezuje použití běžných rozpouštědel pro roztokové zpracování v čele 
s elektrostatickým zvlákněním PHB. Chloroform sám o sobě použitelný je, ale pouze při zvlákňování z jehly, 
a i tak je získán materiál o řádově mikronové tloušťce. Určitou variantou je zvláknění z výše vroucího 
chlorovaného rozpouštědla, jakým je například 1,2-dichloroethan, či další již zmíněné sloučeniny, čímž je 
prodloužena doba letu vlákna mezi elektrodami a její dloužení. Během elektrostatického zvláknění dochází 
k několika fázím tzv. ohybové nestability (bending instability) (Obrázek 20 [34]).  
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Obrázek 20 – Ohybová nestabilita vlákna při elektrostatickém zvlákňování [106] 

 Pokud je této nestability dosaženo, což závisí na mnoha faktorech, přičemž ale podmínkou je 
dloužitelný stav protovlákna v semi-pevném stavu, vzniklé vlákno nabývá velmi malých a kýžených 
průměrů. Volba vhodného rozpouštědla, s adekvátní výparností a bodem varu, stejně tak dipólovým 
momentem je zásadní pro úspěšné elektrostatické zvláknění. Tyto popsané vlastnosti rozpouštědla jsou 
ještě důležitější při elektrostatickém zvláknění na průmyslové lince, kdy je polymerní roztok nanášen na 
strunu zvlákňovací hlavou. Příliš výparné rozpouštědlo na struně rychle zasychá a dochází k ucpání 
zvlákňovací hlavy a zastavení procesu.  

 Spojíme-li tyto poznatky, získáme profil teoretického rozpouštědla PHB, umožňující vznik 
stabilního roztoku a úspěšného elektrostatického zvláknění na nanoskopickou úroveň. Jako nejvhodnější 
rozpouštědlo obsahující – CHCl2 skupinu, vysoký dipólový moment a adekvátně vysoký bod varu se jeví, i 
vzhledem k ekonomické dostupnosti, látka methyl ester dichlorooctové kyseliny (MDCA) (Obrázek 21). 
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Obrázek 21 – struktura methyl esteru dichlorooctové kyseliny  

 Jedná se o čirou kapalinu pronikavého zápachu, která v přítomnosti vody pomalu hydrolyzuje, což 
zapříčiňuje její dráždivost a mírnou toxicitu. Její bod varu dosahuje 143 °C (atm.) a vykazuje dipólový 
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moment. Experimentálně bylo dokázáno, že PHB je v MDCA rozpustný při zahřívání na 120 °C. Rozpustnost 
je prakticky limitovaná pouze vysokou hustotou rozpouštědla a nízkou hustotou a velkou objemností 
polymeru v pevném stavu. Kýžený roztok o vysoké koncentraci tedy zpočátku vypadá jako napěchovaný 
pevný polymer v uzavřené lahvi v celém objemu, s hladinou rozpouštědla v dolní polovině lahve. 
Zahříváním a mícháním dochází k rozpouštění a vytvoření nažloutlého roztoku, jehož barevnost je udána 
především nečistotami v polymeru. Prakticky bylo dosaženo až 20 hm. % koncentrace PHB v čistém MDCA. 
Při samovolném ochlazení roztoku ovšem dochází i v nižších koncentracích k relativně rychlé gelaci, stejně 
jako v případě DMF. Prvně bylo od MDCA po tomto zjištění upuštěno a byl testován často používaný systém 
rozpouštědel – chloroform s DMF v různých poměrech. Problém tohoto systému byl ovšem identický, i 
relativně malý přídavek DMF (20 hm. %) po čase způsobil gelaci celého roztoku. Navíc přítomnost 
chloroformu nedovolovala zisk nanoskopických vláken. Metoda využívání systému rozpouštědel byla ale 
převzata pro systém s MDCA. Byla vyzkoušena řada rozpouštědel, od chloroformu, přes DMF a dioxan až 
po DMSO. Při ochladnutí ovšem stále dochází v těchto systémech k relativně rychlé gelaci zamezující 
dlouhodobou použitelnost roztoku v kontinuálních procesech bez externího ohřevu. Ukázalo se, že 
přídavek trifluoroethanolu (TFE) má stabilizační funkci a zabraňuje rychlé gelaci roztoku. V další práci pak 
byl nahrazen toxický TFE méně nebezpečným trichloroethanolem (TCE), který gelaci kompletně 
neinhibuje, ale značně zpomaluje. Byla tak získána cesta k dostatečně stabilnímu roztoku PHB. V sekci 
dalších výsledků je dále popsána praktická část s elektrostatickým zvlákňováním a optimalizací tohoto 
procesu, až do průmyslové použitelnosti.  

Nanovlákenný sorpční materiál na bázi polyhydroxybutyrátu pro sorpci těžkých kovů  

Užitný vzor je praktickým vyústěním experimentů s cílem chemické modifikace PHB. Polyhydroxybutyrát 
reaguje v chlorační reakci s homogenní reakci s rozpuštěným elementárním chlorem v chloroformu za 
intenzivního osvitu halogenovou lampou. Takto vzniká velmi nahodile substituovaný a pravděpodobně i 
nenasycený modifikovaný polymer, který je obtížně definovatelný. Základní charakteristikou chlorovaného 
PHB je středně hmotnostní molekulová hmotnost, polydisperzní index, a obsah vázaného chlóru, 
určitelného titrací po rozkladu hydroxidem sodným.  

 K získání materiálu, který je schopen na sebe vázat těžké kovy, například kademnaté nebo stříbrné 
ionty, je potřeba zavést do struktury thiolové skupiny. Jednou z motivací chlorování PHB je právě zavedení 
skupiny, která je dále chemicky modifikovatelná. Reakcí s hydrosulfidem sodným dochází částečně 
k substituci za vzniku dále neidentifikovatelných R-SH skupin. Pravděpodobný je i výskyt disulfidických 
můstků či dalších forem vázané síry. Následně byla provedena konduktometrická titrace pro určení 
schopnosti materiálu vázat těžké kovy. Vzhledem k několika-krokové přípravě, náročné separaci a velmi 
obtížné charakterizaci bylo od další práce upuštěno.  

4. ZÁVĚR 

Hlavní výstupy disertační práce lze stručně shrnout do následujících bodů:  

Byla vypracována literární rešerše zaměřená na skupinu využitelných biopolymerů, především 
biopolyesterů na bázi polyhydroxybutyrátu. Na základě literárních údajů byly selektovány vhodné přírodní, 
syntetické a semisyntetické biopolymery, které byly následně zkoumány v materiálových procesech 
zaměřených na získání vláken a částic použitelných v kosmetice a potravinářství.  

Rešerše byla taktéž zaměřena na chemickou a fyzikální modifikaci biopolymerů za účelem zlepšení 
vlastností a zpracování. Účelem bylo získání teoretických poznatků o rozpouštění polyhydroxybutyrátu, 
které byly zužitkovány ve vývoji systému rozpouštědel pro získání stabilního roztoku PHB a dalších 
biopolymerů. V teoretické části byly též popsány moderní aplikační formy – zejména nanovlákna a jejich 
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příprava. Hlavní důraz byl kladen na metody klasických zvlákňovacích technik, a především na metodu 
elektrostatického zvlákňování, která je popsána detailněji. Dále byly tyto formy představeny z hlediska 
konkrétních aplikací v potravinářství a kosmetice.  

Praktická část práce byla zpracována jako komentovaný soubor publikací a patentových spisů. Byly 
zde prezentovány zejména získané poznatky ve vývoji zvlákňovacích metod. Jednou z nejvýznamnějších 
vyvinutých metod byla modifikovaná metoda klasického mokrého zvlákňování, která dala vzniknout 
poréznímu vláknu z PHB a byla patentována a prezentována v publikaci s IF. Toto vlákno bylo následně 
podrobně popsáno a využito v několika aplikacích, z nichž některé byly přihlášeny jako vynálezy.  

Dále byla prezentována metoda odstředivého zvlákňování PHB, kterou byly připraveny sorpční a 
filtrační objemné materiály připomínající vatu. Tyto materiály byly funkcionalizovány zejména za účelem 
využití při sorpci těžkých kovů a jako filtrační systémy pro odstranění mikroorganismů z kapalin, například 
z vody. Na tuto aplikaci byl získán zápis průmyslového vzoru.  

Dále byla intenzivně studována metoda elektrostatického zvlákňování vycházející z nového 
systému rozpouštědel umožňujících získání submikronových vláken. Připravené materiály byly studovány 
jak mikroskopicky, tak i charakterizovány pomocí fyzikálních, chemických i biologických metod. Byla 
sledována biodegradabilita, sorpční vlastnosti, či uvolňování aditiv. Byla popsána a publikována 
funkcionalizace antibiotikem levofloxacinem a sledována kinetika jeho uvolňování z nanovlákenných 
materiálů. Dále byly materiály funkcionalizovány antimikrobiálními látkami a sledován antimikrobiální 
účinek a krátkodobé i dlouhodobé uvolňování sorbovaných látek.  

Jedním z dalších výstupů aplikace připravených vlákenných a částicových materiálů na bázi PHA 
jako UV filtrů využitelných zejména v kosmetice. Tento výstup byl realizován v rámci smluvního výzkumu 
a přihlášen jako vynález.  

Vedle publikačních výstupů byly získány rozsáhlé zkušenosti popsané v doplňkových výsledcích 
disertační práce zabývající se praktickými aplikacemi materiálů při filtraci pitné vody v terénu a v rámci 
praktických kosmetických aplikací realizovaných na africkém kontinentu. Výstup zaměřený na formulaci 
opalovacího krému pro albíny byl oceněn mezinárodní cenou. Mnohé získané poznatky byly dále 
převedeny do průmyslové praxe ve spolupráci se soukromým sektorem a jsou vyvíjeny pro další aplikace 
v potravinářství i kosmetice.  
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POUŽITÉ ZKRATKY 

CB chlorbenzen 

CF chloroform 

DCE dichloroethan 

DMAc dimethylacetamid 

DMF dimethylformamid 

DMSO dimethylsulfoxid 

TCM trichlormethan 

HFIP hexafluoroisopropanol 

PA-6 polyamid-6 

PAN polyakrylonitril 

PBAT polybutyrát-adipát-tereftalát 

PBS polybutylen sukcinát 

PCL polykaprolakton 

PDL poly(-decalakton) 

PDO polydioxanon 

PE poylethylen 

PEO polyethylenoxid 

PES polyethylen sukcinát 

PESL polyethersulfon 

PET polyethylentereftalát 

PGA polyglykolová kyselina 

PHA polyhydroxyalkanoát 

PHB poly-(R)-3-hydroxybutyrát 

PHBHH polyhydroxyhexanoát 

PHBV poly-3-hydroxybutyrát-ko-3-
hydroxyvalerát 

PLA polymléčná kyselina 

PMMA polymethylemtakrylát 

PP Polypropylen 

PS polystyren 

PTFE polytetrafluroethylen 

PU polyurethan 

PVA polyvinylalkohol 

PVAc polyvinyla cetát 

PVC polyvinylchlorid 

PVDF polyvinlidendifluorid 

PVL polyvalerolakton 

PVP polyvinylpyrrolidon 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TCE tetrachlorethan 

TCM tetrachlormethan 

TCP trichloropropan 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

TFE trifluoroethanol 

THF tetrahydrofuran 

TN toluen 
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