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Abstrakt 

Tato práce se zabývá přípravou kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu (PHB). Snahou 

je dosáhnout materiálu, kde by byl obsah polymeru PHB co nejvyšší, zároveň ale obsah 

krystalické fáze co nejmenší. Nízkomolekulární PHB s koncovými hydroxylovými skupinami, 

použitý při syntéze kopolymerů, byl připraven alkoholýzou PHB polymeru 1,4-butandiolem. 

Jako druhý reagující polymer v této práci byl vybrán polyetylenglykol (PEG) v různých 

molárních hmotnostech a poměrech. Další polymer pro kopolymeraci s PHB byl zvolen 

poly(butylen adipát-co-tereftalát) (PBAT) a jako netoxické spojovací činidlo byl použit 

hexametylendiisokyanát (HDI). Z těchto látek byly v roztoku připraveny blokové 

kopolymery, které jsou tvořeny z měkkých a tvrdých segmentů. Tvrdé segmenty zde 

představuje PHB a jeho krystalická struktura, měkké segmenty tvoří řetězce PEG, případně 

PBAT. 

 U připravených kopolymerů byl zkoumán vliv přítomnosti měkkých segmentů různé 

délky a poměru na celkové vlastnosti. Získané materiály byly charakterizovány pomocí 

termogravimetrické analýzy (TGA), diferenční kompenzační kolorimetrie (DSC) a 

infračervené spektroskopie (FTIR). Molekulová hmotnost byla zjištěná pomocí gelové 

permeační chromatografie (GPC). 

 

Abstract 

This thesis evaluates the synthesis of copolymers based on poly-3-hydroxybutyrate (PHB). 

The goal is to create a material with the highest possible concetration of PHB with the 

smallest possible volume of crystal phase. PHB with lower molecular weight and hydroxyl 

end groups used for polyurethane synthesis  was prepared by alcoholysis of PHB polymer 

with 1,4-butanediol. Polyethylene glycole (PEG) of various molar mass and ratio values was 

chosen in this thesis as a second reacting substance. Another substance used for 

copolymeration with PHB was the poly(butylene adipate-co-terephthalate) PBAT. Both 

variants used hexamethylenediisocyanate (HDI) as a non-toxic bonding agent. From these 

substances, a block copolymers comprised of soft and hard segments were formed. Hard 

segments are a result of PHB and it‘s crystalic structure. Soft segmets are comprised of PEG 

or PBAT macromolecules. 

The influence of soft segments of various length and molar ratio of reactants on overal 

polyurethane properties was evaluated. Prepared materials were charactrerized by 

thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC) and infrared 

spectroscopy (FTIR). Molecular weight was measured by gel permeation 

chromatography (GPC). 

 

Klíčová slova 
Poly-3-hydroxybutyrát, polyuretan, syntéza, kopolymer, PEG, PBAT, krystalinita 

 

Keywords 

poly-3-hydroxybutyrate, polyurethane, synthesis, copolymer, PEG, PBAT, crystallinity 
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1 ÚVOD 

Když se dnes řekne slovo plast, mnoho lidí si představí přeplněné skládky, velké množství 

PET lahví plavajících v moři a potíže s recyklováním plastového odpadu. Bohužel je to 

pravda. Ať chceme či ne, problém polymerních odpadů se dotýká nás všech. Od druhé 

poloviny 20. století roste výroba plastů téměř exponenciálně v řádech miliónů tun za rok. 

Většině průmyslově vyráběných plastů trvá mnoho let, než se rozloží. V praxi to znamená 

hromadění odpadů jako polyetylén, polypropylén či polystyren a následně vznik problémů 

v oblasti životního prostředí. Recyklace těchto běžně vyráběných plastů je velmi složitá a ve 

většině případů jí nelze dosáhnout vlastností, které měl materiál na začátku. Nejen konečné 

zpracování, ale také získávání surovin pro výrobu těchto látek je pro přírodu zatěžující. 

Většina dnes hojně využívaných plastů je vyráběna z ropy, jejíž zásoby nejsou 

nevyčerpatelné. Za určitou dobu se dostaneme do situace, kdy takovéto materiály budou 

nabývat na ceně z důvodu zvyšující se ceny ropy. Proto se v posledních letech hledá materiál 

na bázi polymeru, u kterého by výroba ani rozložení neškodili životnímu prostředí. Takovýto 

polymer se označuje jako biosyntetický a biodegradabilní. Biosyntetický materiál je možné 

připravit dvěma způsoby. V prvním případě jde o získávání materiálu z rostlin. Jako příklad 

lze uvést modifikovaný škrob, celulózu, chitin. Druhá možnost spočívá v produkci látek 

organismy, kde se řadí látky jako polyhydroxyalkanoáty (PHA), kyselina polymléčná (PLA) 

apod. Další důležitou vlastností takto vyráběných materiálů je cenová dostupnost a vlastnosti, 

které musí konkurovat běžně využívaným polymerům. 

Jedna z látek, která skrývá tento potenciál je poly-3-hydroxybutyrát. Řadí se do skupiny 

polyhydroxyalkanoátů, alifatických polyesterů.  Jde o polymer, který má mnoho vlastností 

podobných polypropylenu a polyetylenu, avšak jej lze získávat pomocí bakterií. Navíc jde 

o biodegradabilní materiál, a tak jeho rozklad netrvá v řádech desetiletí. Tato vlastnost je 

velkou výhodou při použití pro obalové materiály. Další velkou výhodou je biokompatibilita 

s lidskou tkání. Díky ní lze PHB použít v řadě biomedicínských aplikací, například jako nosič 

léků, dočasný implantát za účelem posílení buněčného skeletu či materiál pro odbouratelné 

stehy. Nevýhodou poly-3-hydroxybutyrátu je ovšem velký podíl jeho krystalické fáze, díky 

kterému se stává velmi křehkým. Tento problém znesnadňuje jeho manipulaci a je jednou 

z hlavních příčin, proč se ještě nevyrábí velkoobjemově. Nicméně se pořád vědci snaží nalézt 

způsob, jak tyto problémy potlačit, a tak bylo publikováno již mnoho studií na jeho změkčení 

a zdokonalení. 

 V této práci bude vypracována rešerše na blokové kopolymery PHB-co-PEG 

a PHB-co-PBAT spojené uretanovou vazbou pomocí HDI, poté jejich příprava v různém 

molárním poměru a charakterizování vlastností. Především půjde o molární hmotnost, teplotu 

tání, degradace, entalpii tání a krystalickou fázi poly-3-hydroxybutyrátu. Naměřené výsledky 

budou diskutovány a porovnány, případně zjištěna závislost. 

 Z časových důvodů ale nebyly u vzorků měřeny mechanické vlastnosti jako pevnost tahu 

či relativní prodloužení, které by přispěly k lepší charakterizaci vzorků pro praktické použití. 

Nicméně tyto měření mohou být předmětem dalšího zkoumání. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Poly-3-hydroxybutyrát 

poly-3-hydroxybutyrát (P3HB, zkráceně PHB) je bílý polyester 3-hydroxybutanové kyseliny, 

který se řadí mezi polyhydroxyalkanoáty. V jejich struktuře je opakovaně přítomná esterová 

vazba vzniklá reakcí mezi karboxylovou skupinou jedné molekuly s hydroxylovou vazbou 

molekuly druhé. Výsledkem této polykondenzace je lineární polymer s hydroxylovou 

skupinou na jednom konci řetězce, s karboxylovou skupinou na konci druhém (obr. 1). 

 

Obr. 1: Strukturní vzorec PHB. 

2.1.1 Fyzikální a chemické vlastnosti PHB 

Čistý PHB je bílá pevná látka, která je často dodávána ve formě granulí. Jde o semikrystalický 

polymer s obvyklým stupněm krystalinity v rozsahu 55–80 %. Krystaly jsou zde tvořeny 

velmi tenkými lamelami, jejichž rozměry jsou od 4 do 7 nm, přičemž nejčastější je šířka 5 nm. 

Ty jsou organizovány v destičkovitých tvarech nebo sférolitech, v závislosti od zdroje růstu 

krystalu (roztok, tavenina) [1]. Molekulová hmotnost bakteriálně vyrobeného PHB se obvykle 

pohybuje v rozmezí 10
3
–10

6
 Da a s polydisperzitou kolem dvou. Hustoty krystalického 

a amorfního PHB jsou 1,26 a 1,18 gcm
-3

 v daném pořadí. 

Co se týče mechanických vlastností, tak pevnost v tahu a Youngův modul jsou velmi 

blízké polypropylenu. Nevýhodou oproti PP je však podstatně menší celkové prodloužení, 

a to 3 % [4]. V průmyslu může být vytlačován, lisován, tkaný do vláken i připravován jako 

film [10]. PHB je opticky aktivní, neboť hydroxylové skupiny podílející se na vzniku esterové 

vazby jsou v R konfiguraci. 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti některých polymerů [1]. 

 

Teplota 

tání Tm 

[°C] 

Youngův 

modul E 

[GPa] 

Pevnost 

v tahu  

[MPa] 

Prodloužení 

Při přetrhnutí ε 

[%] 

Teplota skelného 

přechodu Tg 

[°C] 

PHB 179 3,5 40 5 4 

PP 170 1,7 34,5 400 45 

PET 262 2,2 56 300 70 

PS 110 3,1 50 - 21 

LDPE 130 0,2 10 620 -30 
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2.1.2 Termická degradace 

Jedním z vážných problémů při zpracování PHB je jeho rychlá termická degradace (190 °C) 

blízko nad teplotou toku (179 °C). Proto v průmyslu musíme počítat s důsledkem degradace 

na výsledné vlastnosti materiálu. Pyrolytická degradace polyesterů je popisovaná dvěma 

mechanizmy, a to cis-eliminací a transesterifikací [1]. U cis-eliminace dochází v řetězovém 

štěpení k zániku esterové vazby, vzniku karboxylové skupiny a dvojné vazby vzniklou 

cis-eliminací na  vodíku (Obr. 2). Tepelně degradovaný polymer se rozkládá přes pomyslný 

šestičlenný cyklus, za snižování své molekulové hmotnosti až na kyselinu krotonovou [6]. 

 
Obr. 2: Schéma reakce při termické degradaci [6]. 

Vzhledem k náhodnému štěpení řetězce cis-eliminací je obtížné stabilizovat PHB 

konvenčními metodami. Avšak zajímavé jsou výsledky při použití síťovacích systémů na bázi 

organických peroxidů, například dikumylperoxidu (DCP) jako zdroje volných radikálů 

a trialylkyanurátu (TAK) jako multifunkční nenasycené sloučeniny. Kombinace TAK/DCP 

významně ovlivnila charakteristiky průtoku taveniny PHB a čas tečení se prodloužil 20krát. 

Samotná kinetika termické degradace PHB se odvozuje od kinetiky nultého řádu. 

Rychlost štěpení řetězce je vyjádřena rovnicí: 

,
11

0,,

tk
PP ntn

  (1) 

kde Pn,t a Pn,0 jsou polymerizační stupně v čase t a 0 s. 

Z průběhu izotermické degradace (170, 250, 290 °C) v dusíkové atmosféře se zjistil pouze 

malý úbytek hmotnosti napříč výraznému poklesu průměrného polymerizačního stupně. 

Vypočítané hodnoty aktivační energie jsou konstantní během změn hmotnosti, což indikuje, 

že reakční mechanizmus se nemění s teplotou ani stupněm degradace [1]. 

2.1.3 Řízená degradace PHB 

Jednou z možností, jak částečně degradovat makromolekulu PHB je kysele katalyzovaná 

alkoholýza. Jako katalyzátor je možné použít kyselinu p-toluensolfonovou, která 

několikanásobně urychlí reesterifikaci polybutyrátové skupiny s přidaným alkoholem. Vlivem 

opakované reakce na makromolekule PHB dochází k jejímu postupnému zkracování. Velmi 

často se používá k reesterifikaci vícesytný alkohol, neboť při jeho použití má produkt štěpení 

více hydroxylových konců a je možné jej dále použít pro tvorbu blokových kopolymerů. Již 

při použití 2 % katalyzátoru (vztaženo na množství PHB) dochází 15 minut po reakci ke 
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snížení molekulové hmotnosti o 90 %. Rychlost štěpení se ovšem postupně snižuje (tab. 2), 

přičemž výsledná délka vzniklých oligomerů závisí kromě času a množství katalyzátoru také 

na množství přidaného alkoholu. Postupným štěpením řetězce se snižuje jeho teplota tání, 

celkově o 5 °C do Mw ≈ 30 000 gmol
-1

. Z hlediska mechanických vlastností dochází ke 

zvýšení relativního prodloužení při přetrhnutí, a to zejména v prvních 14 dnech. Nutné je ale 

podotknout, že samotná sekundární krystalizace PHB potlačena není. Materiál tak jeví po 

uplynutí delší doby stejné mechanické vlastnosti, především křehkost a nízké relativní 

prodloužení [20]. Použití této reakce ovšem není za účelem dosažení lepších podmínek, ale 

především pro tvorbu oligomerů s několika funkčními hydroxylovými skupinami.  

Tabulka 2: Znázornění molekulové hmotnosti, teploty tání a reakční entalpie na čase štěpení (použito 

2 % katalyzátoru, 10násobný přebytek etylenglykolu) [20]. 

Čas [min.] Mw [gmol
-1

] Tm [°C] H [jg
-1

] 

5 218000 172 94 

10 123000 175 100 

15 23.000 168 94 

30 20.000 151 111 

60 17.000 164 98 

120 331000 177 94 

180 8000 152 99 

300 7000 152 98 

360 6000 151 99 

2.1.4 Syntéza PHB 

PHB lze získat synteticky z i biologicky. Praktičtější a žádanější je biologická syntéza, a to 

buď z fermentovaných rostlin, anebo kultivací mikroorganizmů (tato metoda bude podrobněji 

rozepsána v dalším odstavci). Organická syntéza je založená na polymerizaci 

-butyrolaktonu, při které dochází k otevření kruhu cyklické sloučeniny (obr. 2). Reakce je 

katalyzovaná převážně organokovovými katalyzátory na bázi hliníku a zinku. Nevýhodou této 

přípravy je ovšem poloviční až třetinová molární hmotnost v porovnání s biosyntetickým 

produktem [1]. 

 
Obr. 3: Schéma polymerace -butyrolaktonu. 
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2.1.4.1 Syntéza PHB kultivací mikroorganizmů 

Je známo, že bakterie si PHB vytváří jako zásobní látku v okamžiku, kdy nemají potřebný 

přísun živin pro další růst. Vzniklý PHB je ukládán v cytoplazmě a při optimálních 

podmínkách zaujímá až 80 % buněčné sušiny. Zdrojem uhlíku mohou být substráty 

z obnovitelných zdrojů (škrob, sacharóza, celulóza), z vedlejších produktů (melasa, glycerin, 

syrovátka), fosilních zdrojů (metan, uhlí) a z odpadů (palmitový olej) [9]. 

Známých mechanizmů metabolických drah PHA je zatím 9, avšak pro syntézu PHB je 

nejvýznamnější a nejlépe popsaná dráha, která se vyskytuje například u zástupce Ralstonia 

eutropha. Při syntéze PHB jde o několika krokovou přeměnu acetylkoenzymu A (acetyl-CoA) 

pomocí enzymů až na výslednou zásobní látku (obr. 4). 

V prvním kroku se pomocí enzymu -ketothiolázy (kódovaný genem PHB A) sloučí dvě 

molekuly acetyl-CoA na acetoacetyl-CoA. V druhé části dochází k redukci acetoacetyl-CoA 

na (R)-3-hydroxybutyryl-CoA pomocí NADPH. V této části je nutná přítomnost enzymu 

acetoacetyl-CoA-dehydrogenázy (kódovaný genem PHB B). V posledním kroku dochází 

k polymeraci monomerů (R)-3-hydroxybutyryl-CoA na výsledný PHB pomocí P (3HB) 

polymerázy, kódované genem PHB C [7]. 

 
 Obr. 4: Biosyntetická dráha PHB [7]. 

U bakterie R. eutropha bylo zjištěno, že vynikající substráty pro výrobu PHB jsou 

rostlinné oleje. Zajímavý je také fakt, že dokáží využít uhlík i ze specifických sloučenin, jako 

4-hydroxymáselné kyseliny, γ-butyrolaktonu nebo 1,4-butandiolu k přeměně na PHA. 

V takovém případě dochází k začlenění 4HB monomeru k 3HB monomerům [8]. 

Bakterie, které se používají pro výrobu PHA, mohou být rozděleny do dvou skupin na 

základě kultivačních podmínek potřebných pro syntézu. Pro první skupinu je charakteristické, 

že syntéza PHA vyžaduje omezení základních živin jako dusík, fosfor, hořčík nebo síru. Díky 

těmto podmínkám bakterie nejsou schopny růst a přebytek uhlíku využijí na tvorbu zásobního 

PHA. Jako zástupce můžeme uvést bakterii A, Eutrophus, dále Protomonas extorquens 

a Protomonas oleovorans. Druhá skupina nevyžaduje omezení živin pro syntézu PHA 

a polymer se může hromadit i během růstu. Tuto vlastnost je třeba uvážit při velké produkci 
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PHA, neboť celý proces je oproti první skupině rychlejší. Do této kategorie spadá například 

bakterie Alcaligenes latus, rekombinantní E. coli a další [4].  

2.1.5 Biodegradabilita 

Jak již bylo zmíněno, polyhydroxyalkanoáty se řadí mezi biologicky rozložitelné materiály, 

což je jedna z jejich unikátních vlastností. Samotná rozložitelnost materiálu je ovšem 

ovlivněna řadou faktorů, jako je prostředí (půda, mořská voda, sladká voda) a jeho 

mikrobiální populace, teplota, vlhkost, pH, ale také vlastnosti samotného PHA (krystalinita, 

aditiva, povrch). Mnoho mikroorganizmů je schopno transportovat pevný polymer PHA skrze 

buněčnou stěnu, kde dochází k enzymatické hydrolýze za vzniku ve vodě rozpustných 

oligomerů a monomerů, které jsou následně využity jako živiny v buňkách. 

 Jelikož je polymer PHB ve vodě nerozpustný a PHB depolymeráza ano, je enzymatická 

reakce heterogenní a její mechanizmus zahrnuje dva kroky (obr. 5). V prvním dochází 

k adsorpci enzymu na povrch materiálu a ve druhém kroku se uskutečňuje samotná hydrolýza 

polymerních řetězců pomocí aktivních center enzymu. Hydrolytické kroky tedy probíhají 

v místě mezi adsorbovanými enzymy a volných adsorpčních míst na povrchu. 

 Hlavním produktem enzymatické hydrolýzy poly-3-hydroxybutyrátu PHB 

depolymerázou jsou 3HB dimery doprovázené malým množstvím 3HB monomerů. 

Hydrolýza oligomerů PHB se značenými konci ukázala, že enzym štěpí zejména druhou 

a třetí esterovou vazbu z hydroxylového konce. Také došlo ke zjištění, že dochází 

k rychlejšímu štěpení kopolymerů obsahující monomerní jednotky 4HB, než při použití PHB 

nebo poly(3HB-co-3HV). Dalším faktorem pro rychlost degradace je stupeň krystalinity, 

přičemž s rostoucí krystalinitou klesá rychlost reakce. Totéž platí i u průměrné velikosti 

krystalu [8]. 

 
Obr. 5: Schéma depolymerace PHB, (a) povrchová struktura PHB a PHB depolymeráza - 

i. katalytická doména, ii. Spojovací část, iii. Vázací doména; (b) navázání depolymerázy na 

povrch PHB; (c) hydrolýza [8]. 

Vlastnosti biodegradability  PHB byly zkoumány kompostováním jak čisté formy PHB, 

tak ve směsi PHB/PBAT spolu s PLA a směsí PLA/PBAT. Studie byla prováděna s fóliemi 

o tloušťce 35 m v kompostovatelném prostředí laboratorního měřítka. Použity byly 

i přístroje k měření vzniklého oxidu uhličitého jako hlavního ukazatele rozsahu biologického 
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rozkladu. Pomocí metody infračervené spektroskopie byla měřená degradace 

kompostovaných vzorků v různých časových obdobích.  

 Po 15 dnech měření se ukazuje, že vzorky obsahují mnohem větší procentuální zastoupení 

polymeru PBAT, z čehož lze usoudit selektivní degradaci PLA nebo PHB ve směsích (obr. 6). 

 
Obr. 6: Znázornění biologického rozkladu fólie PHB, PLA, PHB/PBAT a PLA/PBAT v různých 

časových obdobích. 

Z výsledků lze vidět, že vzorky obsahující PHB začínají degradovat již po 10 dnech, což je 

výrazně rychlejší než u PLA či ostatních směsí, které jsou vůči rozkladu odolné 

do 35. až 40. dne od začátku kompostování. Důležitý u PLA je také vliv tloušťky vzorku, 

neboť se výrazně pomaleji rozkládají silnější vzorky. Dochází u nich déle k difundování 

kyselin o nízké molekulové hmotnosti ze vzorku než u fólií. Bylo zjištěno, že bakterie 

nemohou přímo degradovat PLA polymerní řetězce. I přesto, že by tento krok výrazně 

urychlil degradaci, musí nejdříve dojít k hydrolýze PLA a vzniku oligomerů. Tyto oligomery 

byly zachyceny a změřeny metodou Fourierovy infračervené transformační spektroskopie, 

neboť silně podporují vývoj píků při 1454 a 1745 cm
-1

. Samotnou hydrolýzu navíc urychluje 

vznikající kyselina mléčná, která díky nízkému pH katalyzuje celou reakci štěpení. 

Kompostování má velký vliv také na mechanické chování, které se dramaticky mění. 

Biodegradace snižuje Youngův modul vzorků v důsledku rostoucí vady způsobené 

hydrolýzou nebo enzymatickou degradací, což způsobuje snížení molekulové hmotnosti. 

Zajímavá je výrazně vyšší ztráta modulu pružnosti u vzorku PHB ve srovnání jak s čistým 

PLA, tak se směsmi. Takovéto chování je vysvětleno vlivu bakteriální degradace ihned po 

začátku kompostování na rozdíl od vzorku PLA, který musí nejprve projít hydrolýzou.   

Vzorky obsahující PBAT zůstaly téměř stabilní během prvních 10 dní. Modul pružnosti PLA 

vzorku se snížil již v ranní fázi kompostování, avšak nebyla zjištěna žádná enzymatická 

degradace ani popraskání vzorků v časovém intervalu kratším 10 dnů. Tento pokles 

usuzujeme vzniklým subjektům s kratší molekulovou hmotností vyvinutých hydrolýzou. 

 Pomocí analýzy rastrovací elektronové mikroskopie bylo zjištěno, že vzorky PHB byly 

více podrobeny biodegradaci než čisté PLA vzorky i směsi. Všeobecně je známo, že polymer 

PHB je odolný vůči hydrolýze. Lze tedy konstatovat, že rychlost degradace PHB je výrazně 

ovlivněna množstvím mikrobiálních aktivních látek, které jej dokáží strávit. Tento jev byl 

potvrzen i detektorem na CO2, neboť došlo k větší produkci CO2 než u vzorku PLA. Na druhé 

straně, tvorba trhlin a drsnosti povrchu u PLA není v prvních 10 dní kompostování patrná. 

I přesto je hydrolýza prvním krokem v biodegradaci PLA.  
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 Degradace směsí probíhá výrazně pomaleji a dochází k výrazně rychlejšímu rozkládání 

PHB (případně PLA) segmentů, než PBAT. Rozpad vzorků se dle studie zdá být zcela odlišný 

od čistých materiálů a potřebuje užší a hlubší analýzu. 

2.1.6 Využití PHB v mozku při nedostatku živin 

Je známo, že lidský mozek je schopen využít ketolátky v případě nedostatku živin, například 

v době hladu a vysoké diety. Už na začátku minulého desetiletí se vedly studie o využitelnosti 

PHB jako zdroje energie v mozku při hladovění. Pomocí magnetické rezonance byla 

zkoumána koncentrace PHB v mozku dospělých jedinců. Ukázalo se, že v době hladovění 

dochází ke spotřebě PHB v týlním laloku. 

Test byl proveden také po zvýšení koncentrace PHB v krevní plazmě a poté měření 

koncentrace ketonu jakožto výsledek metabolizmu PHB po 48 hod. Za normálních podmínek 

je zvýšení plazmatické PHB doprovázeno zvýšením plazmatického acetoacetátu. 

U hladovějících lidí byla naměřená koncentrace podstatně vyšší. Lze z toho usuzovat rychlejší 

transport živin do mozku ve formě PHB. 

2.1.7 Krystalinita PHB 

Poměrně známá křehkost PHB je velkým problémem pro komerční využití.  Jednou z příčin 

vysoké křehkosti je vysoký krystalický obsah materiálu, který je navíc zvýšený sekundární 

krystalizací amorfní fáze. I přes to, že v bakteriích se nachází ve formě amorfních nukleí, je 

konečný podíl jeho krystalické fáze 55–80 %. Nepříznivým faktorem je také nízká hustota 

nukleačních jader, díky kterým dochází k menšímu počtu větších zrn (tj. sférolitů). Kromě 

toho je teplota skelného polymeru fáze nízká (4 °C), a tak dochází k reorganizování 

amorfních řetězců a zvyšování sekundární krystalinity i při pokojové teplotě. Tato časem 

zanikající amorfní část byla potvrzena řadou autorů, a to především za použití kalorimetrie 

a širokoúhlou rentgenovou difrakcí [11]. Její výskyt je však důležitý pro přenos napětí na 

krystaly, a tím zmenšení celkové křehkosti. U semikrystalických polymerů, jako je PHB jsou 

dokázány dva typy amorfní fáze. První se nazývá rigidní amorfní fáze (RAF) a je složená 

z řetězců, jejichž rozměry se pohybují v nano dimenzi. Druhá je označena jako mobilní 

amorfní fáze (MAF), její řetězce se uvolňují při Tg a slouží jako hlavní ukazatel pružnosti 

materiálu. 

 Při zkoumání sekundární krystalizace bylo zjištěno, že skladování PHB při teplotě 

místnosti silně ovlivňuje strukturu třífázového materiálu. Krystalová frakce (wc) ihned po 

ochlazení PHB z taveniny zaujímá 35 %, zatímco RAF fáze 14 %. Na mobilní amorfní fázi 

tedy připadá 51 % a materiál se jeví relativně ohebný. Nicméně už po 90 minutách dochází ke 

snížení MAF na téměř polovinu své původní hodnoty (28 %), krystalická fáze se zvýší z 35 % 

na 50 % a RAF fáze na 22 %. Vzniklý polymer se tedy už po relativně krátké době zdá být 

o dost křehčí. Po jednom roce skladování dochází k růstu krystalů a RAF fáze, které zaujímají 

76 % a 25 % v daném pořadí. Celkový podíl pevné fáze (wc + wRAF) je tedy 96 % a na 

pružnou část struktury připadají pouhé 4 % [11]. 
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 Makromolekula PHB má v jeho α-formě tvar levotočivé spirály s helikální konformací 

osy 21 a opakováním po 0,596 nm (obr. 7). Buňka krystalové struktury je kosočtverečná 

s rozměry 0,576 × 1,320 × 0,596 nm a prochází přes ni dvě molekuly PHB. Tyto molekuly 

jsou antiparalelní a svým skládáním tvoří tenké lamelární krystaly. Rozměry těchto krystalů 

jsou přibližně 0,3–2 m šířky a 5–10 m výšky. Tloušťka závisí na molekulové hmotnosti, 

rozpouštědle, teplotě krystalizace a pohybuje se okolo 4–10 nm. Díky takovéto struktuře 

krystalů je vzniklý polymer piezoelektrický [15]. 

 
 Obr. 7: Znázornění helikální konformace PHB řetězce [15]. 

2.1.8 Možnosti ovlivnění vlastností PHB 

V dnešní době známe mnoho způsobů, jakými můžeme ovlivnit vlastnosti materiálů. Využívá 

se tak k odstranění nedostatků, jako například křehkosti a teplota degradace u PHB, nebo 

zlepšení určité jiné vlastnosti (zvýšení pevnosti, houževnatosti, ohybnosti, chemické odolnosti 

apod.). Často se jedná o úpravy podmínek při syntéze, přidání aditiv (změkčovadla, 

nadouvadla, retardéry hoření, stabilizátory, síťovadla,…) nebo tvorbu kopolymerů. Bohužel 

nám rozsah práce neumožní se zabývat detailně všemi, proto budou vybrané metody uvedeny 

pouze okrajově. 

2.1.8.1 Přidání nukleačního činidla 

Možnost ovlivnění velikosti a počet krystalů za účelem zvýšení homogenity lze provést 

přídavkem nukleačních činidel. Jak již bylo zmíněno, PHB je charakteristický malým počtem 

velkých sférolitů. Experimentálně bylo zjištěno, že použití nitridu bóru jakožto nukleačního 

činidla snižuje velikost jader potřebných pro růst krystalů. Už od 0,2 % hmotnostních tak 

dochází k nárůstu počtu krystalů s menšími konečnými rozměry (obr. 8). Vzniklé krystaly 

jsou navíc pravidelnější, a tak nitrid boru snižuje spojení mezí krystalickou a amorfní fází. 

Další zjištěnou výhodou je zvýšení teploty krystalizace, a to o min. 30 °C. Nicméně je třeba 

dodat, že jeho přítomnost nemá vliv na celkové zastoupení krystalické fáze. 
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Obr. 8: Snímek nadmolekulární struktury (vlevo) a sférolitu (vpravo) vzorku PHB po izotermické 
krystalizaci, vlevo po přidání BN (1 % hm.), vpravo bez přidání nukleačního činidla. 

2.1.8.2 Změkčování polymerů 

Pro zlepšení vlastností jako jsou ohebnost, pružnost nebo tvárnost se přidávají změkčovadla, 

případně jejich směs. Jejich principem je zvyšování vnitřní pohyblivosti makromolekulárních 

řetězců. Často se jedná o látky, které jsou pro daný polymer rozpouštědlem. Tím se zajistí 

schopnost pronikat mezi makromolekulární řetězce a oddalovat je. Změkčováním se tedy 

mění struktura daného polymeru a dochází k posunu křivky modulu pružnosti směrem 

k nižším teplotám. Materiálu se poté zvýší míra prodloužení do přetrhnutí, zvyšuje se 

houževnatost a snižuje křehkost. 

 Základní rozdělení změkčovadel je na rozpouštějící a nerozpouštějící. Zde záleží na druhu 

polymeru. Pokud se jedná o amorfní polymer, označujeme rozpouštějící změkčovadlo takové, 

které by za vhodných podmínek polymer zcela rozpustilo. U krystalických 

a semikrystalických polymerů je rozpouštějící změkčovadlo takové, které vstupuje do 

krystalické i amorfní části. Takovéto rozpouštědlo se také označuje jako primární. Pokud 

vstupuje pouze do amorfní oblasti, označuje se jako sekundární [16]. 

 Studie ukázaly, že PHB je na vliv změkčovadla citlivé. Již při malém množství 

(do 5 % hm.) dochází ke změně krystalické struktury a morfologických vlastností. Jejich 

požití je především za účelem zvýšení pružnosti, snížení viskozity taveniny a tím zlepšit 

zpracovatelnost polymeru. Jako změkčovadla byly použity například epoxidovaný sójový olej 

(ESO), Polyetylenglykol 4000 (PEG 4000) a Polyetylenglykol 6000 (PEG 6000). Z nich jako 

jediný ESO neměl vliv na pevnost v tahu, u ostatních došlo ke snížení o 6–7 %. Přídavek ESO 

tedy jako jediný zvýšil relativní prodloužení při přetržení polymeru, avšak vedl k vyšší 

velikosti krystalů a zpomalil proces rozkladu. Naopak PEG 6000 se více choval jako 

polymerní modifikátor způsobující zlepšení tepelné stability a zvýšení krystalického podílu. 

Tyto změny však nejsou tolik chtěné, a proto lze z použitých látek uvažovat pouze ESO jako 

vhodný změkčovač pro výrobu obchodovatelných PHB filmů [35].  
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2.1.8.3 Tvorba kopolymerů 

Jednou z možností změny vlastností, a tedy i snížení krystalické fáze je zahrnout do 

makromolekuly PHB jiný monomer. Jelikož je PHB biodegradabilní materiál, je snaha 

vytvořit kopolymer s podobnou šetrností k přírodě. Jednotlivé kopolymery budou popsány 

v další kapitole. 

2.2 Sloučeniny použité pro kopolymeraci 

2.2.1 Polyetylenglykol 

Jedním ze zajímavých polymerů, co se struktury při různé molární hmotnosti týče, je právě 

polyetylenglykol. V praxi se vyrábí z etylenoxidu s katalyzátorem NaOH za přítomnosti látky 

s aktivním vodíkem. Při zvýšeném tlaku a teplotě tak vznikají polymery velmi širokého 

rozsahu molekulových hmotností, lineární i rozvětvené s různými koncovými skupinami. 

Nízkomolekulární polyetylenglykoly jsou viskózní kapaliny, asi od 1000 gmol
-1

 se za 

normální teploty chovají jako měkké vosky a od 100000 gmol
-1

 se již jedná o tuhé voskovité 

látky, které se označují jako polyetylenoxidy. 

 Praktické využití PEG polymeru je také velmi pestré. Nízkomolekulární oligomery 

(200 až 600 gmol
-1

) se používají jako zvlhčovadla a mazadla. Již malý přídavek do vodných 

roztoků výrazně snižuje hydrodynamický odpor, čehož se využívá při čerpání kapalin. 

Oligomery s vyšší molekulovou hmotností nachází uplatnění ve farmaceutickém 

a kosmetickém průmyslu a molekuly s molekulovou hmotností v řádech desetitisíců se 

používají jako ve vodě rozpustné fólie a kapsle [31]. 

2.2.2 Poly(butylen adipát-co-tereftalát) 

pod zkratkou PBAT se označuje aromaticko-alifatický kopolymer na bázi kyseliny adipové, 

1,4-butandiolu a dimetyltereftalátu, který je složen z m, n bloků náhodně se v polymeru 

opakujících (obr. 9) [33].  

 
Obr. 9: Struktura polymeru PBAT. 

Tento biologicky rozložitelný polymer známý také pod značkou Ecoflex firmy Basf. Ecoflex 

je charakteristický svou elasticitou a odolností proti potrhání. Vlastnosti má podobné 

s polyetylenem a je také vhodný pro styk s potravinami. Ecoflex je vhodný materiál pro 

vytváření směsí s obnovitelnými materiály, jako například PLA, škrob, PHA, celulóza. Jeho 

výhodou je také možnost lisování a sváření. Co se týká jeho rozložitelnosti, v kompostu 

dochází k jeho degradaci pomocí bakterií a enzymů během několika týdnů a nemá žádný 

negativní vliv na přírodu a životní prostředí [32]. 
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2.3 Kopolymery a směsi na bázi poly-3-hydroxybutyrátu 

2.3.1.1 Kopolymery vzniklé fermentací 

Již samotnou změnou kultivačních podmínek je dnes možno připravit kopolymer s hlavní 

složkou PHB. Nejčastěji se jedná o poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) 

(PHBV, obr. 10) syntetizovaný například výše zmíněnou bakterií R. eutropha. 

OO
H

OCH3

OH

O
CH3

n m  
Obr. 10: Struktura kopolymeru PHBV. 

Ta kopolymer vyrábí z různých směsí, přičemž jedna z nejlepších možností je použití 

glukózy a kyseliny propionové. Nicméně je ale nutné podotknout, že použitím n-alkanoátu se 

sudým počtem uhlíků jako substrátu bakterie syntetizuje čistý PHB homopolymer, zatímco 

začlenění lichého n-alkanoátu způsob í syntézu kopolymeru PHBV. Ukázalo se, že pro 

zvýšení produkce PHB či PHBV je vhodný růst v oxidačních podmínkách. Kultivace 

v přítomnosti peroxidu vodíku prokázala stimulaci toku NADPH na biosyntetické dráze PHA.  

Přítomnost valerátu ve struktuře PHBV způsobuje snížení teploty tání a mírné zvýšení 

teploty degradace, což zajistí snadnější zpracovávání (tab. 3). Dále pak snížení skelného 

přechodu, čímž se sníží křehkost polymeru při použití za nižších teplot. Zajímavé je, že 

krystalický podíl struktury PHBV kopolymerů je téměř stejný pro všechna množství 

zastoupení valerátu. Tato vlastnost je vysvětlena takzvanou co-krystalizací, a tedy, že oba 

polymery krystalují ve stejném lamelárním krystalu. Tento jev může nastat, pouze pokud jsou 

kopolymery vzájemně mísitelné a jejich monomery a elementární buňky jsou si podobné [17].  

Tabulka 3: Vlastnosti kopolymeru PHBV v závislosti na obsahu HV [4]. 

xHV [mol %] Tm [°C] E [GPA]  [MPa] 

0 179 3,5 40 

3 170 2,9 38 

9 162 1,9 37 

14 150 1,5 35 

20 145 1,2 32 

25 137 0,7 30 

Kromě PHBV je možné bakteriálně připravit i kopolymer 

poly(3hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrát) (zkratka P3HB4HB, obr. 11). 
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Obr. 11: Struktura kopolymeru P3HB4HB. 

 Opět Se budeme bavit o syntéze u bakterie R. eutropha, tentokrát ale jde o úpravu 

substrátu. Jedná se konkrétně o přítomnost 4-hydroxymáselné kyseliny, γ-butyrolaktonu 

a 1,4-butandiolu v substrátu. Bylo zjištěno, že přítomnost těchto látek způsobuje začlenění 

4HB monomeru ke 3HB monomerům. Vzniká tak kopolymer s výrazně nižší teplotou tečení, 

která se snižuje s rostoucím podílem 4HB jednotek (tab. 4). Výhodou tohoto jevu je 

především možnost zpracování za nižší teploty, než je teplota degradace. Nejen teplota tečení, 

ale i stupeň krystalické fáze se snižuje s přítomností 4HB monomerů a dochází tak ke zvýšení 

pružnosti, pevnosti v tahu a tažnosti ve srovnání s čistým homopolymerem PHB [18]. 

Tabulka 4: Vlastnosti kopolymeru P3HB4HB s různým obsahem 4HB [19]. 

X4HB [wt%] Tm [°C] Tg [°C] Mn [Da] P  [MPa] ε [%] 

0 167 1 250 1,3 4 6 

16 164 -11 216 1,5 7 234 

29 161 -12 152 1,7 5 80 

45 160 -15 130 2,1 5 190 

63 137 -11 114 1,9 6 220 

91 46 -22 68 1,8 9 380 

Další možností je výroba terpolymeru 

poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát-co-3-hydroxyheptanoát)u začleněním alkanové 

kyseliny s lichým počtem uhlíkových atomů do směsi, kdy rekombinantní kmen R. eutrophy 

nese PHA syntetázy genu Aeromonas caviae. 

2.3.1.2 PHB-co-PEG kopolymer 

Vlastnosti a výhody poly-3-hydroxybutyrátu jsou uvedené výše, nicméně 

i polyetylenglykol (PEG) v mnoha směrech vyniká. Je to synteticky vyráběný hydrofilní 

a biokompatibilní polyéter, který je už delší dobu využívám v oblasti biomedicínského 

výzkumu díky své nízké toxicitě, imunogenicitě a schopnosti minimalizovat adsorpci proteinu 

na povrchu.  
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Obr. 12: Struktura PHB-co-PEG kopolymeru. 
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Samotný kopolymer (obr. 12) vyniká zlepšenými mechanickými vlastnostmi 

a hydrofilností ve srovnání s přírodním PHB. Zajímavé také je, že přírodní PEG-PHB-PEG 

triblokové kopolymery a jejich ve vodě vytvořené micely jsou stabilnější a teplotně odolnější, 

než micely připravených ze syntetických alifatických polyesterů nebo PEG blokových 

kopolymerů. Pomocí měření kontaktního úhlu se ukázalo, že hydrofilnost tenké vrstvy 

polymeru se zvyšuje s obsahem PEGu. Jak již bylo zmíněno, oba použité polymery jsou 

biologicky odbouratelné, a tak i výsledný kopolymer lze biologicky odbourat. Rychlost 

degradace pak závisí na použitém poměru. Studie způsobu odbourávání zatím probíhají, 

nicméně se předpokládá jistá podobnost s PHB-co-PEG polyuretany. 

Oba použité polymery jsou krystalické, nicméně při tvorbě kopolymerů dochází k jistým 

změnám. Pomocí metody DSC byly pozorovány samotné teploty skelného přechodu, teploty 

tání a zastoupení krystalické fáze PHB i PEG. Oproti původním polymerům však došlo ke 

snížení obsahu krystalické fáze k nižším hodnotám v závislosti na použité molární hmotnosti 

bloků (tab. 5). Bylo zjištěno, že kopolymer obsahuje dvě oddělené krystalické fáze. 

Předpokládá se omezení krystalinity PHB bloků kvůli interferenci procházejících PEG bloků. 

Při následném snižování teploty pak dochází ke ztuhnutí PHB bloků a PEG bloky jsou 

vyloučené mezi PHB lamelami. Z toho vyplývá snížená mobilita PEG bloků a omezení 

krystalinity.  

Tabulka 5: Teploty tání a zastoupení krystalizace PHB, PEG a PHB-co-PEG kopolymerů [23]. 

 Mn [gmol
-1

] Tm [°C] Xc [%] 

  PEG PHB PEG PHB 

PHB-diol 1740  135,0  65,9 

PHB-diol 2740  150,0  65,5 

PEG-kyselina 2250 44,8  62,2  

PEG-kyselina 3500 52,9  69,9  

PHB-co-PEG 1740-600  131,9  46,4 

PHB-co-PEG 1740-2250 19,9 128,9 22,7 34,4 

PHB-co-PEG 1740-3500 41,3 117,6 37,1 18,7 

PHB-co-PEG 2740-600  149,3  51,2 

PHB-co-PEG 2740-2250 15,7 148,5 13,9 46,5 

PHB-co-PEG 2740-3500 40,1 146,0 37,1 43,2 

U připravených kopolymerů byl dále měřen kontaktní úhel pro stanovení povrchové 

hydrofility. U původního PHB polymeru nabývá hodnoty -60° nezávisle na molekulové 

hmotnosti, avšak u blokových kopolymerů jeho číslo klesá se zvyšující se hmotností bloků 

PEG (obr. 13). Ty v tenkém vytvořeném filmu následně migrují na povrch a dochází tak 

k postupnému zvýšení rozpustnosti ve vodě. Tato vlastnost je velmi důležitá při použití 

blokových kopolymerů jako modifikátoru povrchu ke zpomalení nežádoucího navázání 
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proteinu nebo buňky. Díky této selektivitě může být PHB-co-PEG kopolymer využit jako 

templát pro přípravu anorganických vzorových materiálů [23].  

 

Obr. 13: Znázornění kontaktních úhlů PHB a připravených PHG-co-PEG blokových kopolymerů [23]. 

2.3.1.3 PPC/PHB polymerní směs 

Kromě biologicky připravených kopolymerů je snaha připravit i polymerní směs, která bude 

vynikat nejen svými mechanickými vlastnostmi, ale i cenou výroby. Jednou z takových je 

směs složena ze segmentů polypropylenkarbonátu (PPC) a PHB. Snaha je snížit krystalinitu, 

zvýšit teplotu tečení a vymyslet technologii, která bude produkt vyrábět v konkurenční cenové 

výši. 

 PPC je poměrně nový polymer vzniklý z CO2 a epoxypropanu a díky svým koncovým 

hydroxylovým skupinám je i biodegradabilní. Výhodou je jeho nízká cena a amorfní 

struktura. Zatím nebylo publikováno mnoho studií o směsi PPC s jiným polymerem, nicméně 

byla snaha použít PPC jako změkčovadlo kaučuků a termoplastů nebo jako povrchově aktivní 

látku. Výhodou PPC/PHB směsi je její biologická odbouratelnost, proto má potenciální 

využití v lékařství, případně jako obalový materiál.  

 Experimentálně však bylo zjištěno, že PPC nelze s PHB míchat ve všech koncentracích. 

Nemísitelnost nastává, když je obsah PHB větší než 40 % hm. Zkoumání při zbývajících 

zastoupeních však ukázalo, že přítomnost PPC zvyšuje prodloužení při přetržení a snižuje 

teplotu tečení. Podíl krystalické fáze, pevnost v tahu a modul pružnosti se s přídavkem PPC 

snižuje. Od 90 % zastoupení PPC nebyla dokonce pozorována žádná 

krystalizace (tab. 6) [14]. 
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Tabulka 6: Vlastnosti směsi PHB/PPC s různým obsahem PHB [14]. 

XPHB [%]  [MPa] ε [%] E [MPa] Tm [°C] XC [%] 

40 5,5 2,7 405,4 156,2 36, 

30 4,8 305,4 100,2 150,1 28,0 

20 3,4 391,1 7,9 150,3 26,3 

10 2,6 1000,0 5,6 - - 

0 2,0 1089,3 2,1 - - 

2.4 Polyester- a polyether- uretany  

Další skupinou látek, kde je možné využít polymer PHB jsou polyesteruretany (PEU). Jedná 

se o polymer vzniklý z esterových (případně i etherových) bloků, jejichž konce obsahují 

hydroxylové skupiny, a vícefunkčních diisokyanátů. Výsledné vlastnosti takovýchto materiálů 

se liší v závislosti na vstupních polymerech. U některých těchto látek byla zjištěna zdravotní 

nezávadnost, proto je snaha o využití v oblasti zdravotnictví, farmacie nebo biomedicínských 

aplikací. 

Samotný biodegradabilní proces závisí na mnoha faktorech, do kterých se řadí vlastnosti 

polymeru (molekulová hmotnost, polydisperzita, krystalinita, takticita, druhy funkčních 

skupin, hydrofilní vlastnosti apod.), pH, teplota,… Například esterové vazby se dokáží 

hydrolyzovat in vivo nebo in vitro, zatímco uretanová vazba se degraduje pouze enzymaticky. 

Dále je známo, že měkké segmenty (amorfní) se obvykle rozkládají rychleji, než segmenty 

semi- nebo krystalické [21]. Možnost ovlivnění rychlosti degradace přináší další využití, 

například řízenou rychlost uvolňování léčiv v těle [22]. 

2.4.1 Základy chemie polyuretanů 

Pod pojmem polyuretany rozumíme skupinu polymerů vzniklých reakcí vícefunkčních 

isokyanátů s polyalkoholy. Samotná hlavní reakce je často doprovázena dalšími vedlejšími 

reakcemi, při kterých vznikají jiné než uretanové strukturní jednotky. Isokyanáty totiž reagují 

s mnoha sloučeninami obsahujícími aktivní vodíkové atomy. S aminy tak například reagují za 

vzniku substituovaných močovin, s vodou za vzniku aminů a oxidu uhličitého a s kyselinami 

za vzniku substituovaných amidů a oxidu uhličitého (Obr. 14).  
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Obr. 14: Schéma primárních reakcí isokyanátu za vzniku uretanu (1), substituované močoviny (2), 

amidu (3) a aminu (4) 

 Podobně může reagovat isokyanát s vodíkem uretanové skupiny za vzniku 

N-substituovaných esterů kyseliny allofanové (Obr. 15). I přesto, že reakce probíhá pomalu 

a za zvýšené teploty, je problémem při přípravě lineárních polyuretanů, neboť dochází k jejich 

zesítění. 
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Obr. 15: schéma reakce isokyanátu a uretanu za vzniku N-substituovaných esterů kyseliny allofanové. 

Pokud se nejedná o polyuretanové pěny a jim podobné výrobky, tak je velmi důležité, aby se 

reakce isokyanátů s polyhydroxysloučeninami prováděla ve zcela bezvodém prostředí 

z důvodů odštěpování CO2 a vzniku močovinových vazeb. Relativní rychlost reakce 

isokyanátu s primárními, sekundárními a terciárními alkoholy jsou v přibližném poměru 

1 : 0,3 : 0,005. 

2.4.2 Hexametylendiisokyanát 

Tato nažloutlá kapalina označovaná jako HDI je významným polymeračním činidlem, 

využívaná například u polyuretanových nátěrů. Je velmi reaktivní, toxická při požití a dle 

studií může její chronické vystavení u člověka vést k plicním problémům. Vyrábí se reakcí 

hexametylendiaminu s fosgenem za vzniku surového HDI, které je poté destilačně čištěno.  
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2.4.3 Termoplastické elastomery pro biomedicínské aplikace 

Využití biologických polyuretanových elastomerů (BioEPUR) je poslední dobou velmi 

rozšířené kvůli jejich biokompatibilitě a nízké toxicitě. Biomedicínské polymery zahrnují 

přírodní (např. albuminy, celulózu, kolageny, želatiny, škrob), syntetické (polyetylenglykol, 

polyvinylalkohol, poly-3-hydroxybutyrát, polykyselinu mléčnou,…) a semisyntetické 

makromolekulární sloučeniny. 

  Základní možnosti použití těchto polymerů se dělí na tři skupiny, a to mimotělní (umělá 

kůže, katétry, dialyzační membrány), trvale implantované zařízení (kardiovaskulární, zubní, 

ortopedické zařízení) a dočasné implantáty (odbouratelné stehy, polymerní skelety pro 

buněčné nebo tkáňové transplantáty, dočasné malé kostní fixační zařízení,…). Biologická 

degradace dočasných implantátů je řízena in vivo hydrolytickým nebo enzymatickým 

rozkladem na monomery. Ty jsou poté zapojeny do citrátového cyklu a rozloženy na oxid 

uhličitý a vodu. 

 Syntéza biologických elastomerů je téměř shodná s přípravou polyesteruretanů, která již 

byla zmíněna dříve. Rozdíl je pouze ve dvou stupňovité přípravě (obr. 16). V prvním kroku 

polyadice reagují diisokyanáty a bi- nebo multi-funkční polyoly (případně alkoholy nebo 

aminy s hydroxylovými konci) za přítomnosti organokovové sloučeniny (zejména cínu) nebo 

aminů jako katalyzátoru. K získaným prepolymerům s isokyanátovými skupinami se přidají 

extendéry neboli prodlužovače řetězců. Tyto látky představují především krátké molekuly 

diolů či diaminů, které díky své nízké molekulární hmotnosti snadno difundují do materiálu 

a poté velmi ochotně reagují s isokyanátovými skupinami prepolymerů.  

 
Obr. 16: Schéma dvou stupňovité polyadice biologických polyuretanových elastomerů (BioEPUR). 

 Struktura vzniklých elastomerů je tvořena měkkými a tvrdými segmenty. Měkké 

segmenty tvoří přítomné polyestery, polyétery, polykarbonáty nebo siloxanové segmenty 

a snižují polymeru teplotu skelného přechodu nebo zvyšují pružnost [24]. Hydrofilní měkké 
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segmenty také vykazují zvýšenou absorpci vody, což má za následek rychlejší tělní degradaci. 

Tvrdé segmenty jsou tvořeny diisokyanátovou molekulou (převážně 1,4-butyldiisokyanát 

a 1,6-hexametylendiisokyanát) nebo prodlužovačem řetězce. Jako prodlužovače řetězce se 

používají diaminy a dioly, přičemž se ukázalo, že použití diaminu vede ke zvýšení teploty tání 

stabilního segmentu a také ke zlepšení mechanických vlastností [25]. Přednosti tvrdých 

segmentů jsou vysoká teplota skelného přechodu, vysoká teplota tání a pevnost. Chemické 

a fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto elastomerů lze přizpůsobit konkrétním 

biomedicínským aplikacím. Hodnoty pevnosti v tahu a relativního prodloužení se pohybují 

od 5 do 230 MPa a od 200 do 1300 % [24]. 

2.4.4 Využití polyesteruretanů jako uvolňovače léků 

Dalším využitím polyesteruretanových materiálů je vytvoření postupně degradující matrice 

nesoucí léčivou látku. Tímto tématem se zabývala studie, která popisuje uvolňování léku 

dexamethasonu (DEX) z polymerní sítě PLGA (polylaktid-co-glykolid). Jde 

o biokompatibilní polymer, který degraduje na netoxické produkty, jako jsou například 

kyselina glykolová a kyselina mléčná. Samotná degradace a uvolňování  PLGA je závislá na 

mnoha faktorech, jako je molekulová hmotnost, polymerní kompozice, interakce polymeru 

a léčivé látky, přítomnost změkčovadel nebo přísad apod.  

Ze studie je zřejmé, že čím vyšší je hustota zesítění v polymerní síti, tím pomaleji dochází 

k degradaci materiálu a uvolňování dexamethasonu.  Celkem trvalo 120 dní, než došlo 

k úplné degradaci polymeru a uvolnění léčivé látky. Za prvních 40 dní se hmotnost matrice 

snížila pouze o 10 %, poté došlo k výraznému zvýšení rychlosti (obr. 17). Taktéž uvolňování 

léku se rapidně zvýšilo až po 40 dnech měření [22].  

 
Obr. 17: Závislost hmotnosti matrice PLGA na čase (vlevo) a množství uvolněného dexamethasonu na 

čase (vpravo) [22]. 

2.4.5 Polyesteruretany na bázi poly-3-hydroxybutyrátu  

Amfifilní blokové kopolymery přitáhly značnou pozornost v základním i aplikovaném 

výzkumu pro své jedinečné chemické struktury a vlastnosti. Využití mohou nalézt například 

jako maska pro nanolitografie anorganických materiálů nebo jako vzor pro výrobu 
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nanoelektrodových kompletů. Kromě toho však mohou určité biologicky nezávadné 

kopolymery nalézt uplatnění jako uvolňovače léků v těle a šablony pro syntézu porézních 

materiálů. 

2.4.5.1 PHB-co-PEG polyesteruretan 

Tento potenciálně biodegradabilní PEU je tvořen pevným hydrofobním segmentem 

makromolekuly PHB, měkkým hydrofilním segmentem PEG a diisokyanátu jako kopulačního 

činidla. Časté je použití 1,6-hexametylendiisokanátu díky jeho nízké toxicitě. Od takovýchto 

nových triblokových kopolymerů se očekává vytvoření micel ve vodném prostředí a možnost 

použití v medicínských aplikacích jako biomateriály pro použití v tkáňovém inženýrství, 

i jako základní matrice buněčného růstu s laditelnou hydrofilností. Dalším způsobem 

možnosti využití je vnitro tělní transport a uvolňování léků nebo živin, či zpomalení 

nežádoucí absorpce proteinu díky agregace PEG segmentů na povrchu materiálu. 

 Pomocí DSC metody byly zjištěny dvě samostatné krystalické fáze patřící původním 

polymerům, avšak posunuty k nižší teplotě než u samotných prekurzorů (tab. 7) Ten samý jev 

byl pozorován i u krystalinity, přičemž možné vysvětlení je popsáno v kapitole 2.3.1.2. 

Tabulka 7: Teploty tání, degradace a zastoupení krystalizace PHB, PEG a PHB-co-PEG 

uretanů [PHE]. 

 Tm [°C] Xc [%] Td [°C] 

 PEG PHB PEG PHB PEG PHB 

PHB-diol (Mn = 1740)  135,0  65,9  253,6 

PEG (Mn = 7950) 61,6  79,8  386,0  

PHE (17 – 20) 31,4 126,0 19,2 21,3 391,3 279,2 

PHE (17 – 33) 42,7 125,6 29,3 12,7 389,8 267,7 

PHE (17 – 42) 45,8 123,8 35,2 9,3 393,8 270,2 

PHE (17 – 80) 55,7  47,5  394,6 269,2 

PHE (17 – 33) 40,9 82,2 37,7 9,8 393,3 271,3 

PHE (32 – 33) 40,6 148,5 31,2 44,5 399,6 260,4 

Při měření hydrofility bylo zjištěno, že vzrůstající obsah PEG segmentu snižuje kontaktní 

úhel. Z toho vyplývá, že povrchovou hydrofilitu lze zvýšit nebo snížit začleněním PEG 

polymeru. Změny však nejsou tak významné ve srovnání s objemovou hydrofilitou, která se 

měří absorpcí vody materiálem. Obecně platí, že zkušební fólie dosáhne rovnovážné 

hmotnosti 15 minut po ponoření do demineralizované vody při 37 °C. Příjem vody čistého 

PHB v rovnovážném stavu činí pouze 5 % vzhledem k hydrofobní povaze. Naproti tomu 

PHB-co-PEG polyuretany s identickými PHB (Mn = 1740 gmol
-1

) segmenty dosahují sorpce 

vody od 55 do 575 % v závislosti na použitém PEG segmentu (2000–8000 gmol
-1

). Ukazuje 

se tedy, že inkorporace hydrofilního PEG segmentu vede k významnému zlepšení 

hydrofilnosti vzniklého polyesteruretanu. 



27 

 

Velkou předností takového materiálu je rozdíl mechanických vlastností oproti čistému 

PHB. Eliminuje se problém s křehkostí za současného snížení modulu pružnosti. Snížení 

křehkosti je možné vysvětlit snížením krystalické fáze polymeru. U čistého PHB to byla právě 

krystalická fáze a heterogenní sekundární krystalizace, která zapříčinila nízké relativní 

prodloužení materiálu. V polyuretanovém kopolymeru lze pomocí DSC studie vidět, že 

krystalinita PHB segmentu polyesteruretanu klesá díky začlenění měkkého PEG segmentu 

(vysvětleno výše). Youngův modul a napětí při přetržení se zvyšuje s rostoucí délkou 

segmentů PHB nebo PEG, zatímco prodloužení při přetržení se zvyšovala se zvyšující se 

délkou PEG segmentu [26].  

2.4.5.2 Směs PHBV/PBAT polyuretanu jako biomatrice 

S rostoucím zájmem o zlepšení životního prostředí je výzvou průmyslu využití biomateriálů 

i v kompozitech. V oblasti výzkumu výztuží je vedeno mnoho studií pro využití přírodních 

vláken, nicméně biologická alternativa běžně používaných matric tolik prozkoumána není. 

Proto bylo navrženo využití biopolymerů jako vhodné náhrady polyolefinových matric. 

Značná pozornost vedla k použití polyhydroxyalkanoátů pro možnou produkci pomocí 

mikroorganismů. Nicméně některé jejich vlastnosti výrazně omezují možnosti použití, proto 

byly provedeny studie s přídavkem polybutylenadipát-co-tereftalátu jako činidlo způsobující 

zvýšení houževnatosti a pružnosti. Jako kompatibilizátor byl použit 

polydifenylmetan-diisokyanát (pMDI). Ukazuje se, že zvyšuje adhezi matrice 

k lignocelulózovým vláknům, čímž zlepšuje vlastnosti kompozitu. Princip takovéhoto 

zlepšení je vysvětlen několik způsoby. Funkční skupina pMDI velmi rychle reaguje 

s hydroxylovými skupinami přírodních vláken a vzniku uretanové vazby (obr. 18–a). 

Karbonylová skupina má však z výše uvedené reakce volný elektronový pár. Jeden tento pár 

může vytvářet vodíkové můstky s vodíkem vázaným na dusík uretanové vazby sousedního 

polyuretanu (obr. 18–b). K vytvoření vodíkové vazby může také dojít mezi výše zmíněným 

vodíkem pMDI a kyslíkem karbonylové skupiny (obr. 18–c). 
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Obr. 18: Schéma znázornění hypotetického mechanizmu kompatibility [29].  

Ukazuje se, že optimální zastoupení přírodních vláken je 25 % hmotnostních, neboť při 

snížení podílu dochází ke snížení pevnosti a při zvýšení k aglomeraci hydrofilních vláken 

v hydrofobním polymeru a zhoršení mechanických vlastností. Nejvhodnější obsah pMDI byl 

taky zkoumán, neboť jeho zvýšení příznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti, avšak zvyšuje 

molekulovou hmotnost, viskozitu i index toku taveniny, čímž by se znesnadňovalo efektivní 

vstřikování matrice do výrobku. Byl stanoven na 1 phr pro tváření za tepla [29]. 

2.5 Hydroxylové číslo 

V analytické chemii je hydroxylové číslo definováno jako počet miligramů hydroxidu 

draselného nutného pro neutralizaci vzniklé kyseliny octové, jejíž anhydrid je použit 

k acetylaci jednoho gramu chemické látky obsahující hydroxylové skupiny. U polymerů, 

jejichž konce obsahují hydroxylové skupiny je zjištění hydroxylového čísla takřka nutností. 

Z jeho hodnoty lze spočítat molární hmotnost polymeru potřebnou pro zjištění hmotností 

reaktantů při zachování ekvivalentního poměru funkčních skupin. 

Metod, jak zjistit hydroxylové číslo je několik. Například u lipidů se využívá ke zjištění 

parciálních esterů glycerolu v tuku. Nejdříve dochází ke konverzi esterů glycerolu 

na hydroxamové kyseliny s NH2OH v alkalickém prostředí (obr. 19). Poté se stanoví obsah 

hydroxamových kyselin po komplexotvorné reakci s Fe
3+

 spektrofotometrickým měřením 

červenofialového komplexu ( = 530 nm). Objevují se i studie, kdy se ke zjištění 

hydroxylového čísla využívá infračervená spektroskopie a neuronové sítě pomocí 

koncentrační řady. Nevýhoda použití neuronové sítě je ale v tom, že je zapotřebí větší počet 

vzorků z koncentrační řady [30].  
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Obr. 19: Reakce esteru glycerolu s NH2OHza vzniku hydroxamových kyselin a glycerolu. 

Jedna z přesných metod využívá reakci alkoholu s anhydridem za vzniku esteru 

a karboxylové kyseliny při zvýšené teplotě. Pro eliminaci nezreagovaného anhydridu se přidá 

část vody, která způsobí rozklad anhydridu na kyselinu. Vzniklá kyselina se poté titruje 

roztokem KOH na indikátor fenolftalein do slabě růžového zabarvení a z rozdílu měřeného 

a referenčního vzorku se poté spočítá počet OH skupin v daném vzorku. Bližší postup bude 

uveden v praktické části. 

 Výhodou této metody je jednoduchost a nenáročnost.  Uplatnění našla především 

v kosmetickém průmyslu a nevyžaduje žádné speciální techniky ani vysoce specializované 

pracovníky. 

Dle výzkumů dojde k ukončení reakce při laboratorní teplotě až po dvou hodinách. 

Nicméně bylo zjištěno, že při 60 °C dojde ke kvantitativnímu zreagování do 60 minut (tab. 8), 

což značně zrychlí výzkum při zkoumání většího množství látek.   

Tabulka 8: závislost hydroxylového čísla teplotě a času reakce. 

Materiál Reakční doba  [min.] Teplota [°C] Hydroxylové číslo 

Cetyl alkohol 

(3 gramy vzorku) 

30 20 175 

60 20 202 

120 20 210 

15 60 195 

30 60 222 

60 60 221 

Oleyl alkohol 

(3 gramy vzorku) 

30 20 145 

60 20 180 

120 20 191 

15 60 158 

30 60 206 

60 60 206 

 

  Tento postup byl ověřen s údaji uváděných od dodavatele pro různé druhy látek. 

Z naměřených hodnot a porovnáním s teoretickou hodnotou od dodavatele lze vyvodit, že se 

chyba metody obvykle nabývá do 3 %. Hodnota hydroxylového čísla se vypočte dle 

rovnice 2. 
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1,56A)-(B

čísloHydr.
m

cKOH 
  (2) 

Kde B je objem použitého roztoku KOH pro referenční vzorek, A je objem použitého roztoku 

KOH pro měřený vzorek, cKOH je koncentrace hydroxidu a m je hmotnost vzorku. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie a přístroje  

Pro práci byl použit Poly-3-hydroxybutyrát vyroben technologií Hydal a dodán firmou 

NAFIGATE Corporation s polydisperzitou 4,3 a čistotou 99,0 % zjištěnou pomocí alkoholýzy 

polymeru v metanolu a následném měření koncentrace esteru pomocí GC-Fit. PBAT známý 

pod obchodním název Ecoflex byl dopraven od firmy BASF. Chloroform stabilizovaný 

amylenem byl dodán firmou Lach-Ner. Ostatní chemikálie byly zakoupeny u společnosti 

Sigma-Aldrich (tab. 9).  

Tabulka 9: Seznam použitých chemikálií 

Chemikálie Mn [gmol
-1

] Čistota [%] Výrobce  

PHB 160000 99,0 Nafigate corporation  

PEG 200 - Sigma-Aldrich  

PEG 400 - Sigma-Aldrich  

PEG 1000 - Sigma-Aldrich  

PEG 3000 - Lachema Brno  

PEG 6000 - Lachema Brno  

Kyselina p-toluensulfonová 172,2 - Sigma-Aldrich  

PBAT 22300 - BASF  

2-ethylhexanoát cínatý 405,12 95-100 Sigma-Aldrich  

chloroform 119,38 99,84 Lach-Ner  

1,4-butandiol 90,12 99 Sigma-Aldrich  

1,6-hexametylendiisokyanát 168,2 - Sigma-Aldrich  

Tabulka 10: Seznam použitých přístrojů 

Přístroj Označení Výrobce 

TGA analyzátor Q500 TA Instrument 

DSC kalorimetr Pyris 1 Perkin Elmer 

GPC chromatografie 1100 Agilent 

FTIR spektrometr Tensor 27 Bruker 

3.2 Použité metody 

3.2.1 Alkoholýza PHB 

Alkoholýza poly-3-hydroxybutyrátu byla provedena v refluxní aparatuře sestavené z 1 dm
3
 

trojhrdlé baňky, olejové lázně, mechanického míchadla, ohřívače olejové lázně s regulací 

teploty a zpětným chladičem. 

 V trojhrdlé baňce byl připraven 15% roztok PHB v chloroformu, kde navážka polymeru 

činila 70 gramů. Rozpouštění probíhalo po dobu 1,5 hod a poté byl přidán roztok vzniklý 
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rozpuštěním p-toluensulfonové kyseliny v butandiolu. Hmotnosti se volily 2 % hm. kyseliny 

a 30 % hm. butandiolu vztažené k hmotnosti polymeru. Následně byl vzniklý roztok míchán 

po dobu 6 hod při 70 °C a 340 ot.min
-1

. S rostoucím časem byl pozorován velký pokles 

viskozity, z čehož lze potvrdit štěpení polymerního řetězce. Po uplynuté době se nechal roztok 

stát 24 hodin v dělící nálevce za účelem vyplavení nečistot z polymeru. Poté došlo k oddělení 

spodní chloroformové od vrchní znečištěné butandiolové fáze a vysrážení čisté fáze do 

metanolu. Po vysrážení bílého polymeru se suspenze zfiltrovala na Büchnerově nálevce 

a oddělený polymer se sušil při 50 °C za vakua. Tento postup byl opakován dvakrát kvůli 

nedostatečnému množství PHB pro všechny vzorky. U obou vzniklých PHB polymerů 

(ozn. PHB 21, dle vzniklé molekulové hmotnosti vydělenou stem) byla naměřena srovnatelná 

molekulová hmotnost, čímž byla opakovatelnost potvrzena. Shodný postup byl praktikován 

i pro polymer PBAT (ozn. PBAT 12) a podobný postup pro PHB (ozn. PHB 6) za účelem 

dosažení nižší molekulové hmotnosti, než u předchozího PHB vzorku. Doba vaření na rozdíl 

od prvního vzorku činila 120 hod a množství přidaného butandiolu bylo 39 % hm. 

3.2.2 Hydroxylové číslo 

U polymerů, u kterých byla praktikována alkoholýza, bylo provedeno měření hydroxylového 

čísla pomocí acidobazické titrace. Přibližně jeden gram vzorku byl rozpuštěn v 10 ml roztoku 

o složení 160 ml toluenu, 50 ml CHCl3, 30 ml pyridinu a 10 ml acetanhydridu. Po dobu jedné 

hodiny byl pak roztok ponechán při 60 °C. Následně se přidalo 25 ml destilované vody 

a vyčkalo 5 minut při pokojové teplotě za účelem snížení teploty roztoku. Poté byla 

provedena titrace roztokem KOH o známé koncentraci na indikátor fenolftalein do slabě 

růžového zabarvení. Z použitého objemu roztoku KOH, jeho koncentrace a hmotnosti 

použitého vzorku byl poté proveden výpočet pro jištění hydroxylového čísla (rovnice 2) 

a orientační molární hmotnosti (rovnice 6, vysvětleno v následujícím odstavci). 

Pokud budeme předpokládat 2 hydroxylové skupiny na koncích každého řetězce 

vzniklého polymeru, kvantitativní zreagování těchto konců s anhydridem kyseliny octové 

a následné úplné zreagování vzniklé kyseliny octové s KOH, lze z naměřených hodnot 

vypočítat orientační molekulovou hmotnost, se kterou bude počítáno při navážce pro reakci 

k přípravě polyesteruretanu.  

Je zřejmé, že: 

,
M

m
n   (3) 

Kde n je látkové množství, m je hmotnost vzorku a M značí molární hmotnost. 

A dále taky: 

,
V

n
c   (4) 

Kde c je látková koncentrace a V objem roztoku. 

Z reakce anhydridu s polymerem s dvěma hydroxylovými konci a následně přebytečné 

kyseliny s roztokem hydroxidu plyne: 
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,
2

1
KOHpolymeru nn   (5) 

Odsud pomocí úprav výše zmíněných rovnic (3, 4, 5) získáváme výsledný vztah pro výpočet 

molární hmotnosti polymeru. 

,

2

1
KOHKOH

polymeru

polymeru

vc

m
M



  
(6) 

Kde mpolymeru je hmotnost navážky a Mpolymeru je výsledná molární hmotnost polymeru. 

3.2.3 Kopolymerace PHB 

Vzorky PHB byly podrobeny kopolymeraci v roztoku v různých molárních 

poměrech (tab. 11). Všechny vzorky byly vysušeny při 55 °C za vakua přes noc za účelem 

odstranění vlhkosti. Poté se množství 5 g PHB ve skleněné reakční nádobě se šroubovým 

uzávěrem rozpustilo v 50 ml CHCl3 a přidalo se molově ekvivalentní množství PEG 

(případně PBAT). Po rozpuštění obou polymerů se automatickou pipetou přidalo molově 

ekvivalentní množství HDI a následně 0,5 % hm. 2-etylhexanoátu cínatého jako katalyzátoru, 

vztaženého na množství PHB. 

Reakční nádoba se uzavřela a nechala se stát při 70 °C po dobu 5 minut, poté se 

pootevřela za účelem úniku vzdušné vlhkosti vlivem přetlaku vypařeného chloroformu a opět 

rychle uzavřela. Směs se v uzavřené nádobě nechala za stálého míchání reagovat po dobu 

40 hodin při teplotě 85 °C. Vniklý roztok se po uplynulé době vysrážel do metanolu, 

vysrážený polymer se zfiltroval na Büchnerově nálevce a sušil při 50 °C za vakua. 

Tabulka 11: Přehled připravených kopolymerů. Zkratky vzorku jsou dle použitého materiálu (PHE 

jako PHB-co-PEG, PHBAT jako PHB-co-PBAT). Dále jsou vzorky v závorkách značeny dle jejich 

molekulové hmotnosti, ze kterých se vycházelo, vydělenou 100 a nakonec doplněny molárním 

poměrem. WPHB značí teoretický hmotnostní podíl PHB ve směsi. 

Příklad pro vzorek PHBAT (21-12) 2 : 1: Jedná se po kopolymer PHB-co-PBAT, MPHB=2100 gmol
-1

, 

MPBAT=1200 gmol
-1

, molární poměr je 2 : 1 (nadbytek PHB). 

Kopolymer PHB : PEG (PBAT) mPEG (PBAT)[g] wPHB wPEG (PBAT) 

PHE (21-2) 1 : 1 1 : 1 0,48 91,30 8,70 

PHE (21-2) 2 : 1 2 : 1 0,24 95,45 4,55 

PHE (21-4) 1 : 1 1 : 1 0,95 84,00 16,00 

PHE (21-4) 2 : 1 2 : 1 0,48 91,30 8,70 

PHE (21-10) 1 : 1 1 : 1 2,38 67,74 32,26 

PHE (21-10) 2 : 1 2 : 1 2,38 67,74 19,23 

PHE (21-30) 1 : 1 1 : 1 3,57 58,33 58,82 

PHE (21-30) 2 : 1 2 : 1 7,14 41,18 41,67 

PHE (21-60) 2 : 1 2 : 1 7,14 41,18 58,82 

PHBAT (21-12) 1 : 1 1 : 1 2,86 63,64 36,36 
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PHBAT (21-12) 2 : 1 2 : 1 1,43 77,78 22,22 

PHBAT (21-12) 1 : 1,5 1 : 1,5 4,29 53,85 46,15 

PHE (6-2) 1 : 1 1 : 1 1,52 76,74 23,26 

PHE (6-4) 1 : 1 1 : 1 3,03 62,26 37,74 

PHE (6-4) 2 : 1 2 : 1 1,52 76,74 23,26 

PHE (6-10) 1 : 1 1 : 1 7,58 39,76 60,24 

PHE (6-10) 2 : 1 2 : 1 3,79 56,90 43,10 

3.2.4 Termogravimetrická analýza (TGA) 

Tepelná stabilita polyesteruretanů byla měřena pomocí přístroje Q500. Hmotnosti vzorků se 

pohybovaly okolo 10 mg a byly měřeny na platinových pánvičkách. Pro všechny vzorky byl 

zvolen stejný teplotní režim, a to ohřev od 30 °C do 600 °C s rychlostí ohřevu 10 °Cmin
 -1

.  

Atmosféra byla vždy inertní dusíková. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí programu 

Universal Analysis 2000.  

 Většina vzorků vykazovala dvě hodnoty teplot degradace. První patří polymeru PHB, 

druhá pak polymeru PEG nebo PBAT. U některých vzorků nebyla zaznamenána druhá teplota 

degradace, proto uváděná není. Z naměřených hodnot byly tedy stanoveny dvě až čtyři 

základní teploty: 

TA1 – teplota začátku degradace PHB 

TA2 – teplota nejrychlejší degradace PHB 

TB1 - teplota začátku degradace PEG (popř. PBAT) 

TB2 - teplota nejrychlejší degradace PEG (popř. PBAT) 

3.2.5 Diferenční kompenzační kalorimetrie 

Pro zjištění vlivu kopolymerace na vlastnosti PHB byla zvolená metoda DSC, kterou je 

možné stanovit teploty Tg a Tm, entalpii při změně skupenství a z ní vypočítat podíl 

krystalické fáze (rovnice 7). Přístroj pro měření DSC je vybaven chladící jednotkou, proto 

bylo měření provedeno až do -35 °C.  

,100[%]
0







H

H
X m

c  (7) 

Kde H0 je plocha píku entalpie tání 100% krystalického PHB a která nabývá 

hodnoty 146 Jg
-1

 [26] a Hm je hodnota entalpie tání přepočítaná na hmotnostní podíl obsahu 

PHB ve vzorku. 

 Vzorky o hmotnosti 6–10 mg byly nejdříve v dusíkové atmosféře ochlazeny z 25 °C 

na -35 °C rychlostí 20 °Cmin
-1

. Poté byly ponechány při konstantní teplotě 1 min a ohřívány 

rychlostí 20 °Cmin
-1

 na 40 °C. Následně byl ohřev zpomalen pro zpřesnění teploty tání 

na 10 °Cmin
-1

 až na teplotu 190 °C. Při této teplotě opět došlo k izotermnímu zastavení 

na 1 min a poté byly vzorky chlazeny na teplotu 40 °C rychlostí 10 °Cmin
-1

. Opět byla 

změněna rychlost ochlazování na 20 °Cmin
-1

 do teploty 25 °C. Tento postup byl opakován 

dvakrát pro zpřesnění výsledků a hodnoty byly měřeny a vzaty z druhého ohřevu.  
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3.2.6 Gelová permeační chromatografie 

Pro měření molekulové hmotnosti vzorků byla použita gelová permeační chromatografie. Pro 

kalibraci byly použity polystyrenové standardy (celkem 10 standardů s molekulovou 

hmotností od 1000 do 3000000 gmol
-1

). Použitá kolona byla značky Agilent Technologies, 

typ PLgel 10m Mixed-B s průtokem 1 mlmin
-1

. Jako rozpouštědlo byl použit chloroform 

značky Lach-Ner určený pro chromatografii. 

3.2.7 Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

Pro zjištění chemické struktury připravených polymerů byla použita metoda FTIR. Měření 

probíhalo na přístroji Tensor 27 od firmy Bruker. Rozsah měření byl zvolen 

od 600 do 4000 cm
-1

 s rozlišením 4 cm
-1

 a s počtem skenů 32. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Charakterizace alkoholyzovaných polymerů a připravených kopolymerů 

Alkoholyzovaný vzorek PHB 21 vykazoval na první pohled podobné vlastnosti jako původní 

PHB 1600, a tedy pevné skupenství, bílou barvu a značnou křehkost. To se ovšem nedá říci 

o vzorku PHB 6, který měl i po přečištění a usušení formu mazlavé hmoty hnědého zabarvení. 

Kopolymery vzniklé z PHB 21 byly pevného stavu, avšak v případě použití PEG 200 

a PEG 400 v obou molárních poměrech nebyly na první pohled zaznamenány žádné výrazné 

změny ve vlastnostech oproti původnímu samostatnému polymeru. To samé platí i u vzorku 

s PEG 1000, jehož molární poměr byl 2 : 1 pro nadbytek PHB. Nejlépe hodnocený je vzorek 

PHB (21-10) 1 : 1, u kterého byla již na první pohled zaznamenána jiná struktura. Vzorek byl 

od výše zmíněných i částečně transparentní a pružný. Ostatní vzorky měly strukturu 

podobnou, zde bylo však hmotnostní zastoupení PEG vyšší. 

 Vzorky kopolymerů s použitím PHB 6 byly stejné formy jako samotný 

poly-3-hydroxybutyrát s molekulovou hmotností 660 gmol
-1

. Jednalo se o mazlavé látky, 

zřejmě z důvodu nízké molekulové hmotnosti nebo nízké teploty tání. Pro zvýšení 

molekulové hmotnosti byly připraveny i vzorky PHB 6 s PEG 1000 a nadbytkem HDI jako 

spojovacího činidla, a to v molárním poměru od 1 : 1 do 1 : 1,4 s přebytkem HDI 

po 10 % mol. U těchto čtyř vzorků došlo pouze k většímu zabarvení do hnědé barvy. Kvůli 

nedosažení pevného stavu kopolymeru nebylo s těmito vzorky dále pracováno. 

 Polymer PBAT charakteristický svou elasticitou si uchoval onu vlastnost i po alkoholýze. 

Také fólie tvořené z kopolymerů, kde se hmotnostní podíl PHB pohyboval od 53 do 77 %, 

vykazovaly značnou ohebnost oproti původnímu PHB a částečnou transparentnost.  

4.2 Molekulová hmotnost vzorků 

Molekulová hmotnost vzorků PHB a PBAT byla zjištěna pomocí titrace (tab. 12) i GPC, 

zbytek vzorků jen pomocí GPC (tab. 13). 

Tabulka 12: Výsledné hodnoty hydroxylového čísla a orientační molární hmotnosti. 

Vzorek m [g] VKOH [ml] VKOH [ml] Hydr. číslo Mn [gmol
-1

] 

PHB 21 1,6380 10,5 1,3 53,43 2070 

PHB 6 1,3068 11,3 3,3 170,00 660 

PBAT 12 1,2596 10,8 2,2 117,58 1206 
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Tabulka 13: naměřené hodnoty molárních hmotností pomocí GPC. 

Vzorek Mn [gmol
-1

] Mw [gmol
-1
] P 

PHB 1600 160000 688 000 4,3 

PBAT 22 22300 96830 4,34 

PHB 21 8890 17490 1,97 

PHE (21-2) 1 : 1 26980 63340 2,34 

PHE (21-2) 2 : 1 12210 20830 1,71 

PHE (21-4) 1 : 1 21970 65810 3,00 

PHE (21-4) 2 : 1 30810 89610 2,91 

PHE (21-10) 1 : 1 48 440 99190 2,05 

PHE (21-10) 2 : 1 23260 49680 2,14 

PHE (21-30) 1 : 1 14340 23670 1,65 

PHE (21-30) 2 : 1 31560 87070 2,76 

PHE (21-60) 2 : 1 17770 69300 3,90 

PBAT 12 2403 5446 2,27 

PHBAT (21-12) 1 : 1 32050 86840 2,71 

PHBAT (21-12) 2 : 1 31550 97980 3,11 

PHBAT (21-12) 1 : 1,5 28800 79490 2,76 

PHB 6 608 1499 2,47 

 Při zhodnocení molárních hmotností určených pomocí titrace a GPC lze vidět nárůst 

chyby závislou na velikosti molární hmotnosti měřeného polymeru. Důvodem může být 

vedlejší hydrolytická reakce probíhající v čase stání vzorku, proto byla titrační molekulová 

hmotnost podstatně nižší. 

Jak lze vidět u vzorků PHB 1600, PHB 21 a PHB 6, rychlost alkoholýzy polymeru se 

s časem zmenšuje. Závislost mezi molekulovými hmotnostmi připravených kopolymerů 

a použité délky PEG molekuly, případně jeho molárního poměru značná není. Lze se tedy jen 

domnívat, že pokud tato závislost existuje, je velmi citlivá na přípravu vzorků a množství 

přidaného katalyzátoru. To ovšem nelze říci o kopolymerech s PBAT, jelikož u všech tří 

vzorků se molekulová hmotnost pohybuje okolo 30000 gmol
-1

. 

4.3 Tepelná stabilita kopolymerů 

U všech připravených materiálů byla sledována tepelná stabilita pomocí TGA (tab. 14). 

Hodnoty byly odečteny z grafu úbytku hmotnosti se zvyšující se teplotou, konkrétně pak ze 

začátku a maxima derivace této křivky (obr. 20). Z měření samotných polymerů je zjištěno, že 

první pokles připadá pro polymer PHB, druhý pak pro PEG nebo PBAT. 

 Z termogravimetrické křivky byl zjištěn i opravdový poměr podílů hmotností všech 

polymerů, který se mírně liší od teoretického. Tato odchylka může být způsobena 

rozpuštěním nezreagovaného PEGu nebo PBATu při extrakci do metanolu a jeho následnou 

filtrací. 
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Tabulka 14: Výsledky hodnot TA1,TA2,TB1,TB2 

Vzorek TA1 TA2 TB1 TB2 wPHB wPEG (PBAT) 

PHB 21 +HDI 215,26 262,37   100  

PEG 1000 151,51 266,41 302,08 354,44 - 100 

PHE (21-2) 1 : 1 228,18 270,68 - - 100 - 

PHE (21-2) 2 : 1 230,33 280,36 - - 100 - 

PHE (21-4) 1 : 1 221,72 254,54 - - 100 - 

PHE (21-4) 2 : 1 236,78 276,06 - - 100 - 

PHE (21-10) 1 : 1 222,90 273,80 323,95 394,34 70,5 28,14 

PHE (21-10) 2 : 1 221,01 267,80 307,18 373,43 83,98 15,33 

PHE (21-30) 1 : 1 201,55 260,85 324,79 393,63 53,44 46,44 

PHE (21-30) 2 : 1 210,81 265,48 315,98 381,77 69,02 30,78 

PHE (21-60) 2 : 1 211,28 267,80 316,91 381,31 50,01 48,29 

PBAT 230,33 307,93 339,01 384,74 - 100 

PHBAT (21-12) 1 : 1 210,81 261,31 339,15 369,73 75,00 20,56 

PHBAT (21-12) 2 : 1 215,91 259,00 358,15 367,88 86,28 10,35 

PHBAT (21-12) 1 : 1,5 222,86 265,95 328,03 374,82 59,02 36,94 

Jak lze po porovnání výsledků vidět, tepelná stabilita se mění vlivem přidaného 

polymeru, ať už PEG nebo PBAT. U vzorků, kde byly použity nižší molekulové hmotnosti 

PEG (200 a 400 gmol
-1

), nebyla zaznamenána druhá teplota degradace. Z takových měření 

můžeme usuzovat možnost jednotné tepelné degradace kvůli velmi malé přítomné hmotnosti 

PEG polymeru. 

Při porovnání tepot degradace v tab. 14 lze vidět, že přítomnost PEG segmentu ve většině 

vzorků zvyšuje jak teplotu začátku degradace PHB, tak její největší rychlost. U zbylých 

vzorků (kromě PHE (21-4) 1 : 1) dochází k mírnému poklesu, který by se dal vysvětlit 

odchylkou způsobenou například vlivem nečistot. Nejvýraznější změna se uplatňuje při 

použití PEG o molekulární hmotnosti 1000 gmol
-1

 v obou molárních poměrech. Při použití 

stejného molárního množství PHB a PEG polymerů je změna o přibližně 11 °C. Také druhá 

teplota degradace připadající na PEG byla zvýšena. Při dvojnásobném molárním poměru PHB 

o 20–30 °C, při stejném poměru až o téměř 40 °C.  

Jiná skutečnost je ovšem ve vzorcích obsahujících PBAT, neboť v první části degradace 

nedochází k žádným výrazným změnám. Ve druhé části, připadající pro polymer PBAT, 

dokonce dochází ke snížení teploty degradace, a to o 10–15 °C v závislosti na množství 

přítomného PHB, přičemž se zvyšujícím se podílem PHB tato teplota klesá. 
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Obr. 20: Naměřená závislost úbytku hmotnosti na čase pro vzorek PHE (21 : 30) 2 : 1 

4.4 Měření teploty tání, entalpie tání a  krystalinity vzorků 

Všechny připravené vzorky byly podrobeny DSC analýze. Z naměřených hodnot byla 

u druhého ohřevu určena teplota tání, integrací plochy píků tání byla zjištěna entalpie 

tání (obr. 21, tab. 15) a dle rovnice (7) zjištěna krystalinita polymeru. 

 

Obr 21: DSC záznam druhého ohřevu a chlazení pro vzorek PHE(21-30) 2 : 1. 

Pozn.: Ke konci teploty tání PEG (40 °C) došlo ke změně programu ohřevu a skoku v grafu. 
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Hodnoty entalpií tání 100% krystalických polymerů PHB a PEG jsou známy a stanoveny 

na 146,6 Jg
-1

 [26] a 205,0 Jg
-1

 [34] ve stejném pořadí. U polymeru PBAT je zjištění této 

hodnoty obtížné, proto bylo počítáno s odvozenou teoretickou hodnotou, a to 114,0 Jg
-1

 [34]. 

Jelikož se liší teoretický podíl PHB ve vzorku a podíl zjištěný pomocí metody TGA, je pro 

výpočet vybrán opravdový podíl určen z TGA křivky.  

Tabulka 15: Teplota tání, entalpie tání a vypočtený krystalický podíl vzorků zjištěn pomocí DSC 

Poly(PHB-co-PEG) 

uretany 

Tm Hm [Jg
-1

] Xc [%] 

PEG/PBAT PHB PEG/PBAT PHB PEG/PBAT PHB 

PHB 21 - 159,8 - 71,25 - 48,80 

PHE (21-2) 1 : 1 - 159,1 - 35,48 - 24,30 

PHE (21-2) 2 : 1 - 163,6 - 72,27 - 49,50 

PHE (21-4) 1 : 1 - 160,3 - 43,40 - 29,73 

PHE (21-4) 2 : 1 - 162,0 - 53,32 - 36,52 

PHE (21-10) 1 : 1 - 160,0 - 22,38 - 21,74 

PHE (21-10) 2 : 1 - 160,46 - 50,33 - 41,05 

PHE (21-30) 1 : 1 45,77 161,3 37,9 35,07 18,4878 44,95 

PHE (21-30) 2 : 1 29,24 161,3 9,171 45,43 4,47366 45,08 

PHE (21-60) 2 : 1 49,57 160,13 42,83 40,26 20,8927 55,14 

PHBAT (21-12) 2 : 1 73,45 163,93 - 37,74 - 29,96 

PHBAT (21-12) 1 : 1 72,95 164,29 - 28,84 - 26,34 

PHBAT (21-12) 1 : 1,5 81,98 163,96 - 22,53 - 26,15 

PBAT 12 127,94 - 26,44 - 23,193 - 

Z naměřených hodnot je patrné, že přítomnost dalšího polymeru má za následek převážně 

snížení zastoupení krystalické fáze. U polymerů PEG s molekulovou hmotností do 

1000 gmol
-1

 nebyla naměřená žádná krystalická fáze v rozmezí teplot od -35 do 190 °C. 

Oligomery s molekulovou hmotností do 400 gmol
-1

 jsou za normální teploty viskózní 

kapaliny, ovšem PEG s 1000 gmol
-1

 je krystalická látka s teplotou tání okolo 40 °C. 

Vysvětlením absence teploty tání PEG bloků v tak širokém rozsahu teplot může být úplné 

potlačení vzniku krystalů a výskyt polyetylenglykolových řetězců pouze v amorfním stavu. 

Dá se tak potvrdit teorie [23] vzájemné interference makromolekul a tím omezená schopnost 

tvoření krystalických struktur. 

Při použití PEG došlo pouze u jednoho vzorku (PHE (21-60) 2 : 1) ke zvýšení 

krystalického podílu PHB. Stejný jev nastal i při studii [35], kdy byl PEG 6000 použit jako 

nukleační činidlo v hmotnostním podílu 10 %. Zvýšení krystalického podílu lze vysvětlit 

heterogenní nukleací [35]. Nicméně si lze všimnout, že vyšší molární hmotnosti PEG bloku 

(od 3000 gmol
-1

) způsobily vyšplhání krystalického podílu na hodnotu přes 44 %. 

Tuto skutečnost lze vysvětlit nehomogenním rozložením fází kopolymeru, a tedy 

shlukováním hydrofilních a hydrofobních struktur během chlazení. Také reakce s velmi 

nízkými molárními hmotnostmi PEG bloku v poměru 2 : 1 nezpůsobuje žádné změny 
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v zastoupení krystalického podílu (např. vzorky s PEG 200 a 400 gmol
-1

). Zde je ale 

důvodem spíše zanedbatelné množství PEG segmentu, který by krystalizaci PHB potlačoval. 

Můžeme tedy usoudit, že propletení molekul zde téměř neprobíhá.  

U ostatních vzorků dochází ke snížení krystalinity, převážně však u molárního 

poměru 1 : 1. Nejnižší krystalinity bylo dosaženo u vzorku PHE (21-10) 1 : 1, kdy se podařilo 

připravit kopolymer s téměř 80% amorfní PHB  fází. 

 Kopolymery PHB-co-PBAT vykazovaly také sníženou krystalinitu, avšak pouze do 26 %. 

Již přítomných 10 % PBAT polymeru snížilo krystalickou část PHB o téměř 22 %. Při jeho 

navýšení přešly ale do amorfní fáze pouhé další 3 %. Pokud porovnáme vzorky s PBAT 

a s PEG segmenty, lze zde nalézt možnou podobnost. Skutečná molekulová hmotnost PBAT 

bloku se pohybuje okolo 2400 gmol
-1

, přičemž rozdíl Xc u PHB se pohybuje okolo 3 % ve 

všech připravených molárních poměrech. Minimální rozdíl krystalického podílu lze také vidět 

u vzorků obsahujících PEG bloky s molekulovou hmotností 3000 gmol
-1

. 

4.5 Chemická struktura 

Pomocí FTIR analýzy byly u připravených vzorků zjištěny přítomné vazby dokazující 

vznik polyuretanu. Pro uretanovou vazbu je charakteristický absorpční pás při 1536 cm
-1

 [36]. 

Ten dle očekávání nebyl u polymeru PHB ani PEG přítomný, zato jej lze vidět u vzniklých 

polyuretanů (obr. 22). Při srovnání vzorků polyuretanu a PHB vidíme u obou 

pás 1714 cm
-1, který charakterizuje karbonylovou skupinu.  

 
Obr. 22: Závislost absorbance na vlnové délce pro polyuretan PHB-co-PEG, PHB a PEG. 

Potvrzuje tedy přítomnost PHB v polyuretanu. Při zakomponování HDI jako spojovacího 

činidla není v záznamech vidět pás 2360 cm
-1

, který představuje izokyanátovou skupinu, 
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z čehož lze usuzovat jeho úplné zreagování [37]. Jelikož byl ale dle GPC použit v molárním 

přebytku, potvrdilo se také větvení až zesíťování řetězců.  

FTIR analýza byla také provedena pro všechny polyuretany PHB-co-PBAT a porovnány 

s polyuretanem obsahující pouze PBAT a HDI. Při jejich porovnání vidíme závislost na 

molárním zastoupení PHB. 

 
Obr. 23: Závislost absorbance na vlnové délce pro polyuretanové vzorky s PBAT 

U pásu pro karbonylovou skupinu při 1714 cm
-1

 tedy intenzita klesá se snižujícím se 

poměrem karbonylových skupin na hmotnost polymerní jednotky. Z tohoto důvodu je 

nejintenzivnější absorbance u vzorku s nejvyšším obsahem PHB a klesá s přibývajícím se 

zastoupením PBAT. Naopak je tomu u pásu v oblasti polyuretanové skupiny 1536 cm
-1

. Zde 

vyniká největší absorbancí vzorek pouze s PBAT a HDI. 

Při porovnání polyuretanů s PEG a PBAT mezi sebou (obr. 24) je vidět absence pásu 

PEG polyuretanů u 729 cm
-1

 příslušící pravděpodobně aromatickým jádrům s postranními 

řetězci. Tyto pásy dokazují zakomponování výchozího PBAT polymeru do výsledného 

polyuretanu. Další rozdíl je patrný u pásu 2960 cm
-1

, který patří éterové vazbě. Tato vazba je 

přítomná jak v polyetylenglykolu u PEG polymeru, tak v butandiolu u PBAT polymeru.  U 

prvního případu je ovšem zastoupena podstatně častěji, což vysvětluje vyšší intenzita [36]. 
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Obr. 24:Závislost absorbance na vlnové délce pro vzorky polyuretanů s PEG a PBAT. 
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5 ZÁVĚR 

Přípravou, měřením a charakterizací připravených vzorků kopolymerů PHB-co-PEG 

a PHB-co-PBAT bylo zjištěno, že vhodnou kopolymerací lze výrazně potlačit obsah 

krystalické fáze PHB. Vzniklý blokový polyuretan už napohled disponuje velmi odlišnými 

vlastnostmi než původní čistý materiál PHB, ať už mechanickými či strukturními. Samotný 

rozdíl v použití PEG polymeru či PBAT je ovšem velmi zjevný. Je znatelné, že vzniklý 

kopolymer disponuje vlastnostmi obou materiálů, při použití PEG především zvýšenou 

tepelnou stabilitou, v případě použití PBAT mechanickými vlastnostmi. 

 Všechny připravené polyuretany byly změřeny FTIR analýzou, čímž se potvrdil vznik 

předpokládaných chemických vazeb a struktur. Byla zjištěna přítomnost polyuretanových 

vazeb u všech vzorků díky výraznému pásu absorbance při 1536 cm
-1

. Úplné zreagování 

přítomného HDI potvrdila absence pásu při 2360 cm
-1

, čím se vlivem jeho molového 

nadbytku potvrdilo i zesítění řetězce polyuretanů. Přítomnost polyetylenglykolových řetězců 

u PHE kopolymerů dokázal pás při 2960 cm
-1

, u PHBAT zase při 729 cm
-1

. 

 Při použití PBAT byl u vzorků výrazně potlačen obsah krystalické fáze PHB již při 

malém hmotnostním zastoupení a samotné PBAT bloky žádnou nevykazovaly. Při zvýšeném 

podílu PBAT se však krystalická fáze PHB měnila nepatrně, a tedy o pouhé 3 % při rozdílu 

16 % hm PBAT. Co se týká tepelné stability, tak nebyl zjištěn výrazný rozdíl mezi čistým 

PHB a jeho PBAT polyuretanem. U obou nastal největší úbytek hmotnosti okolo 260 °C, jen 

začátek této degradace byl zvýšen při zvýšeném zastoupení PBAT. Zato byla ale zvýšená 

teplota tečení, a to přibližně o 3 °C oproti čistému PHB. Metodou GPC byly změřeny molární 

hmotnosti, přičemž u všech byla číselně střední molární hmotnost stanovena na přibližně 

30000 gmol
-1

, nicméně došlo ke zvýšení polydisperzity oproti původním polymerům.  

Polyetylenglykol jako polymer, jehož kopolymerací dojde ke změně vlastností PHB, byl 

vybrán kvůli své biodegrabilitě a biokompatibilitě s lidskou tkání. Připravené vzorky se 

výrazně lišily v závislosti na délce použitého segmentu i molárním zastoupením. Použití příliš 

dlouhých, ani příliš krátkých PEG segmentů se neosvědčilo, pokaždé však z jiného důvodu. 

Při použití krátkých bloků (200 a 400 gmol
-1

) byl hmotnostní podíl měkké frakce velmi malý, 

a proto nedocházelo k výraznému propletení řetězců a ovlivnění krystalické fáze. Především 

v molárním poměru 2 : 1 nebyly patrné výrazné změny ve struktuře PHB. Jako nejlepší 

vzorek, dle zastoupení krystalické fáze a tím také požadavků této práce, lze uvést vzorek 

s označením PHE (21-10) 1 : 1. Amorfní část PHB zde tvoří téměř 80 %, ačkoli hmotnostní 

podíl PHB je 70 %. Můžeme tedy usuzovat na nejvhodnější molární poměr a poměr délky 

řetězců za účelem potlačení krystalinity. Připravený materiál se ihned po usušení jevil 

lineární, neboť materiál bylo možné lisovat při teplotě 170 °C na fólii a v chloroformu 

docházelo k jeho rozpuštění během několika minut. Tyto vlastnosti se ovšem změnili při 

skladování delším než 10 dní. Poté nedocházelo k úplnému rozpuštění, poněvadž část 

materiálu v chloroformu bobtnala, tvořila gel a lisování suchého materiálu již nebylo možné 
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kvůli netavitelnosti. Můžeme se tedy domnívat, že určení orientační molární hmotnosti 

pomocí hydroxylového čísla nebylo zcela přesné, a proto bylo přidáno do reakce více 

diisokyanátu jako spojovacího činidla. Můžeme usuzovat, že vlivem přebytku diisokyanátu 

došlo časem k reakci isokyanátových skupin s polyuretanovou vazbou za vzniku esterů 

kyseliny allofanové, a tím vzniku větveného, až zesítěného polymeru. Je tedy možné, že při 

měření metodou GPC byly vzorky zatíženy chybou různě dlouhého skladování, a proto jsou 

naměřené hodnoty molárních hmotností velmi rozdílné. Touto změnou struktury ale lze 

modifikovat výsledné vlastnosti, například v biomedicínských aplikacích, kdy hustotou 

zesítění lze ovlivnit dobu odbourávání materiálu v těle [22]. Vzorky, kde byly použity bloky 

PEG s molekulovou hmotností 3000 gmol
-1

 a větší, vykazovaly nárůst obsahu krystalické 

struktury PHB. Tento jev nastal i v případě, kdy byl PEG 6000 použit v 5 % hm. za účelem 

změkčení polymeru [35]. Hmotnostní podíl PEG je zde velmi vysoký a navíc nesplňuje 

požadavky této práce. 

 Kopolymerace polymerů PHB a PEG s HDI za účelem snížení krystalického podílu PHB 

poskytla řadu poznatků. Bylo dosaženo významného snížení krystalické fáze a zvýšení 

tepelné stability. Vzhledem k časové náročnosti přípravy všech vzorků nebyla provedená 

mechanická analýza, která by poskytla přesnější charakterizaci, ani vliv dlouhodobého 

skladování na strukturu PHB. Nicméně můžeme potvrdit, že nejvhodnější vzorek pro další 

zkoumání je právě PHE (21-10) 1 : 1, který vyniká svými vlastnosti oproti ostatním a který 

skrývá potenciál uplatnění v biomedicínských aplikacích, jakožto biokompatibilní materiál.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

PLA kyselina polymléčná 

PHA polyhydroxyalkanoát 

PET polyetylentereftalát 

PHB poly-3-hydroxybutyrát 

HDI hexametylendiisokyanát 

PBAT poly(butylen adipát-co-tereftalát) 

PEG polyetylenglykol 

PP polypropylen 

DCP dikumylperoxidu 

TAK trialkylkyanurát 

3HB 3-hydroxybutyrát 

4HB 4-hydroxybutyrát 

FTIR infračervená spektroskopie 

RAF rigidní amorfní fáze 

MAF mobilní amorfní fáze 

Tg teplota skelného přechodu 

Wc krystalová frakce 

PHBV poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) 

P3HB4HB poly(3hydroxybutyrát-co-4-hydroxybutyrát) 

DSC Diferenční kompenzační kalorimetrie 

PPC polypropylenkarbonát 

DEX dexamethason 

PLGA (polylaktid-co-glykolid) 

PEU polyesteruretan 

pMDI polydifenylmethan-diisokyanát 

TGA termogravimetrická analýza 

acetyl-CoA acetylkoenzym A 

PHE PHB-co-PEG 

PHBAT PHB-co-PBAT 

 


