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ABSTRAKT 
 

Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze 

v nadbytku vody a pri hydrolytickej degradácii v tavenine. V teoretickej časti práce sú zhrnuté 

poznatky o priebehu, mechanizme a kinetike hydrolýzy a prehľad ďalších rozkladných reakcii 

poly(3-hydroxybutyrátu). Experimentálna časť je zameraná na degradáciu poly(3-hydroxybutyrátu) 

v prítomnosti vody a porovnanie miery hydrolytickej degradácie pri kyslo a alkalicky katalyzovanej 

reakcii. Na porovnanie rozsahu hydrolýzy v tavenine bola skúmaná hydrolytická degradácia 

poly(3-hydroxybutyrátu) v extrudéri pri teplote 170 °C. Vzorky boli analyzované na zistenie 

objemového indexu toku, teploty topenia, stupňa kryštalinity, distribúcie molekulovej hmotnosti a 

štruktúry poly(3-hydroxybutyrátu) pomocou infračervenej spektroskopie. 

 

ABSTRACT 
 

The bachelor thesis deals with the study of hydrolytical stability of poly(3-hydroxybutyrate) in the 

hydrolysis with excess of water and in the hydrolytic degradation in melt. Theoretical part summarises 

knowledge about the process, mechanism and kinetics of hydrolysis and contains an overview of 

further decomposition reactions of poly(3-hydroxybutyrate). Experimental part is focused on 

degradation of poly(3-hydroxybutyrate) in the presence of water and on comparing the rate of 

hydrolytical degradation with acidic and alkaline catalysis. In order to comparing the range of 

hydrolysis, hydrolytic degradation of poly(3-hydroxybutyrate) was investigated in extruder at the 

temperature of 170 °C. Samples were analyzed to determine the melt volume index, melt temperature, 

degree of crystallinity, distribution of molecular mass and the structure of poly(3-hydroxybutyrate) 

using infrared spectroscopy.  
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navlhavosť, hydrolýza, degradácia, kyslá a alkalická katalýza 
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ÚVOD 
 

Polyhydroxyalkanoáty, ktorých významným zástupcom je poly(3-hydroxybutyrát) (PHB), sú skupinou 

látok, ktorá v budúcnosti môže nahradiť bežne dostupné syntetické plasty, ako je polyetylén alebo 

polypropylén. Hlavnou výhodou polyhydroxyalkanoátov je ich biodegradovateľnosť, nie len 

v špeciálnych podmienkach kompostu, ale aj vo voľnej prírode, či v slanej morskej vode. 

Polyhydroxyalkanoáty sú súčasne biosyntetizované z obnoviteľných zdrojov a biokompatibilné, čo 

predurčuje túto skupinu aj na používanie napríklad v medicíne.  

 Zo skupiny polyhydroxyalkanoátov má v súčasnosti najväčší potenciál PHB, ktorý vyniká 

mechanickými vlastnosťami, vďaka ktorým je vhodný na použitie v odvetviach najviac zaťažujúcich 

životné prostredie, ako je napríklad obalový priemysel. Degradáciou jednorazových obalov a tašiek 

z PHB by mohla byť vyriešená zlá ekologická situácia so všadeprítomným plastovým odpadom. 

Keďže na procese biodegradácie sa vo veľkej miere podieľa reakcia hydrolýzy, vyššia vlhkosť 

ovzdušia alebo aj kyslé dažde urýchľujú rozklad PHB. 

 Hydrolýza však prebieha aj skôr ako sa materiál stane odpadom a preto má PHB určité 

technologické obmedzenia. Už pri spracovaní dochádza k hydrolýze, a z dôvodu použitia vyšších 

teplôt pri spracovaní, aj termickej degradácií. Pôsobením vzdušnej vlhkosti dochádza k navlhnutiu 

PHB a hydrolytická degradácia pokračuje, čo sa prejavuje hlavne poklesom mechanických vlastností.  

 Vlhkosť prítomná v PHB pri spracovaní tiež môže spôsobiť tvorbu bubliniek vodnej pary 

v tavenine, ktoré následne praskajú a zhoršujú kvalitu výsledného materiálu. Aby sme technologickým 

problémom pri spracovaní mohli predísť, je nutné polymér vysušiť a preskúmať hydrolytickú stabilitu 

PHB, čo je obsahom tejto práce. 

 Teoretická časť práce sa zaoberá všeobecne reakciou hydrolýzy u polyesterov a tiež mechanizmom 

alkalickej a kyslej hydrolýzy. Ďalej je pozornosť venovaná hydrolytickej reakcii PHB, produktom 

hydrolytickej reakcie a tiež kinetikou hydrolytickej degradácie PHB. Teoretická časť práce uvádza aj 

niekoľko príkladov ovplyvnenia hydrolytickej stability PHB, napríklad použitím stabilizátora alebo 

vytvorením kopolyméru s iným polymérom, majúcim vyššiu odolnosť voči hydrolýze. Na záver sú 

uvedené ďalšie rozkladné reakcie PHB, ktoré budú v praktickej časti zamedzované, napríklad 

použitím nižších teplôt.   

 Experimentálna časť sa venuje stanoveniu koncentrácie vody v PHB v závislosti na čase pri sušení, 

čiže vytvorením sušiacej krivky charakterizujúcej proces sušenia pri spracovaní. Ďalším bodom je 

vytvorenie časovej závislosti priebehu hydrolytickej degradácie a porovnanie miery reakcie pri 

hydrolýze bez katalýzy a pri kyslo alebo alkalicky katalyzovanej hydrolýze. Na záver sa práca zaoberá 

stanovením vplyvu koncentrácie vody na proces prebiehajúcej hydrolýzy v tavenine. 

 Pripravené vzorky sú analyzované pomocou merania objemového indexu toku taveniny, 

diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie, gélovej permeačnej chromatografie a infračervenej 

spektroskopie. Získané údaje z analýz sú porovnávané s dosiaľ známymi teóriami o priebehu 

hydrolytickej degradácie a odchýlky od teoretického správania PHB pri hydrolýze sú vysvetlené 

vlastnými hypotézami, čo prináša ďalšie možnosti v štúdiu hydrolytickej stability PHB.  
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 
 

 

1.1 Základné vlastnosti poly(3-hydroxybutyrátu)  
 

Poly(3-hydroxybutyrát) je polyesterom kyseliny 3-hydroxybutánovej (obr. 1). PHB je štruktúrne 

najjednoduchším a najznámejším zástupcom skupiny polyhydroxyalkanoátov. Má schopnosť 

biodegradovať pri vhodných podmienkach, vďaka čomu si získava vysokú pozornosť pre rôzne 

aplikácie vyžadujúce nízku ekologickú záťaž a využitie hlavne v obalovom priemysle. Navyše je PHB, 

na rozdiel od syntetických polymérov, pripravovaný z obnoviteľných zdrojov.  

 

 

Obr. 1: Vzorec poly(3-hydroxybutyrátu) 

 Syntéza PHB prebieha buď mikrobiologickým alebo chemickým spôsobom. Mikrobiologicky je 

PHB produkovaný rôznymi druhmi baktérií, kyanobaktérií a rias ako zásobný materiál. Chemická 

syntéza pozostáva z polymerácie β-butyrolaktónu, pri ktorom dochádza k otvoreniu cyklického kruhu 

zlúčeniny. Ako katalyzátory sa používajú organokovy na báze hliníka a zinku [1]. 

 PHB má lineárnu štruktúru reťazca a vzhľadom na prítomnosť chirálneho uhlíka sa vyskytuje vo 

forme dvoch izomérov (R)- a (S)-. Mikrobiologicky syntetizovaný PHB je izotaktický a obsahuje iba 

(R)- izomérne jednotky. Naopak, chemicky syntetizovaný býva ataktický alebo syndiotaktický 

a obsahuje obidve formy opticky aktívnych izomérov. Z morfologického hľadiska je PHB 

semikryštalický polymér so stupňom kryštalinity (Xc) 55–85 %. Relatívna molekulová hmotnosť (Mr) 

závisí na spôsobe a podmienkach syntézy a pohybuje sa v rozmedzí od 50 000 až po 1 000 000. PHB 

tvorí nezvyčajne tenké lamelárne kryštály, ktoré sú usporiadané do doštičkovitých tvarov alebo 

sférulitov. Priemerná hrúbka lamiel sa pohybuje v rozpätí 4–7 nm. 

 Kvôli semikryštalickému charakteru a mechanickým vlastnostiam býva PHB najčastejšie 

porovnávaný so syntetickým izotaktickým polypropylénom, avšak PHB má výrazne nižšiu ťažnosť, 

čiže predĺženie pri pretrhnutí, a to len 5–8 %. Youngov modul pružnosti pre PHB je 3,5–4,0 GPa 

a pevnosť v ťahu, teda napätie pri pretrhnutí, je pre PHB 30–35 MPa. Ďalšími dôležitými vlastnosťami 

PHB je teplota sklovitého prechodu Tg, ktorá je 5–15 °C a teplota topenia Tm 170–180 °C [1, 2]. 

 Na výsledné mechanické vlastnosti PHB má výrazný vplyv starnutie polyméru. Počas skladovania 

polyméru pri podmienkach okolia, dochádza k značným zmenám vo fyzikálnych vlastnostiach 

polyméru a starnutie má za následok krehnutie polymérneho materiálu. S dobou starnutia súčasne 

narastá modul pružnosti a pevnosti v ťahu, no dochádza k poklesu hodnôt predĺženia pri pretrhnutí. 

Efekt starnutia PHB vysvetľujú dve teórie. Prvou je teória fyzikálneho starnutia, ktorá opisuje rýchle 

ochladenie materiálu z taveniny do sklovitého stavu, kedy amorfné reťazce nedosiahnu rovnovážny 

voľný objem pohybom segmentov. Ak je materiál skladovaný pri teplotách o niečo vyšších než je Tg, 

dochádza k pomalému reorganizovaniu amorfných reťazcov, čím klesá ich voľný objem. Efekt 

fyzikálneho starnutia je možné odstrániť regenerovaním voľného objemu  zahrievaním materiálu nad 

Tg alebo mechanickým namáhaním.  

 Druhým vysvetlením starnutia PHB je teória sekundárnej kryštalizácie, pri ktorej po spracovaní 

polymérneho materiálu dochádza k sekundárnej kryštalizácií, čiže dokryštalizovávaniu už vzniknutých 

kryštálov alebo vznik nových kryštálov, čo spôsobuje pokles amorfno-kryštalickej medzifázy 

a zvyšuje sa pnutie v amorfnej fáze. Podľa niektorých výskumov po ukončení sekundárnej 

kryštalizácie, dochádza zároveň aj ku konečným zmenám v mechanických vlastnostiach. 

 Na mechanické vlastnosti majú taktiež vplyv metódy spracovania PHB. Lisovaním, extrúdovaním 

alebo vstrekovaním vzniká ťažný materiál, ktorý skladovaním pri laboratórnych podmienkach časom 

krehne. Procesom extrúzie pod Tm PHB vzniká materiál s vysokou pevnosťou v ťahu a s predĺžením až 
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18 %. Spracovávaním pri teplotách nižších ako Tm sa súčasne znižuje efekt termickej degradácie. 

V prípade výroby vláken je najvhodnejším spôsobom prípravy zvlákňovanie z gélu, čím vznikajú 

vlákna s vysokou tuhosťou a pevnosťou [1]. 

 

 

1.2 Absorpcia vody v poly(3-hydroxybutyráte) 
 

PHB obsahuje v polymérnych reťazcoch hydroxylové a na koncoch reťazcov aj karboxylové skupiny, 

vyznačujúce sa svojou hydrofóbnosťou. Vďaka chemickej štruktúre má PHB schopnosť zo vzdušnej 

vlhkosti absorbovať vodu a patrí medzi navlhavé polyméry.  

 Množstvo vlhkosti z atmosférického vzduchu absorbované polymérmi všeobecne závisí na teplote 

a relatívnej vlhkosti vzduchu. Absorpcia vodnej pary do polyméru prebieha až do ustálenia rovnováhy 

s okolitým vzduchom, charakterizovanej rovnovážnou navlhavosťou, čo môže trvať niekoľko hodín 

prípadne až dní. Proces absorbovania vlhkosti je vratný proces a absorbovanú vlhkosť je možné 

z materiálu odstraňovať sušením. Podľa množstva absorbovanej vlhkosti je možné polyméry rozdeliť 

do niekoľkých skupín podľa tab. 1. Rovnovážna navlhavosť PHB ponoreného vo vode pri 25 °C po 

dobu 21 dní bola stanovená na 0,7 %. PHB patrí do skupiny stredne navlhavých polymérov [3, 4]. 

Tab. 1: Prehľad a príklady rozdelenia polymérov podľa veľkosti rovnovážnej vlhkosti 

skupina rovnovážna navlhavosť (%) príklady 

nenavlhavé < 0,1 polyetylén, polypropylén 

málo navlhavé 0,1–0,5 
polykarbonáty, 

akrylonitrilbutadiénstyrén 

stredne navlhavé 0,5–2,0 polyvinylchlorid, polyamid 11 

silne navlhavé > 2,0 polyamid 6, polyamid 66, polyuretány 

 

 Prítomná vlhkosť spôsobuje problémy predovšetkým pri spracovaní polyméru v tavenine, kde 

dochádza pri vysokej teplote k vzniku vodnej pary, ktorej bubliny sú transportované taveninou. Pri 

snahe o vyrovnanie tlaku bubliny praskajú a spôsobujú povrchové poruchy výrobkov. 

 Nežiaduca je aj prebiehajúca hydrolytická degradácia, vyskytujúca sa tiež v prípade PHB, ktorá má 

za následok zhoršenie fyzikálnych a mechanických vlastností výrobku, ako je napríklad znížená 

pevnosť a tuhosť. Dôsledkom hydrolýzy je ale aj zmena reologických vlastností, teda zníženie 

viskozity a zvýšenie indexu toku taveniny, kvôli degradácii polymérnych reťazcov na menšie 

segmenty [4]. 

 

 

1.3 Hydrolytická reakcia poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Hydrolytická reakcia, alebo hydrolýza, je rozkladná reakcia pri ktorej spolu reaguje daný polymér 

a voda. Je typická pre látky, ktoré vznikli kondenzáciou, napríklad estery a môže byť považovaná za 

opak kondenzácie. Polyestery hydrolyzujú kvôli prítomnosti heteroatómu kyslíka v základnom reťazci 

polyméru, ktorý predstavuje najslabšie miesto polymérneho reťazca. Polyesterový reťazec v mieste 

esterovej väzby ľahko podlieha hydrolytickému štiepeniu (Obr. 2 2). Keďže hydrolyzovateľná 

polyesterová skupina je prítomná v hlavnom reťazci, dochádza pri hydrolýze k degradácii polyméru 

a veľkému zníženiu Mr a pevnosti [5].  

 

 

Obr. 2: Všeobecná rovnica hydrolýzy polyesterov [5] 
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 Vo všeobecnosti sú polyestery v prírode hygroskopické a citlivé na prítomnosť vlhkosti. Za 

normálnych podmienok sú mikrobiologicky syntetizované polyestery vo vode stabilné. Degradácia 

polyesterov výrazne závisí na štruktúrnych vlastnostiach polyméru, ako je napríklad priestorová 

orientácia, stupeň kryštalinity, molekulová hmotnosť reťazcov či stupeň zosieťovania. PHB vo 

vodnom prostredí môže podliehať kyslej alebo alkalickej hydrolýze ako štandardný polyester [6, 7]. 

 Pri fyziologických hodnotách pH (7,0–7,4) prebieha hydrolytická degradácia len v malom rozsahu. 

Vyššiu rýchlosť degradácie, ako PHB pripravený mikrobiologicky, má chemicky syntetizovaný 

ataktický PHB, ktorý je amorfný. Hydrolýzu polymérov urýchľuje zvýšená teplota a kyslé alebo 

alkalické prostredie. Voda ma aj veľký vplyv na rast mikroorganizmov, ktoré sú schopné odbúravať 

PHB procesom enzymatickej degradácie [5, 8]. 

 Pri semikryštalických polyméroch prebieha hydrolytická degradácia vo vodnom roztoku v dvoch 

krokoch. Najskôr dochádza k difúzií vody do náhodne orientovaných amorfných oblastí polyméru. 

Druhým krokom je samotná degradácia, kedy sú amorfné oblasti napadnuté vodou a podliehajú reakcii 

hydrolýzy. Neskôr hydrolýza pokračuje aj na okrajoch kryštalických domén, odkiaľ sa presúva do ich 

stredu. Rýchlosť hydrolýzy je pre amorfné oblasti polyméru výrazne vyššia ako pri kryštalických 

častiach [7]. 

 

1.3.1 Kyslá hydrolýza  
 

Mechanizmus kyslej hydrolýzy pozostáva z adície protónu na kyslík karbonylu a následne 

nukleofilného ataku vody a posunu elektrónov, čo vedie k rozpadu esterovej väzby, viď obr. 3 [5]. 

 

 

Obr. 3: Rovnica kyslej hydrolýzy [5] 

 Kyslá hydrolýza PHB sa vyznačuje tým, že protóny prítomné v roztoku sú katalyzátorom pre 

reakciu hydrolýzy a aj esterifikácie. Karboxylová kyselina a alkohol, ktoré sú produktmi hydrolytickej 

reakcie, môžu byť znovu reesterifikované pomocou protónu vodíka a opätovne vzniká esterová väzba 

v reťazci PHB. Kvôli prebiehajúcej reesterifikácii má hydrolytická reakcia v kyslom prostredí menšiu 

rýchlosť v porovnaní s alkalickou hydrolýzou [9]. 

 

1.3.2 Alkalická hydrolýza  
 

Alkalická hydrolýza prebieha mechanizmom, kde hydroxidový ión atakuje molekulu na uhlíku 

karboxylu, viď obr. 4. V alkalickom roztoku, po rozdelení molekuly PHB na karboxylovú skupinu 

a alkohol, môže dochádzať k odberu protónu z kyseliny hydroxidovým iónom, pričom vzniká záporne 

nabitý karboxylátový ión a reesterifikácia je termodynamicky nevýhodná. V alkalickom prostredí 

predstavujú hydroxidové ióny činidlo. So zvyšujúcou sa koncentráciou hydroxidových iónov rastie 

rýchlosť hydrolytickej reakcie [5, 9]. 

 

Obr. 4: Rovnica alkalickej hydrolýzy [5] 
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1.3.3 Produkty vznikajúce hydrolýzou poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Podľa experimentov uskutočnených v tejto oblasti sa predpokladá, že hydrolýza polyesterov a súčasne 

aj PHB prebieha s vyššou pravdepodobnosťou na esterových väzbách umiestnených v blízkosti 

koncov reťazca. Následkom hydrolytickej degradácie PHB je vznik najprv rôznych rozpustných aj 

nerozpustných oligomérov s nižšou molekulovou hmotnosťou a po úplnej hydrolýze vzniká pôvodný 

monomér kyselina 3-hydroxybutánová (KHB) [10]. 

 Pri hydrolýze PHB vzniká ako druhý produkt kyselina trans-2-buténová s triviálnym názvom 

krotónová kyselina (KK). Vznik KK nie je ojedinelý a v prípade alkalickej hydrolýzy býva 

majoritným produktom. Za mechanizmus vzniku KK bola považovaná dehydratácia vznikajúcej KHB, 

no niektoré experimenty preukázali, že medzi danými dvomi produktmi nedochádza ku konverzii. KK 

je s vyššou pravdepodobnosťou syntetizovaná dehydratáciou PHB v alkalických podmienkach, pričom 

vzniká na konci polyméru dvojitá nenasýtená väzba, a následne prebiehajúcou hydrolýzou [9]. Vznik 

oboch produktov hydrolýzy PHB je znázornený na obr. 5. 

 

Obr. 5: Schéma vzniku majoritných produktov hydrolýzy PHB [9] 

 Experimentálne však bolo zistené, že dehydratácia PHB nie je uprednostnená pred hydrolýzou. 

Napriek tomu, hydrolýzou malých oligomérov, prípadne priamo dimérov PHB, vzniká značné 

množstvo KK. Vznik KK bol popísaný ďalším mechanizmom prostredníctvom šesťčlenného kruhu, 

vznikajúceho aj pri termickej degradácii. V priebehu reakcie dimér PHB alebo dva susediace 

monoméry vytvoria prechodný šesťčlenný kruh, z ktorého cez dehydrogenáciu vzniká polymérny 

reťazec s dvojitou väzbou na α-uhlíku (obr. 6) [9]. 

 

 

Obr. 6: Schéma vzniku KK prostredníctvom šesťčlenného kruhu [9] 

 

1.3.4 Kinetika hydrolýzy poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Hydrolytická reakcia je vo svojej podstate bimolekulárna nukleofilná substitúcia, začínajúca atakom 

nukleofilu na esterovú väzbu. Vzniká nabitý aktivovaný komplex, ktorý reakciou s vodou okamžite 
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podlieha štiepeniu väzby. Rýchlosť určujúci krok je vznik aktivovaného komplexu a celková rýchlosť 

hydrolýzy PHB závisí len od koncentrácie hydroxidových iónov, predstavujúcich nukleofil a nezávisí 

na koncentrácií PHB [10]. 

 Podľa experimentov skúmajúcich časový priebeh hydrolýzy [9, 11] dochádza paralelne k tvorbe 

KHB aj KK a reakcie zodpovedajú nultému poriadku. Rýchlosť vzniku KHB je definovaná ako 

 

KHB

0

KHB KHB

d

d

c

c
R k

t

 
 
 

  , 

  

(1) 

 

kde RKHB je rýchlosť reakcie vzniku KHB, 

cKHB je koncentrácia KHB vznikajúcej pri hydrolýze, 

c0 je koncentrácia PHB na začiatku hydrolytickej reakcie, 

t je čas trvania hydrolytickej reakcie 

a kKHB je rýchlostná konštanta tvorby KHB pri hydrolýze PHB.  

 Rýchlosť vzniku KK je definovaná ako  
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  , 
(2) 

 

kde RKK je rýchlosť reakcie vzniku KK, 

cKK je koncentrácia KK vznikajúcej pri hydrolýze 

a kKK je rýchlostná konštanta tvorby KK pri hydrolýze PHB. 

 Celkovú rýchlosť reakcie vyjadruje vzťah 
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     , 
(3) 

 

kde RPHB je rýchlosť hydrolytickej degradácie PHB, 

cPHB je koncentrácia PHB po hydrolýze 

a kPHB je rýchlostná konštanta hydrolytickej degradácie PHB [9, 11]. 

 

1.3.5 Vplyv teploty na hydrolýzu poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Efekt teploty na rýchlosť hydrolýzy PHB je možné vyjadriť pomocou Arrheniovej rovnice 

 
A

PHB e
E

RTk A


  , (4) 

 

kde A je predexponencionálny faktor, 

EA je aktivačná energia reakcie, 

R je univerzálna plynová konštanta 

a T je teplota (K). 

 So zvyšujúcou sa teplotou rastie aj kPHB. Pri vysokej EA sú rýchlostné konštanty na zmeny teploty, 

podľa rovnice (4), veľmi citlivé a naopak, pri nižšej EA sa rýchlostné konštanty so zmenou teploty 

takmer nemenia. EA je veľkosť energetickej bariéry, ktorú musia príslušné reaktanty prekonať aby 

došlo k vzniku aktivovaného komplexu a tvorbe produktov [12]. 

 So zvyšujúcou sa teplotou pri hydrolýze PHB dochádza aj k zvýšeniu pomeru rýchlostných 

konštánt vzniku KK a KHB a pomeru koncentrácií vznikajúcej KK a KHB [9] podľa vzťahu 
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KK KK KK

KHB KHB KHB

= =
c R k

c R k
. (5) 

 

1.3.6 Vplyv kryštalinity na hydrolýzu poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Výrazný vplyv na rýchlosť hydrolýzy PHB má aj stupeň kryštalinity (Xc). Hydrolýza u amorfného 

PHB prebieha výrazne rýchlejšie ako pri PHB s Xc 71 %, kde sa za rovnakých podmienok a rovnakého 

času, rozloží len menej ako 10 % v porovnaní s úplným rozkladom amorfného PHB [9].Dôvodom je, 

že napríklad pri alkalickej hydrolýze hydroxidové anióny najskôr napádajú amorfnú oblasť a až neskôr 

kryštalickú časť. Pri zvýšenej kryštalinite sa vzorky PHB stávajú výrazne usporiadanými a obsahujú  

len malú amorfnú časť a preto je alkalický atak menej účinný ako pri amorfných vzorkách PHB [13]. 

 Pri styku PHB s vodou dochádza k miernemu zvýšeniu Xc. Počas reakcie hydrolýzy ostáva Xc 

konštantný alebo dochádza k miernemu poklesu. Zvýšenie Xc je spôsobené rekryštalizáciou, prípadne 

dodatočnou kryštalizáciou, vyskytujúcou sa u semikryštalických polymérov, kde dochádza 

k navýšeniu kryštalickej časti použitím polymérnych reťazcov susednej amorfnej časti. 

 Pri zvýšenej teplote počas hydrolýzy ja nárast kryštalinity výrazný a pravdepodobné vysvetlenie 

zahŕňa výrazný progres hydrolýzy v amorfnej časti. Pri hydrolýze PHB dochádza v prvom rade 

k reakcii v amorfnej časti polyméru a polymérne reťazce kryštalickej časti zostávajú prakticky 

nedotknuté. Postupom reakcie dochádza k znižovaniu množstva amorfnej fázy a fragmenty 

z hydrolýzy amorfnej fázy sú desorbované kryštalickou fázou, čím dochádza k nárastu podielu 

kryštalickej fázy [14]. 

 

1.3.7 Možnosti ovplyvnenia hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Zvýšiť rýchlosť hydrolytickej degradácie je možné prídavkom polymérov alebo zmäkčovadiel, ktoré 

znižujú kryštalinitu polyméru. Ďalším spôsobom je aj vytvorenie polymérnej zmesi s hydrofilným 

polymérom, napríklad polyetylénglykolom, alebo s ďalším polyesterom, podliehajúcim hydrolytickej 

degradácii, ktorým môže byť napríklad kyselina polymliečna [6]. 

 Prídavné látky ako práve zmäkčovadlá či ďalšie polyméry, majúce hydrofilný alebo amorfný 

charakter, zvyšujú rýchlosť hydrolýzy tým, že na svoje molekuly absorbujú vodu. Napríklad pri zmesi 

PHB s kyselinou polymliečnou bol zistený vyšší obsah vody ako pri zmesi PHB s polykaprolaktónom. 

Naopak k zníženiu rýchlosti hydrolýzy a vyššej hydrolytickej stabilite dochádza po pridaní 

hydrofóbneho zmäkčovadla napríklad trietyl citrátu alebo butyryl trihexyl citrátu [15]. 

 Zlepšenú hydrolytickú stabilitu je možné dosiahnuť aj kopolymeráciou. Napríklad v kopolyméri 

3-hydroxybutyrátu s 3-hydroxyvalerátom (obr. 7) zvyšuje nahradenie metylovej skupiny etylovou 

v 3-hydroxyvaleráte hydrofóbnosť kopolyméru, no na druhej strane znižuje kryštalinitu zo 75 % pre 

čistý PHB, až na 60 % pre kopolymér, pri molárnom pomere 3-hydroxybutyrátu a 3-hydroxyvalerátu 

1 : 4. Napriek tomu v prípade kopolyméru stále prevláda zvýšenie hydrofóbnosti a hydrolytická 

reakcia prebieha výrazne nižšou rýchlosťou [14]. 

 

 

Obr. 7: Vzorec kopolyméru 3-hydroxybutyrátu s 3-hydroxyvalerátom 

 Opatrením voči hydrolytickej degradácií materiálu je použitie hydrolytického stabilizátora a to 

zvyčajne polymérneho stabilizátora, obsahujúceho karbodiimidové skupiny. Príkladom je stabilizátor s 

chemickým vzorcom zobrazeným na obr. 8. Stabilizátor na báze karbodiimidu sa bežne využíva na 

zvýšenie hydrolytickej stability polyesterov, polyamidov a tiež polyuretánov. Je vhodný aj na použitie 

pri biodegradabilných polyméroch, ako je kyselina polymliečna alebo skupina 

polyhydroxyalkanoátov, kde PHB patrí [16, 17]. 
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Obr. 8: Vzorec poly(1,3,5-triisopropylfenylén-2,4-karbodiimidu) 

 Mechanizmus funkcie karbodiimidového stabilizátora popisuje obr. 9. Reakciou karboxylovej 

skupiny PHB s karbodiimidovou skupinou polymérneho stabilizátora dochádza k vzniku 

N-acylmočoviny a hydrolyzované reťazce PHB sú opäť spájané. Kvôli polymérnemu charakteru 

stabilizátora vzniká  rozvetvený polymér [16, 17]. 

  

 

Obr. 9: Schéma reakcie karboxylovej a karbodiimidovej skupiny [17] 

 

1.3.8 Alkoholýza a aminolýza 
 

Reakciami prebiehajúcimi rovnakým mechanizmom ako hydrolýza sú aminolýza a alkoholýza. 

Aminolýza je reakcia medzi polymérnym reťazcom PHB a amoniakom, prípade primárnym alebo 

sekundárnym amínom. Aminolýza, podobne ako hydrolýza, prebieha prednostne v amorfnej časti 

a preto je používaná na odstránenie amorfných častí z povrchov kryštálov PHB v roztoku [18]. 

 V prípade alkoholýzy dochádza k reakcii PHB s nízkomolekulárnym alkoholom alebo diolom za 

podmienok alkalickej alebo kyslej katalýzy (obr. 10). Produktom alkoholýzy PHB je 

alkyl-3-hydroxybutyrát, ktorý vzniká transesterifikáciou medzi PHB a alkoholom. Katalyzátorom 

alkoholýzy môže byť napríklad silná organická kyselina ako je kyselina p-toluénsulfónová. 

 Alkoholýza je významná, predovšetkým ako jedna z najdôležitejších metód recyklácie PHB. Tiež 

je skúmaná možnosť pomocou alkoholýzy predchádzať starnutiu PHB vytvorením polymérnej siete. 

Alkoholýzou PHB a viacsýtneho alkoholu, napríklad glycerolu alebo etylénglykolu, dochádza 

k vzniku oligomérov s príslušnou alkoholovou skupinou, ktoré môžu byť v ďalšom kroku, 

prostredníctvom nezreagovaných hydroxilových skupín, použité na zosieťovanie a predĺženie 

polymérnych reťazcov [19, 20]. 

 

 

Obr. 10: Rovnica alkoholýzy PHB s metanolom [19] 

 

 

1.4 Ďalšie rozkladné reakcie poly(3-hydroxybutyrátu)  
 

Okrem hydrolýzy dochádza pri degradácií PHB aj k ďalším rozkladným reakciám. Najvýraznejšou 

konkurenčnou reakciou k hydrolýze je termická degradácia. V prípade prístupu vzduchu k PHB 

dochádza aj k oxidácii či termooxidácii a v prípade prítomnosti ultrafialového žiarenia dochádza 

k fotochemickej degradácii. Pri degradácii polyméru v podmienkach životného prostredia, ako je 

napríklad kompost, dochádza k biodegradácii PHB.  
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1.4.1 Termická degradácia  
 

PHB podlieha termickej degradácií už okolo Tm, ktorá je 170–180 °C [1]. Priebeh termickej 

degradácie PHB výrazne závisí na teplote a taktiež na čase. Kvôli tomu neprebieha degradácia 

jednotným mechanizmom (obr. 11) a tiež neboli doposiaľ popísané všetky podmienky a mechanizmy 

pôsobenia vyšších teplôt na PHB. 

 

 

Obr. 11: Schéma vybraných mechanizmov termickej degradácie PHB [21] 
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 Najviac preštudovaným mechanizmom termickej degradácie je β-eliminácia, ktorá môže prebiehať 

dvoma spôsobmi. Oba sú charakteristické vytvorením šesťčlenného cyklu predstavujúceho 

prechodový stav reakcie. Následne prebieha eliminácia a pri prvom spôsobe dochádza k vytvoreniu 

dvojitej väzby na α-uhlíku. Mechanizmom druhého spôsobu je vznik dvojitej väzby až na β-uhlíku. 

Uvažuje sa aj nad tretím spôsobom β-eliminácie za prítomnosti zlúčenín s obsahom kovu, kedy znovu 

vzniká dvojitá väzba na α-uhlíku. 

 Ďalším dôležitým mechanizmom je monomolekulárna eliminácia katalyzovaná bázou, ktorá 

pokračuje α-deprotonizáciou pomocou karboxylátového aniónu a výsledným produktom je polymér 

s dvojitou väzbou na α-uhlíku. Na rozdiel od β-eliminácie dochádza k skráteniu reťazca o jednu 

metylovú skupinu. 

 Tretím najviac objasneným mechanizmom je intramolekulárna transesterifikácia. Pri nej dochádza 

k vytvoreniu väzieb v rámci polymérneho reťazca a produktom býva cyklický trimér. Pri termickej 

degradácii môže tiež dochádzať k zmiešaným mechanizmom, kde pri degradácii PHB dochádza 

k náhodnému štiepeniu reťazca nasledovaného niektorým s vyššie zmienených mechanizmov [21]. 

 

1.4.2 Oxidácia a termooxidácia 
 

Polyestery podliehajú oxidácií radikálovým mechanizmom. Reakcia prebieha prednostne v alkoxy 

a acyl skupinách polyesteru. Produktmi oxidácie sú karboxylové kyseliny, ketóny a aldehydy a ich 

štruktúra závisí na štruktúre pôvodného reťazca a polohe oxidovaného uhlíka. Termooxidácia je 

oxidačná reakcia podporená zvýšenou teplotou. Pri pôsobení kyslíkovej atmosféry alebo ozónu môže 

dochádzať k oxidačnej degradácií a pri zvýšenej teplote k termooxidácií aj v prípade PHB.  

 Dôkazom oxidácie reťazca PHB je výskum, kde bol PHB pri teplote 100–140 °C vystavený zmesi 

ozónu a kyslíku. Po 8 h bolo zaznamenané drastické zníženie Mr a porovnaním teoretického 

a praktického čísla kyslosti bolo zistené, že vznikajúce oligoméry neobsahujú iba jednu karboxylovú 

skupinu, ale v priemere 3,7 [22].  

 Napriek tomu nedochádza k oxidačnej degradácií ľahko a pri vystaveniu PHB iba kyslíkovej 

atmosfére pri 140 °C po dobu 60 h neboli pozorované žiadne produkty termooxidácie a degradácia 

PHB pri uvedených podmienkach bola spôsobená iba pomalou termickou degradáciou.  

 Oxidácia PHB môže prebiehať hlavne na metylénovej a metínovej skupine, pričom metínová 

skupina by mala byť ľahšie oxidovateľná. Vďaka dvom spôsobom oxidácie vzniká aj dvojica 

produktov. V prvom prípade (i na obr. 12) dochádza k oxidácií metínovej skupiny a vzniká 

3-hydroxyperoxid, pri ktorom následne dochádza k štiepeniu susednej esterovej väzby a vzniká PHB 

s karboxylovou skupinou na konci reťazca alebo s ketónovou skupinou na β-uhlíku. V prípade 

oxidácie metylénovej skupiny (ii na obr. 12) dochádza k vzniku hydroperoxidu a znova k štiepeniu 

susednej esterovej väzby tak, že vzniká kyselina mliečna a polymér s aldehydovou skupinou 

naviazanou na kyslíku [22]. 

 

 
Obr. 12: Schematické znázornenie oxidácie PHB [22] 

 

 Jednotlivé produkty oxidácie PHB podliehajú ďalšej oxidačnej alebo termickej degradácií, kvôli 

čomu je vo výslednej zmesi prítomných viacero produktov. Jedným zo vznikajúcich produktov je aj 

kopolymér KHB s kyselinou jablčnou, ktorý môže nájsť svoje uplatnenie ako biodegradovateľný 

sieťovací prostriedok pri syntéze polyesterov [22]. 
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1.4.3 Fotochemická degradácia 
 

Fotochemická degradácia je rozklad polymérneho reťazca účinkom ultrafialového (UV) žiarenia. 

Zafarbenie PHB, spracovaného v práškovej forme, sa dôsledkom žiarenia zo špinavo bielej zmení na 

hnedú, čo spôsobuje nepriepustnosť UV žiarenia a zapríčiní fotochemickú degradáciu. 

 Prostredníctvom UV žiarenia môže dochádzať k niekoľkým typom chemických reakcií 

podieľajúcich sa na fotochemickej degradácií. Prvým typom sú reakcie iniciované vznikom voľných 

radikálov. V prvej fáze iniciovaných reakcií dochádza k tomu, že terciárny vodík je kvôli nižšej 

väzbovej energii, v porovnaní so sekundárnym a primárnym vodíkom, absorbovaný voľným 

radikálom. V reťazci PHB vzniká peroxidový radikál. Druhou fázou je naviazanie vodíka z inej 

molekuly (intermolekulárne) alebo z iného miesta daného reťazca (intramolekulárne) na peroxidový 

radikál. Dôsledkom iniciovaných reakcií je vznik karboxylovej skupiny naviazanej na terciárnom 

uhlíku polymérneho reťazca. Prípadne môže dochádzať k odtrhnutiu radikálu z reťazca a na 

terciárnom uhlíku vzniká oxoskupina. 

 Ďalším typom chemickej reakcie pri fotochemickej degradácií je rekombinácia vznikajúcich 

radikálov, čo má za následok zosieťovanie reťazcov PHB. Vznikajúca polymérna sieť ale nie je 

stabilná a veľmi rýchlo dochádza k jej degradácií.  

 Vďaka prítomnosti karbonylovej skupiny v reťazci PHB je možné predpokladať aj Norrishovú 

reakciu I. typu, kde by dochádzalo ku konverzii karbonylu na molekulu oxidu uhličitého. 

Experimentálne však bolo zistené, že reakcia neprevláda a ak dochádza k jej priebehu, pokračuje 

vyššie popísaným radikálovým mechanizmom. Norrishová reakcia II. typu nebola pri degradácií PHB 

pozorovaná. Účinkami UV žiarenia dochádza aj k zmenám vlastností PHB, napríklad k zníženiu Tm 

a mechanických vlastností či zvýšeniu povrchovej kryštalinity [23]. 

 

1.4.4 Biodegradácia  
 

Biodegradácia PHB je vzhľadom na ekológiu, jeho výhodnou vlastnosťou. Proces biodegradácie 

prebieha prostredníctvom jedného alebo viacerých mechanizmov súčasne, zahŕňajúcich prevažne 

enzymatickú degradáciu a už vyššie popísanú termickú a hydrolytickú degradáciu. Prevládajúci 

mechanizmus závisí do značnej miery na experimentálnych podmienkach alebo priamo na životnom 

prostredí [9]. 

 Enzymatická degradácia predstavuje rozklad polymérneho reťazca pôsobením baktérií a 

mikroorganizmov, ktoré uvoľňujú enzýmy PHB depolymerázy. V prvom kroku PHB depolymeráza 

degraduje amorfnú časť PHB na povrchu a následne rozkladá aj kryštalickú časť polyméru. Tiež bolo 

zistené, že depolymerácia PHB je silne závislá na priestorovej štruktúre polyméru, pretože 

depolymeráza rozoznáva a štiepi len esterové väzby medzi (R)- jednotkami PHB [6]. Mechanizmus 

enzymatickej degradácie spočíva v napadnutí esterovej väzby molekulou enzýmu a spoločne s vodou 

dochádza k hydrolýze a rozkladu esterovej skupiny na karboxylovú skupinu a alkohol [7]. 

 Produktmi biodegradácie sú za prístupu vzduchu oxid uhličitý, voda, anorganické látky a biomasa. 

Pri anaeróbnych podmienkach vzniká namiesto vody metán. PHB je schopný biodegradácie 

v prírodných zložkách, ako je pôda, kompost či vodné ekosystémy.  

 Na proces biodegradácie vplývajú rôzne parametre, ako napríklad teplota a vlhkosť. Vzhľadom na 

rozličnosť vo vlastnostiach jednotlivých zložiek životného prostredia nie je možné predvídať presné 

správanie polymérov pri biodegradácií. Na druhú stranu, bolo zistené, že zvyšovanie parametrov ako 

hydrofóbnosť, molekulová hmotnosť či kryštalinita vedú k zníženiu schopnosti polyméru 

biodegradovať [24, 25]. 
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2 CIEĽ PRÁCE 
 

Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie teoretických poznatkov o priebehu a kinetike hydrolytickej 

degradácie PHB, produktoch vznikajúcich procesom hydrolýzy, možnostiach zamedzenia priebehu 

hydrolýzy PHB a tiež o ďalších rozkladných reakciách PHB. 

 Teoretické poznatky sú uplatnené v experimentálnej časti, kde je cieľom stanovenie závislosti 

obsahu vody na čase pri sušení a vytvorenie sušiacej krivky, preskúmanie časového priebehu 

hydrolýzy PHB, porovnanie miery hydrolytickej degradácie PHB bez katalyzátora a s alkalickou 

a kyslou katalýzou a vyhodnotenie vplyvu koncentrácie vody na hydrolytickú degradáciu PHB 

v tavenine.  
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
 

 

3.1 Použité materiály a chemikálie 
 

V práci boli použité 4 typy PHB. Prvé dva od firmy NaturePlast mali označenie PHI 002 a PHE 001 

a boli vo forme granulátu. Tretí typ PHB bol od firmy Biomer, vo forme granulátu s označením 

Biomer P309. Posledným typom bol experimentálne pripravený PHB pomocou technológie Hydal, 

používaný vo dvoch formách líšiacich sa čistotou. Hydal vo forme granulátu, mal čistotu 99,30 % a 

bol označovaný ako Hydal 9 a druhá vzorka, vo forme bielej zrazeniny s nízkou hustotou a s čistotou 

98,78 %, mala označenie Hydal 7. Ďalšie použité chemikálie sú uvedené v tab. 2. 

Tab. 2: Zoznam použitých chemikálií 

Chemikália CAS Mr (-) Čistota (%) Výrobca 

2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol 128-37-0 220,35 99 Sigma-Aldrich 

Kyselina sírová 7664-93-9 98,08 96 Penta 

Hydroxid sodný 1310-73-2 40,00 >98 Penta 

Chloroform 67-66-3 119,38 >99,8 
Macron Fine 

Chemicals 

 

 

3.2 Použité prístroje 
 

Tab. 3: Zoznam použitých prístrojov 

Prístroj Model Výrobca 

Analytické váhy AB204-S/PH Mettler Toledo 

Teplomer a vlhkomer - Arduino 

Aquatrac-3E 918000 Brabender 

Sušička granulátu KTX 50 Simar 

Hydraulický lis LPB 300 Fontijne Presses 

Mlyn SM 2000 Retsch 

Extrudér DSE 25 19/25 D Brabender 

Plastometer Melt Flow Modular Line 7024000 Ceast 

Diferenciálny skenovací 

kalorimeter 
DSC 2920 TA Instruments 

Infračervený spektrometer Tensor 27 Bruker 

Kvapalinový chromatograf Agilent 1100 Series HPLC Agilent Technologies 

 

 

3.3 Použité metódy prípravy a analýzy vzoriek 
 

3.3.1 Stanovenie koncentrácie vody v poly(3-hydroxybutyráte) 
 

Vlhkosť materiálu (Vm), vyjadrená ako koncentrácia vody v materiáli v hmotnostných percentách 

(hm. %),  bola zisťovaná prístrojom Aquatrac-3E, kde sa prítomná voda pri vyššej teplote uvoľňuje vo 

forme vodnej pary, ktorá reaguje s hydridom vápenatým, pričom vzniká hydroxid vápenatý a vodík. 

Parciálny tlak vznikajúceho vodíka je meraný a zaznamenávaný prístrojom, z čoho je vyhodnotená 

vlhkosť materiálu. 

 Na stanovenie obsahu vody priamo z dodávaného balenia, skladovaného v miestnosti s relatívnou 

vlhkosťou 30–40 %, boli odobraté vzorky všetkých použitých typov PHB o hmotnosti (1,0 ± 0,2) g. 

Teplota pri meraní bola 150 °C. 
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3.3.2 Stanovenie koncentrácie vody v priebehu sušenia pre konštrukciu sušiacej krivky 
 

PHB bol po dobu 7 dní umiestnený v exsikátore s relatívnou vlhkosťou vzduchu minimálne 99 %. 

Následne, po navlhnutí bol PHB umiestnený do sušičky granulátu, kde z neho boli odoberané vzorky 

s hmotnosťou (1,00 ± 0,08) g v 30-minútových intervaloch. Sušenie prebiehalo pri teplote 120 °C. 

Každá vzorka polyméru bola ihneď analyzovaná pomocou prístroja Aquatrac-3E na zistenie vlhkosti 

materiálu. Meranie bolo opakované pre všetky použité typy PHB, vrátane typov Hydal 7 a Hydal 9. V 

prípade typu Hydal 7 bola hmotnosť odoberaných vzoriek (2,00 ± 0,08) g, kvôli jeho štruktúre.  

 

3.3.3 Príprava vzoriek na skúmanie časového priebehu hydrolýzy 

poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Na skúmanie časového priebehu hydrolýzy PHB boli použité typy PHI 002, PHE 001, Biomer P309 

a Hydal 9. Bola zostavená aparatúra skladajúca sa z ohrevného hniezda, banky s objemom 500 cm
3
 

a spätného, prípadne špirálovitého chladiča, zobrazená na obr. 13. Do každej banky bolo 

umiestnených 120 g PHB a približne 250 cm
3
 destilovanej vody. Zmes bola zahrievaná k miernemu 

refluxu a v 12-hodinových intervaloch bola zo zmesi odobraná vzorka hydrolyzovaného polyméru 

s hmotnosťou 20 g. Reakcia hydrolýzy bola ukončená po 60 h. Po odobratí z reakčnej zmesi a po 

ukončení reakcie bol PHB vysušený v sušičke granulátu a podrobený následným analýzam. 

 

 

Obr. 13: Zobrazenie aparatúry použitej na prípravu vzoriek na skúmanie časového priebehu hydrolýzy 

 



21 

3.3.4 Príprava vzoriek na skúmanie alkalickej a kyslej hydrolýzy 
 

Vzorky na skúmanie katalyzovanej hydrolýzy boli pripravované obdobným spôsobom ako vzorky na 

skúmanie časového priebehu hydrolýzy. Bola zostavená aparatúra, vyobrazená na obr. 13. Do 

jednotlivých reakčných baniek bolo pridaných po 25 g PHI 002, PHE 001, Biomer P309 alebo Hydal 9 

a 250 cm
3
 roztoku hydroxidu sodného o pH 12 pre alkalickú hydrolýzu alebo 250 cm

3
 roztoku 

kyseliny sírovej o pH 2 pre kyslú hydrolýzu. Reakčné zmesi boli zahrievané k refluxu a po 60 h bola 

reakcia ukončená a hydrolyzovaný PHB bol vysušený v sušičke granulátu. 

 

3.3.5 Príprava vzoriek na vyhodnotenie vplyvu koncentrácie vody na priebeh 

hydrolýzy poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Na skúmanie vplyvu koncentrácie vody na priebeh hydrolýzy PHB boli použité typy PHI 002, 

PHE 001, Biomer P309 a Hydal 7, ktorý bol vopred spracovávaný do tvaru pevných, kompaktných 

častíc. Prvým krokom pri spracovaní typu Hydal 7 bolo pridanie termického stabilizátora 

2,6-di-terc-butyl-4-metylfenolu. Na pripravované množstvo 300 g typu Hydal 7, bol použitý 

stabilizátor v množstve 0,5 hm. %, čiže 1,5 g. Hydal 7 spoločne so stabilizátorom bol lisovaný na 

hydraulickom lise pri teplote 180 °C po dobu 4 min. Následne bol 30 s chladený. Zlisované útvary 

typu Hydal 7 boli pomleté na mlyne cez sito s priemerom oka 6 mm. 

 Pripravené vzorky všetkých štyroch typov PHB boli v množstve po 100 g umiestnené do exsikátora 

s vodou, za účelom navlhnutia a v množstve po 100 g do exsikátora so silikagélom, za účelom 

vysušenia od absorbovanej vlhkosti. Vzorky boli v exsikátoroch umiestnené po dobu 7 dní, následne 

v nich bola zmeraná presná hodnota vlhkosti a z každého typu PHB boli pripravené 4 vzorky tak, že 

prvá vzorka obsahovala 50 g vysušeného polyméru, druhá vzorka obsahovala 16,7 g navlhčeného 

a 33,3 g vysušeného polyméru, tretia vzorka obsahovala 16,7 g vysušeného a 33,3 g navlhčeného 

polyméru a štvrtú vzorku predstavovalo 50 g navlhčeného PHB. 

 Vzorky boli pre každý typ PHB vkladané do extrudéra, v poradí od vzorky s najnižším obsahom 

vlhkosti po vzorku s najvyšším obsahom vlhkosti. Teplota v extrudéri bola na vstupe pri násypke 

nastavená na 165 °C a v ďalších troch zónach na 170 °C. Otáčky extrudéra boli nastavené na 30/min. 

Struny odťahované z extrudéra boli následne vysušené a pomleté na mlyne cez sito s priemerom oka 

8 mm. Vzniknuté vzorky boli uschované na ďalšie analýzy. 

 

3.3.6 Stanovenie objemového indexu toku taveniny 
 

Objemový index toku taveniny MVR, z anglického prekladu Melt Volume Rate, sa stanovuje 

vytlačením roztaveného polyméru tryskou o definovanom priemere, pri určitej teplote a zaťažení. 

MVR vyjadruje množstvo taveniny vytlačené tryskou za 10 min. Index toku taveniny je funkciou 

teploty, tlaku, molekulovej hmotnosti a štruktúry polyméru [26]. 

 MVR jednotlivých vzoriek bol stanovený nasypaním približne 7 g PHB do valca plastometra, 

obsahujúceho trysku s dĺžkou 8 mm a priemerom 2,095 mm. Vzorky PHI 002 boli merané pri teplote 

190 °C, vzorky PHE 001 pri teplote 170 °C, vzorky Biomer P309 pri teplote 180 °C a vzorky Hydal 7 

a Hydal 9 pri teplote 200 °C. Vzorky boli zaťažené závažím o hmotnosti 2,16 kg. 

 

3.3.7 Stanovenie teploty topenia a obsahu kryštalickej fázy pomocou diferenčnej 

kompenzačnej kalorimetrie 
 

Diferenčná kompenzačná kalorimetria (DSC) je jednou z metód termickej analýzy polymérov. 

Vlastnosti vzorky sú merané v závislosti na teplote alebo čase. Analýza prebieha na základe rozdielov 

energií dodávaných sledovanej vzorke a referenčnej látke, potrebných na ich ohrev. Na meranie DSC 

sa používa kalorimeter s kompenzáciou výkonu alebo kalorimeter s tepelným tokom. Výstupom 

z analýzy je DSC krivka, na ktorej sa chemické reakcie, fázové premeny a ďalšie entalpické zmeny 

prejavia ako odchýlka od základnej čiary [26]. 

 Pri skúmaní Tm a Xc bol použitý kalorimeter DSC 2920 s tepelným tokom. Vzorky jednotlivých 

typov PHB pred a po hydrolýze, s hmotnosťou 4–8 mg boli zalisované do hliníkových panvičiek. 
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Meranie prebiehalo v dusíkovej atmosfére s prietokom plynu 70 ml/min. Rýchlosť ohrevu bola 

nastavená na 10 °C/min a tepelný rozsah merania na 50–190 °C. Pre každú vzorku boli vykonané dva 

cykly ohrevu a chladenia, z dôvodu vyrovnania termickej a mechanickej histórie vzoriek v prvom 

cykle. 

 

3.3.8 Analýza pripravených vzoriek infračervenou spektroskopiou 
 

Pripravené vzorky boli analyzované infračervenou spektroskopiou s Fourierovou transformáciou 

(FTIR). Metóda je založená na interferencii žiarenia medzi dvoma lúčmi tak, aby sa získal 

interferogram, teda signál produkovaný ako funkcia zmeny dĺžky dráhy medzi dvoma lúčmi. Domény 

vzdialenosti a frekvencie sú navzájom premeniteľné pomocou matematickej metódy Fourierovej 

transformácie [26]. 

 Pripravené vzorky boli podrobené FTIR analýze na prístroji Tensor 27, kde bola meraná 

absorbancia pri nastavení 32 skenov a rozlíšení 2 cm
-1

. Výsledné spektrá boli v rozsahu vlnočtu, čiže 

počtu vlnových dĺžok pripadajúcich na jednotku vzdialenosti, od 600 do 4000 cm
-1

. 

 

3.3.9 Analýza pripravených vzoriek gélovou permeačnou chromatografiou 
 

Gélová permeačná chromatografia (GPC) je založená na rozdelení analyzovanej látky, podľa veľkostí 

molekúl, na stacionárnej fáze, ktorú predstavuje najčastejšie hydrofóbny gél. Najväčšie molekuly, pri 

prechode kolónou s gélom, prechádzajú pomedzi jednotlivé častice gélu a čas ich prechodu kolónou, 

retenčný čas, je najkratší. Naopak najmenším molekulám sú umožnené na prechod aj priestory 

v póroch gélu, kolónou preto postupujú pomalšie a ich retenčné časy sú najdlhšie. Vzhľadom na 

rozdielnu rýchlosť prestupu kolónou je možné stanoviť Mr jednotlivých látok [26]. 

 Na GPC analýzu bol použitý prístroj Agilent 1100 Series HPLC s refraktometrickým detektorom, 

ktorý je založený na meraní zmien indexu lomu roztoku, prechádzajúceho kolónou. Použitá bola GPC 

kolóna PLgel 5 μm C s rozsahom 200–2000000 g/mol. Na kalibráciu bolo použitých celkom 

12 polystyrénových štandardov v rozsahu 580–1143000 g/mol. Koncentrácia meraných vzoriek PHB 

bola 5 mg/ml chloroformu. Nastrekovaný objem bol 50 μl. Mobilnou fázou bol chloroform 

v chromatografickej čistote s prietokom 1 ml/min. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

 

4.1 Charakteristika použitých materiálov 
 

V práci boli na porovnanie priebehu hydrolýzy použité 4 typy PHB, z čoho 2 typy boli komerčne 

dostupné spracované granuláty PHB, tretím typom bol granulát Biomer P309 využívaný na vedecké 

účely a štvrtým typom bol experimentálne pripravený PHB technológiou Hydal. Na porovnanie 

získaných výsledkov bolo potrebné analyzovať rozdiely medzi použitými typmi PHB, ktoré by mohli 

ovplyvniť priebeh hydrolýzy. 

 Z komerčne dostupných typov PHB boli použité typy PHI 002 a PHE 001. Podľa materiálového 

listu je typ PHI 002 termoplastická živica polyhydroxyalkanoátov, vyrobená z obnoviteľných 

rastlinných zdrojov, pričom aspoň 90 % materiálu je biologického pôvodu. PHI 002 je podľa výrobcov 

vhodný na vstrekovanie.  

 Typ PHE 001 je tiež termoplastickou živicou polyhydroxyalkanoátov, no iba 35 % je vyrobených 

z obnoviteľných rastlinných zdrojov. PHE 001 je podľa materiálového listu aditivovaný a vhodný na 

spracovanie extrúziou. Podľa uskutočnených meraní GPC a FTIR je typ PHE 001 polymérnou 

zmesou, kde je okrem PHB, zastúpený aj kopolymér polybutylén adipát tereftalát (PBAT), ktorého 

schéma je súčasťou obr. 14.  

 PBAT je príkladom biodegradovateľného alifaticko-aromatického kopolyesteru. Pomocou 

enzymatickej degradácie dochádza k rozkladu PBAT v rámci niekoľkých týždňov. PBAT sa používa 

ako súčasť mnohých biodegradabilných materiálov a bežne sa označuje obchodným názvom Ecoflex. 

PBAT, ako polyester, podlieha hydrolytickej degradácií, za štiepenia esterovej väzby medzi skupinami 

butylén tereftalátu a butylén adipátu obr. 14 [27, 28]. 

 

 

Obr. 14: Schéma hydrolytickej degradácie kopolyméru polybutylén adipát tereftalát (PBAT) [28] 

 Na overenie predpokladu prítomnosti PBAT v type PHE 001 boli porovnané FTIR spektrá 

PBAT [29], typu Hydal 9, predstavujúceho PHB vo vysokej čistote a používaného typu PHE 001. 

FTIR spektrá, zobrazené na obr. 15, kvôli porovnaniu so spektrom pre PBAT, zobrazujú závislosť 

transmitancie na vlnovom čísle. Nameranú absorbanciu je možné vyjadriť ako záporný dekadický 

logaritmus transmitancie. 

 Pri porovnaní FTIR spektier PBAT a PHE 001 je vidieť intenzívny pík v oblasti 727–728 cm
-1

, 

ktorý je odozvou štyroch alebo viacerých, maximálne však desiatich, susediacich metylénových 

skupín. Ďalší zhodný pík je možné nájsť v oblasti 2958 cm
-1

, ktorý predstavuje väzbu uhlíka C-H 

v aromatických a alifatických častiach reťazca, v oblasti 1710–1720 cm
-1

, predstavujúci skupinu C=O 

esterovej väzby, a v oblasti 1269 cm
-1

, kde je pík odozvou väzby C-O.  

 Porovnaním typu PHE 001 a typu Hydal 9 je možné vidieť charakteristické píky PHB v oblasti 

978–980 cm
-1

, zodpovedajúce symetrickým vibráciám skupiny C-O-C a tiež karbonylovú skupinu 

v oblasti 1719–1720 cm
-1

. Na rozdiel od spektra PBAT obsahuje PHB v spektre pík v oblasti približne 
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1379–1380 cm
-1

, ktorý je odozvou metylovej skupiny a pík s maximom pri 1055 cm
-1

, ktorý je 

odozvou primárneho alkoholu. 

 Vzhľadom na výskyt zhodných píkov v spektre PBAT a v spektre typu PHE 001 je možné potvrdiť 

prítomnosť PBAT v granuláte PHE 001, označovanom ako zmes polyhydroxyalkanoátov. Kvôli 

prítomnosti PBAT bol rozsah hydrolýzy typu PHE 001 porovnávaný s rozsahom hydrolytickej 

degradácie v ďalších komerčných a experimentálnych typoch PHB.  

 

           a) 

 
          b) 

 
           c) 

 

Obr. 15: FTIR spektrá a) PBAT [29] b) Hydal 9 a c) PHE 001 

 Biomer P309 je homopolymérom PHB s prímesou 0,5 hm. % nitridu boritého, ktorý je nukleačným 

činidlom a 5 hm. % zmäkčovadla tributyl citrátu. Kvôli použitiu typu Biomer P309 špeciálne pre 

vedecké účely nebol firmou Biomer vytvorený materiálový list tohto typu PHB.  
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 Experimentálne pripravenými typmi PHB sú Hydal 7 a Hydal 9, produkované technológiou Hydal, 

v ktorej je fritovací olej spracovávaný pomocou baktérií ketogenézou na PHB. Rozdiel u u typov 

Hydal spočíva v čistote, pričom čistota Hydal 7 je 98,78 % a čistota Hydal 9 je 99,30 %. 

 

 

4.2 Stanovenie závislosti koncentrácie vody na čase v priebehu sušenia 

poly(3-hydroxybutyrátu) a vytvorenie sušiacej krivky 
 

Stanovenie závislosti obsahu vody na čase pri sušení a zostrojenie sušiacich kriviek bolo prevedené 

kvôli technologickému spracovaniu PHB, pri ktorom musí byť materiál vysušený. Prítomnosť 

vyššieho obsahu vody pri spracovaní spôsobuje hydrolytickú degradáciu, z ktorej vyplýva pokles 

mechanických vlastností. Prítomná voda súčasne prechádza do plynného skupenstva a pri vysokých 

teplotách uniká, čo spôsobuje zhoršenú kvalitu výrobkov.  

 Pred zostavením sušiacich kriviek bol zistený obsah vody PHB priamo z dodávaného balenia za 

účelom stanovenia koncentrácie vody v PHB pri bežnom skladovaní, v miestnosti s relatívnou 

vlhkosťou vzduchu 30–40 %. V tab. 4 sú uvedené stanovené hodnoty Vm, pomocou prístroja Aquatrac-

3E, po odobratí PHB z pôvodného obalu. Najviac navlhnutým PHB z dostupných vzoriek bol typ PHE 

001, u ktorého bola stanovená vlhkosť obsiahnutá v granuláte približne 2,5-násobne vyššia ako 

v prípade typu Hydal 7, ktorý absorboval najmenej vzdušnej vlhkosti. 

Tab. 4: Vlhkosť materiálu (Vm) jednotlivých typov PHB pri skladovaní v miestnosti s relatívnou 

vlhkosťou vzduchu 30–40 % 

typ PHB Vm (%) 

PHI 002 0,164 ± 0,012 

PHE 001 0,255 ± 0,010 

Biomer P309 0,201 ± 0,005 

Hydal 7 0,090 ± 0,004 

Hydal 9 0,144 ± 0,003 

 

 Ponechaním PHB v exsikátore s vodou po dobu 7 dní, došlo k výraznému navlhnutiu vzoriek. 

Sušením a postupným zisťovaním koncentrácie vody boli zostrojené sušiace krivky jednotlivých typov 

PHB, zobrazujúce závislosť vlhkosti materiálu na dobe sušenia (obr. 16). Sušenie prebiehalo až do 

stanovenia prítomnej vlhkosti pod 0,03 %, kedy je možné materiál považovať za vysušený. 

 Najviac vlhkosti absorboval typ PHE 001. Stanovená vlhkosť po týždni v exsikátore bola až 

0,7893 %, čo je viac ako dosahuje čistý PHB, umiestnený vo vode po dobu 21 dní. PBAT, prítomný 

v PHE 001, je látkou hydrofilnou a zvyšuje absorpciu vlhkosti v materiáli. Podľa výskumu, 

sledujúceho absorpciu vody v zmesi kyseliny polymliečnej a PBAT,  bola navlhavosť čistého PBAT, 

umiestneného vo vode po dobu 8 dní, stanovená na 3,15 % [27]. Z dôvodu vysokej navlhavosti PBAT 

je pravdepodobná vyššia rýchlosť hydrolýzy esterových väzieb v reťazci PBAT v porovnaní 

s polymérnym reťazcom PHB. Najmenšia zaznamenaná absorbovaná vlhkosť, len 0,1479 %, sa 

naopak prejavila u typu Hydal 7.  

 Rozdiely v navlhavosti jednotlivých typov PHB môžu byť spôsobené stupňom kryštalinity (Xc) 

polyméru, vyjadrujúcom podiel kryštalickej fázy v polyméri. Absorpcia vody v polyméri môže, 

podobne ako hydrolýza, prebiehať prednostne v amorfnej fáze. Molekuly vody absorbované 

polymérom sa slabými medzimolekulárnymi silami naviažu na reťazce amorfnej fázy, ktoré sú 

dostupnejšie ako reťazce kryštalickej fázy, ktoré sú voči sebe usporiadané v pravidelnej štruktúre. 

Hodnoty Xc pre jednotlivé typy PHB sú získané pomocou metódy DSC. Výstupom z DSC sú krivky, 

z ktorých je možné z píku entalpie topenia odčítať Tm. Hodnotu Xc je možné získať výpočtom podľa 

vzťahu 

 

m
c

0

100
H

X
H


 


, (6) 
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kde ΔHm je plocha píku entalpie topenia polyméru 

a ΔH0 je plocha píku entalpie topenia polyméru so Xc 100 %. 

Hodnota ΔH0 pre PHB je 146 J/g [30] a pre PBAT 114 J/g [29]. 

 Z nameraných hodnôt Xc pre použité typy PHB (tab. 5), získaných z DSC merania, je vidieť že 

typom PHB s najnižším Xc bol PHE 001, ktorý aj absorboval najviac vlhkosti. Naopak najvyšší Xc mal 

typ Hydal 7, u ktorého bola nameraná najmenšia hodnota absorbovanej vzdušnej vlhkosti. Typy 

PHI 002, Biomer P309 a Hydal 9, majú porovnateľný Xc v rozmedzí 55,1–58,1 %. Navlhavosť 

spomenutých troch typov PHB je podobná, čo potvrdzuje teóriu o vplyve Xc na navlhavosť polyméru. 

Výnimkou je len Biomer P309, ktorý obsahuje tributyl citrát, ktorý môže zvyšovať absorpciu vody 

v materiáli a spôsobovať odchýlku navlhavosti v porovnaní s typmi PHI 002 a Hydal 9 [31]. 

Tab. 5: Hodnoty stupňa kryštalinity (Xc) pre jednotlivé typy PHB 

typ PHB Xc (%) 

PHI 002 58,1 

PHE 001 17,2 

Biomer P309 55,5 

Hydal 7 69,5 

Hydal 9 55,1 

 

 Zo sušiacich kriviek, zobrazených na obr. 16, je vidieť, že k najvyššiemu poklesu obsahu vody 

došlo pri type PHE 001 a to na takmer 2,5-násobne nižšiu hodnotu už po 30 min od umiestnenia do 

sušičky granulátu. Obsah vlhkosti typu PHE 001 klesol pod 0,03 % už po 150 min.  

 

 

Obr. 16: Graf závislosti vlhkosti materiálu (Vm) PHB pri sušení teda sušiace krivky, končiace 

vysušením PHB pod Vm 0,03 % 

 Výrazný vplyv na navlhavosť a rýchlosť sušenia má okrem Xc aj veľkosť a tvar častíc. Pri sušení 

väčších častíc granulátu trvá dlhšie, kým teplo prestupuje granulou polyméru až k stredu a taktiež 

difúzia molekúl vody k povrchu si vyžaduje dlhší čas. Najväčšie častice granulátu mal typ PHE 001. 

Sušené častice typu PHE 001 ale nemali tvrdú kompaktnú formu, a aj napriek ich veľkosti teplo 

prestupovalo časticami rýchlo a k vysušeniu došlo už po dobe 150 min. 
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 Hydal 7, vyskytujúci sa vo forme bielej zrazeniny s nízkou hustotou, bol na základe najnižšej 

počiatočnej Vm vysušený tiež po dobe 150 min. Podľa formy Hydal 7 je možné usudzovať, že jeho 

častice mali veľký povrch, vďaka čomu dochádzalo k prestupu tepla a difúzií molekúl vody rýchlo. 

 Priebeh sušenia ostatných typov PHB, teda PHI 002, Biomer P309 a Hydal 9, bol porovnateľný. 

Kratšie sušenie bolo pozorované pri type Hydal 9, ktorý mal menšiu veľkosť častíc ako PHI 002 

a Biomer P309  a k jeho vysušeniu došlo po 180 min. Najdlhšie sušenie bolo zaznamenané pri type 

PHI 002, ktorý mal častice v tvrdej kompaktnej forme granulátu a jeho sušenie bolo ukončené po 

270 min od umiestnenia do sušičky. 

 

 

4.3 Časový priebeh hydrolýzy poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

PHB bol podrobený rozkladnej hydrolytickej reakcii po dobu 60 h, pričom každých 12 h bola 

z reakcie odobratá vzorka na sledovanie časového priebehu hydrolytickej degradácie. Prvým dôkazom 

zobrazujúcim prebiehajúcu reakciu bola farba odoberaných vzoriek jednotlivých typov PHB. 

S pribúdajúcim časom reakcie dochádzalo k postupnému stmavnutiu vzoriek zo svetlohnedej farby na 

tmavohnedú, v prípade typov PHI 002, Biomer P309 a Hydal 9, a z bielej na béžovú pri type PHE 001. 

 Pripravené vzorky boli podrobené viacerým analýzam na preskúmanie zmeny molekulovej 

hmotnosti reťazcov a overenie predpokladu, že hydrolýza prebieha prednostne v amorfnej fáze. Na 

zistenie potrebných údajov boli použité metódy merania MVR, DSC, GPC a FTIR. 

 

4.3.1 Vplyv doby hydrolýzy na objemový index toku taveniny 
 

MVR je dôležitým technologickým ukazovateľom tokových vlastností polyméru. Viskozita 

polymérov je, okrem iného, funkciou Mr polyméru. So znižujúcou sa Mr polyméru, teda aj znižujúcou 

sa dĺžkou reťazcov, dochádza k znižovaniu viskozity polyméru a hodnoty MVR sú vyššie. Reakcia 

hydrolýzy je rozkladnou reakciou, a preto je možné pozorovať zmenu Mr pomocou merania MVR. 

 Pre jednotlivé typy PHB prebiehalo meranie MVR pri odlišných podmienkach, kvôli ich 

rozdielnym tokovým vlastnostiam. Vzhľadom na závislosť viskozity na teplote nie je možné porovnať 

MVR jednotlivých typov PHB medzi sebou. Meranie MVR bolo uskutočnené za účelom sledovania 

časového priebehu hydrolýzy. Na porovnanie zmeny Mr pri jednotlivých časoch reakcie, slúži tab. 6, 

kde sú zobrazené namerané hodnoty MVR vzoriek PHB, pri rôznych časoch hydrolýzy. 

 Pri type PHI 002, u ktorého bolo meranie prevádzané pri teplote 190 °C, bol MVR nameraný pred 

hydrolýzou (21,0 ± 2,2) cm
3
/10 min. Po ukončení hydrolýzy, ktorá trvala 60 h, bol MVR 

(229 ± 9) cm
3
/10 min. Hodnota MVR sa v priebehu hydrolytickej degradácie zvýšila viac než 

10-násobne, čo indikuje výrazné zníženie Mr. V materiálovom liste PHI 002 je uvedený hmotnostný 

index toku taveniny (MFR), z anglického prekladu Melt Flow Rate, ktorého hodnota je určená v 

rozmedzí 15–30 g/10 min pri teplote 190 °C, s použitím závažia o hmotnosti 2,16 kg. Hustota PHI 002 

je 1,25 g·cm
-3

. Hodnotu MFR je možné prepočítať na hodnotu MVR podľa vzťahu 

 

MFR
MVR


 , (7) 

 

kde ρ je hustota materiálu. 

 Prepočet hodnôt je iba orientačný, pretože vo výpočte je používaná hustota uvedená 

v materiálovom liste PHI 002 a nie hustota taveniny. Hodnota MVR po prepočte z materiálového listu 

je 12–24 g/10 min. Nameraná hodnota (21,0 ± 2,2) cm
3
/10 min spadá do intervalu MVR, uvedeného 

výrobcom a pri skladovaní nedošlo k výraznej zmene vlastností vplyvom absorbovanej vody. 

 V prípade typu PHE 001, kde meranie MVR prebehlo pri teplote 170 °C, bola počiatočná hodnota 

MVR (80 ± 15) cm
3
/10 min. Po 12 h hydrolytickej reakcie došlo k poklesu MVR na hodnotu 

(37 ± 6) cm
3
/10 min. Pokles MVR oproti pôvodnej hodnote by mohol byť spôsobený prítomnosťou 

hydrolytického stabilizátora v granuláte PHE 001. Pri začínajúcej hydrolýze by mohlo dochádzať 

k reakcii polymérnych reťazcov so stabilizátorom, čím by vznikala zosieťovaná štruktúra polyméru 

a hodnoty MVR by boli nižšie ako pred hydrolýzou. Podľa hodnôt MVR pre PHE 001, zobrazených 
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v tab. 6, je možné vidieť, že počas prvých 36 h reakcie bol nárast MVR len mierny. K prekročeniu 

pôvodnej hodnoty MVR došlo až po 48 h reakcie hydrolýzy, kedy mohlo dôjsť k vyčerpaniu voľných 

skupín hydrolytického stabilizátora, schopných reagovať s reťazcami PHB a PBAT. 

  V materiálovom liste PHE 001 je uvedená hodnota MFR 5 g /10 min pri teplote 170 °C, s použitím 

závažia o hmotnosti 2,16 kg. Hustota PHE 001 je 1,25 g·cm
-3

. Hodnota MVR po prepočte 

z materiálového listu je 4 cm
3
/10 min. Výrazná odchýlka od hodnoty MVR, udávanej výrobcom je 

spôsobená pravdepodobne starnutím a degradáciou polyméru vplyvom vzdušnej vlhkosti pri 

dlhodobom skladovaní. 

 Meranie MVR typu Biomer P309 prebiehalo pri teplote 180 °C. Biomer P309 počas hydrolytickej 

reakcie zvýšil svoj MVR na takmer 6-násobok, z pôvodnej hodnoty (10,3 ± 1,0) cm
3
/10 min na 

hodnotu (59,0 ± 1,9) cm
3
/10 min.  

 Najmenšia zmena v MVR bola zaznamenaná pri type Hydal 9, pri ktorom meranie prebiehalo pri 

200 °C. Počiatočná hodnota MVR bola (25 ± 5) cm
3
/10 min a hodnota MVR po 60 h reakcie 

(53 ± 4) cm
3
/10 min. Nárast MVR bol približne 2-násobný. Hydrolytická degradácia typu Hydal 9 

prebiehala pravdepodobne v menšom rozsahu ako pri zvyšných typoch PHB. 

Tab. 6: Prehľad nameraných hodnôt objemového indexu toku taveniny (MVR) v závislosti na dobe 

trvania hydrolýzy 

typ PHB  

(teplota merania a hmotnosť 

závažia) 

čas reakcie (h) MVR (cm
3
/10 min) 

PHI 002 

(190 °C; 2,16 kg) 

0 21,0 ± 2,2 

12 22,5 ± 1,9 

24 33,1 ± 2,1 

36 69 ± 13 

48 102 ± 16 

60 229 ± 9 

PHE 001 

(170 °C; 2,16 kg) 

0 80 ± 15 

12 37 ± 6 

24 42 ± 5 

36 45 ± 11 

48 124 ± 19 

60 320 ± 40 

Biomer P309 

(180 °C; 2,16 kg) 

0 10,3 ± 1,0 

12 10,6 ± 0,9 

24 15,2 ± 0,9 

36 22,6 ± 1,2 

48 34,9 ± 1,6 

60 59,0 ± 1,9 

Hydal 9 

(200 °C; 2,16 kg) 

0 25 ± 5 

12 32 ± 4 

24 35 ± 4 

36 36 ± 4 

48 38 ± 4 

60 53 ± 4 

 
 



29 

4.3.2 Posúdenie zmeny teploty topenia a stupňa kryštalinity po hydrolýze 

poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Množstvo kryštalickej fázy polyméru vplýva na priebeh a rýchlosť hydrolytickej degradácie. Reakcia 

hydrolýzy prebieha predovšetkým v amorfnej časti polyméru a predpokladom je, že PHB s vysokým 

Xc odoláva reakcii hydrolýzy lepšie, ako PHB s vyšším obsahom amorfnej časti [9].   

 Z dôvodu porovnania Xc ale aj Tm boli vzorky PHB podrobené hydrolýze analyzované pomocou 

DSC. Hodnoty Xc a Tm pre jednotlivé typy PHB pred a po hydrolýze sú zobrazené v tab. 7. V prípade 

typu PHE 001 došlo pri DSC meraní k vzniku dvoch entalpických píkov topenia (obr. 17), pričom pík 

s maximom pri teplote 166 °C patrí PBAT a druhý entalpický pík s maximom pri 172 °C patrí PHB. 

Tab. 7: Prehľad hodnôt teploty topenia (Tm) a stupňa kryštalinity (Xc) získaných z DSC merania pred 

a po reakcii hydrolýzy 

 

pred hydrolýzou po hydrolýze 

typ PHB Tm (°C) Xc (%) Tm (°C) Xc (%) 

PHI 002 175,1 58,1 171,8 61,7 

PHE 001 172,0* 17,2 171,3* 20,7 

Biomer P309 174,2 55,5 171,4 55,6 

Hydal 9 172,3 55,1 170,6 56,9 

*Tm píku prislúchajúceho PHB 

 

 Hydrolytická degradácia spôsobila u všetkých typov PHB zníženie Tm a zvýšenie Xc. Zníženie Tm je 

možné vysvetliť tým, že pri kratších molekulách tej istej látky dochádza k topeniu skôr ako pri dlhých 

molekulových reťazcoch. Pri hydrolýze prebiehalo štiepenie reťazcov na kratšie segmenty a pík 

topenia v DSC zázname sa posunul k nižším hodnotám (obr. 17). 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Obr. 17: Zobrazenie endotermických píkov topenia jednotlivých typov PHB z DSC kriviek pre vzorky 

a) PHI 002, b) PHE 001, c) Biomer P309, d) Hydal 9 
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 Obsah kryštalickej fázy v PHB sa pri hydrolýze zvýšil, čo indikuje zvyšujúci sa Xc. Nárast oproti 

pôvodnej hodnote Xc je spôsobený hydrolýzou prebiehajúcou v amorfnej časti. Pri štiepení reťazcov sa 

podiel amorfnej časti znižuje a pomer kryštalickej časti ku celkovému objemu polyméru je vyšší. Nad 

Tm polyméru dochádza aj k hydrolýze kryštalickej časti a hydrolytická degradácia prebieha 

pravdepodobne vo vyššom rozsahu. 

  Ďalším dôvodom navýšenia Xc pri hydrolýze je fakt, že produkty hydrolýzy amorfnej časti PHB 

môžu byť desorbované kryštalickou fázou polyméru alebo pri štiepení polymérneho reťazca PHB 

dochádza k vzniku nízkomolekulárnych produktov KK a KHB (obr. 18), ktoré sú, na rozdiel od 

vysokomolekulárneho PHB, vo vode rozpustné. Časť amorfnej fázy po hydrolýze zostáva v roztoku 

rozpustená vo forme KK a KHB. 

 

 

Obr. 18: Schéma hydrolytickej degradácie PHB na kyselinu 3-hydroxybutánovú (KHB) a kyselinu 

krotónovú (KK) 

 Priamy vplyv kryštalinity jednotlivých typov PHB na rýchlosť priebehu hydrolýzu potvrdený 

nebol. Príkladom je typ PHI 002, ktorého pôvodný Xc  je 58,1 %, čo je podobné typu Biomer P309, 

ktorý mal Xc 55,5 % (tab. 7). Po 60 h reakcii hydrolýzy vzrástol Xc u PHI 002 na 61,7 %, pričom 

u typu Biomer P309 iba na 55,6 %. Zmena Xc však môže byť skreslená, kvôli obsahu zmäkčovadla 

v type Biomer P309, ktoré môže mať vplyv na hodnotu Xc [32]. 

 Pri posúdení priebehu hydrolytickej degradácie meraním tokových vlastností vzrástol MVR pre 

PHI 002 počas hydrolýzy na viac než 10-násobnú hodnotu (tab. 6). Pri type Biomer P309 bol nárast 

MVR len takmer 6-násobný. V porovnaní s typom Hydal 9, ktorý má tiež podobný Xc (55,1 %), 

môžeme vidieť že nárast Xc bol o približne 2 % na hodnotu 56,9 % (tab. 7). Nárast MVR typu Hydal 9 

bol len približne 2-násobný. Nebola teda zistená zjavná korelácia medzi počiatočným a koncovým Xc 

ale ani medzi Xc a nárastom MVR pri hydrolýze.  

 

4.3.3 Vyhodnotenie zmeny molekulovej hmotnosti poly(3-hydroxybutyrátu) v závislosti 

na dobe trvania hydrolýzy 
 

Na zistenie molekulových hmotností polymérov v jednotlivých typoch PHB bola použitá metóda 

GPC. Z merania boli získané chromatogramy (obr. 19), vyjadrujúce závislosť relatívnej odozvy 

detektoru na logaritme molekulovej hmotnosti (M). Relatívna odozva detektoru je úmerná hmotnostnej 

koncentrácii jednotlivých frakcií vo vzorke. 

 Pomocou GPC boli analyzované vzorky PHB, postupne odoberané z reakčnej zmesi 

v 12-hodinových intervaloch, a bola stanovená ich hmotnostne stredná molekulová hmotnosť (Mw), 

číselne stredná molekulová hmotnosť (Mn) a index polydisperzity (PDI), charakterizovaný ako podiel 

Mw a Mn.  

 Z priebehu chromatogramov, zobrazených na obr. 19, je možné vidieť, že v prípade všetkých 

použitých typov PHB dochádzalo k posunu chromatografických kriviek k nižším hodnotám log(M). 

Posun je charakteristický pre rozkladné reakcie, kedy dochádza k štiepeniu dlhých polymérnych 

reťazcov na kratšie fragmenty s menšou M.  

 Pri type PHE 001 vznikali pri priechode chromatografickou kolónou dva výrazné píky, pričom pík 

s vyššou intenzitou a hodnotami log(M) 1–5 patrí PBAT a pík, s nižšou intenzitou prislúchajúci 

hodnotám log(M) 5–6 patrí PHB. Z výraznej odozvy detektoru pre pík patriaci PBAT, môžeme 

usudzovať, že v type PHE 001 je výrazná prevaha kopolyméru PBAT, aj napriek tomu, že komerčne 

sa predáva ako zmes polyhydroxyalkanoátov.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Obr. 19: Chromatogramy získané pomocou GPC pre vzorky a) PHI 002, b) PHE 001, c) Biomer P309, 

d) Hydal 9 pri rôznej dobe trvania hydrolýzy 

 Analyzované hodnoty Mn, Mw a PDI sú zhrnuté v tab. 8. V prípade Mn, charakterizovanej ako 

priemerná molekulová hmotnosť polyméru vypočítaná z hmotnosti vzorky a počtu makromolekúl, 

ktoré obsahuje, dochádza k postupnému klesaniu hodnôt so zvyšujúcim sa časom reakcie. V prípade 

Mw, ktorá vyjadruje priemernú molekulovú hmotnosť polyméru vypočítanú z molekulovej hmotnosti 

jednotlivých makromolekúl, dochádza k rovnakému trendu poklesu so zvyšujúcou sa dobou trvania 

hydrolytickej degradácie ako v prípade Mn.  

 V prípade typu PHE 001 potvrdzujú získané údaje Mn a Mw teóriu o prítomnosti hydrolytického 

stabilizátora, ktorý je účinný prvých 36 h reakcie, čo naznačuje už trend zmeny MVR (tab. 6). Po 12 h 

dochádza k nárastu hodnoty Mn a hodnoty, porovnateľné s priemernou hodnotou Mn sú udržiavané až 

po dobu 36 h. Rovnaký trend je možné sledovať aj z chromatogramu PHE 001 (obr. 19), kde sa 

chromatografické krivky pre 12 h, 24 h a 36 h hydrolytickej degradácie takmer prekrývajú a nie je 

medzi nimi výrazný posun.  

 PDI typu PHE 001 dosahuje 10-násobne vyššie hodnoty ako ostatné typy PHB, čo je spôsobené 

prítomnosťou druhého polyméru a veľmi vysokou distribúciou molekulových hmotností oboch 

prítomných polymérov. 

 Pri posúdení vplyvu pôvodných hodnôt Mn a Mw na priebeh hydrolýzy je možné vidieť miernu 

koreláciu so zmenou Xc. Pri typoch PHB s najvyššími hodnotami Mn a Mw dochádzalo k najmenšej 

zmene Xc a naopak pri typoch PHI 002 a PHE 001 bola zmena Xc výraznejšia (tab. 7). V prípade typu 

PHE 001, sú hodnoty získané z merania ovplyvnené prítomnosťou kopolyméru PBAT, ktorý má 

kratšie reťazce ako PHB a má výrazne vyšší podiel amorfnej fázy v štruktúre, čím znižuje celkový Xc 

daného materiálu [29]. 
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Tab. 8: Hodnoty Mn, Mw a PDI získané pomocou GPC pre vzorky PHB podrobené hydrolytickej 

degradácií s rôznou dobou trvania reakcie hydrolýzy 

typ PHB čas reakcie (h) Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI (-) 

PHI 002 

0 82660 274800 3,32 

12 79000 256300 3,24 

24 64800 203000 3,13 

36 52960 156300 2,95 

48 50690 142800 2,82 

60 44480 122400 2,75 

PHE 001 

0 1644 52740 32,08 

12 1684 50180 31,86 

24 1621 51770 31,93 

36 1613 51090 31,67 

48 1063 34300 32,27 

60 946 27030 28,59 

Biomer P309 

0 166900 497300 2,98 

12 126000 387000 3,07 

24 110000 316700 2,88 

36 93470 250900 2,68 

48 80630 216600 2,69 

60 66510 175000 2,63 

Hydal 9 

0 97400 382400 2,77 

12 92300 366000 3,01 

24 87340 297100 3,40 

36 78470 249200 3,18 

48 66190 205500 3,11 

60 57330 172100 3,00 

 

4.3.4 Pozorovanie zmeny štruktúry poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze pomocou 

FTIR 
 

Všetky použité typy PHB boli pred a po reakcii hydrolýzy analyzované pomocou FTIR na 

pozorovanie zmeny štruktúry PHB účinkom hydrolytickej degradácie trvajúcej 60 h. FTIR spektrá pre 

PHI 001 a PHE 002 sú zobrazené na obr. 20 a FTIR spektrá pre Biomer P309 a Hydal 9 sú na obr. 21. 

Pre lepšie rozlíšenie jednotlivých píkov sú FTIR spektrá zobrazené v rozsahu 600-1800 cm
-1

. 

 Počas reakcie nedochádzalo k výrazným chemickým zmenám v štruktúre PHB, ale bol 

zaznamenaný rozdiel v intenzite absorbancie vybraných píkov charakterizujúcich PHB. Intenzita 

absorbancie bola vyjadrená pomocou indexu intenzity absorbancie píku (I) vypočítaného podľa 

vzťahu 

 

A

A-ref

I
I

I
 , (8) 

 

kde IA je plocha pozorovaného absorpčného píku, 

a IA-ref je plocha absorpčného píku odozvy referenčnej skupiny. 

 Odozvou referenčnej skupiny bol pík prislúchajúci metylovej skupine s maximom píku 1456 cm
-1

, 

na ktorej neprebieha hydrolýza a jej koncentrácia je počas hydrolytickej degradácie nemenná. Získané 

hodnoty I sú zhrnuté v tab. 9.  
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Obr. 20: FTIR spektrá PHI 002 a PHE 001 analyzované pred a po hydrolytickej reakcii 

 

 

Obr. 21: FTIR spektrá Biomer P309 a Hydal 9 analyzované pred a po hydrolytickej reakcii 

 Predpokladom pre výber porovnávaných píkov, bol mechanizmus hydrolytickej degradácie. Pri  

reakcii dochádza k štiepeniu esterových väzieb, a intenzita absorbancie väzby C=O v alifatických 

esteroch by mala po hydrolýze vykazovať nižšie hodnoty, čo indikuje pík s maximom pri 1720 cm
-1

. 

 Pri hydrolýze dochádza k vzniku nízkomolekulárnych produktov KHB a KK, preto bola 

pozorovaná aj intenzita píku odozvy OH skupiny s maximom pri 1055 cm
-1

 a intenzita píku väzby 

=C-H s maximom vlnočtu pri 825 cm
-1

. Zohľadnená je tiež intenzita píku s maximom pri 1275 cm
-1

, 

ktorý je odozvou C-O skupiny vyskytujúcej sa v karbonylovej skupine a aj v esterovej väzbe. 

 Z prehľadu I v tab. 9 je možné vidieť že v prípade výraznej odozvy esterovej väzby C=O dochádza 

pre všetky vzorky k zníženiu hodnôt I, čo je dôkazom prebiehajúcej hydrolýzy a zníženia počtu 

esterových väzieb. V prípade píku s maximom 1275 cm
-1

, charakterizujúcom C-O väzbu, dochádza 

k miernemu nárastu hodnôt, kvôli vznikajúcim hydrolyzovaným koncom reťazca. Pri type PHE 001 

dochádza k poklesu I píku, ktorý je oproti ostatným typom PHB mierne posunutý k maximu vo 

vlnočte 1268 cm
-1

 a charakterizuje výraznú odozvu esterových väzieb nielen v PHB ale aj v PBAT. 

 Prítomnosť nízkomolekulárnych produktov indikuje výrazne zvýšenie I píku s maximom pri 

vlnočte 825 cm
-1

, ktorý je odozvou nenasýtenej väzby. Produktom hydrolýzy obsahujúcim nenasýtenú 
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väzbu je KK. Z dôvodu nízkeho obsahu PHB v type PHE 001 je možné pozorovať menšiu zmenu I 

píku s maximom pri 825 cm
-1

 pred a po reakcii hydrolýzy, v porovnaní s ostatnými typmi PHB. 

 Počas hydrolýzy dochádzalo vo FTIR spektrách (obr. 20 a obr. 21) k zmenám pri vlnočte 

1055 cm
-1

, ktorý je charakterizovaný ako odozva OH skupiny. Rozkladným produktom hydrolýzy 

obsahujúcim OH skupinu je KHB. Z výsledkov merania FTIR je možné potvrdiť priebeh hydrolytickej 

degradácie mechanizmom štiepenia esterových väzieb za vzniku KHB a KK.  

Tab. 9: Prehľad indexov intenzity absorbancie vybraných píkov (I) z merania FTIR spektier použitých 

typov PHB pred hydrolýzou a po hydrolytickej degradácií, kde 825 cm
-1

 je odozva skupiny =C-H, 

1055 cm
-1

 je odozva skupiny O-H, 1275 cm
-1

 patrí väzbe C-O a 1720 cm
-1

 je odozva skupiny 

C=O obsiahnutej v esteroch 

typ PHB typ vzorky 
I (825 cm

-1
) 

=C-H 

I (1055 cm
-1

) 

O-H 

I (1275 cm
-1

) 

C-O 

I (1720 cm
-1

) 

C=O ester 

PHI 002 
pred hydrolýzou 1,55 8,86 12,14 16,21 

po hydrolýze 3,35 9,19 12,69 15,47 

PHE 001 
pred hydrolýzou 0,26 2,73 12,95 16,17 

po hydrolýze 0,46 2,88 12,15 15,76 

Biomer P309 
pred hydrolýzou 0,92 9,30 13,30 18,68 

po hydrolýze 3,26 10,42 14,54 18,36 

Hydal 9 
pred hydrolýzou 0,86 8,65 12,02 17,02 

po hydrolýze 3,33 9,02 12,67 15,11 

 

 

4.4 Vplyv katalýzy na mieru hydrolytickej degradácie poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Katalyzátorom pri alkalicky katalyzovanej hydrolytickej degradácii PHB bol hydroxid sodný. 

V prípade kyslej hydrolýzy bola katalyzátorom kyselina sírová. Po 60 h reakcie bol priebeh hydrolýzy 

porovnaný s hydrolytickou degradáciou PHB bez katalyzátora. Na zhodnotenie vplyvu katalýzy na 

priebeh hydrolytickej reakcie boli použité metódy merania MVR, DSC, GPC a FTIR. 

 

4.4.1 Porovnanie vplyvu katalyzovanej hydrolýzy na objemový index toku taveniny 
 

Meranie MVR, podobne ako pri časovom priebehu reakcie, prebiehalo pre každý typ PHB pri inej 

teplote. Z výsledkov merania je možné vyhodnotiť mieru hydrolytickej degradácie pre jednotlivé typy 

PHB bez katalýzy a s použitím katalyzátorov. Namerané hodnoty po reakcii trvajúcej 60 h sú 

zobrazené v tab. 10. 

 Hodnoty MVR po alkalickej katalýze sú výrazne vyššie než pri reakcii bez katalýzy, čo potvrdzuje 

teóriu, že hydroxidové ióny vystupujú ako činidlo reakcie a výrazne zvyšujú rýchlosť hydrolýzy 

(obr. 22). Najvyšší nárast MVR oproti hydrolýze bez katalyzátora, bol zaznamenaný pri type Hydal 9 

až na viac než 5-násobnú hodnotu. Pri sledovaní časového priebehu hydrolýzy sa MVR Hydal 9 menil 

len v malom rozsahu a teda účinným spôsobom hydrolytickej degradácie typu Hydal 9 je katalýza 

reakcie hydroxidom. 

 Naopak najmenšia zaznamenaná zmena oproti hydrolýze bez katalyzátoru je pri type Biomer P309, 

kde MVR po alkalickej hydrolýze je (73,1 ± 1,5) cm
3
/10 min, čo je len približne 1,2-násobok oproti 

MVR pri nekatalyzovanej hydrolýze. Dôvodom by mohla byť prítomnosť hydrolytického 

stabilizátora, ktorý je účinný aj v alkalickom prostredí. 

 Pri porovnaní kyslo katalyzovanej hydrolýzy, pomocou kyseliny sírovej, získané údaje (tab. 10) 

potvrdzujú, že prebiehala spätná reesterifikácia produktov hydrolýzy a rozštiepené segmenty 

polymérneho reťazca sú znovu spájané do dlhých reťazcov (obr. 22). Priebeh kyslej hydrolýzy, pri 

ktorej dochádza k reesterifikácii reťazcov bol potvrdený aj meraním FTIR, kde dochádza k zvýšeniu 

intenzity absorbancie píku, ktorý je odozvou skupiny C=O v esterovej väzbe. Reesterifikácia v kyslom 

prostredí, prebieha až v takej miere, že získané hodnoty MVR sú pri všetkých typoch PHB, 

s výnimkou typu Hydal 9, približne 3-násobne nižšie ako po hydrolýze bez katalýzy.  
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Obr. 22: Schéma katalyzovanej hydrolýzy esterovej väzby prítomnej v PHB [33] 

 MVR  typu Hydal 9 je po kyslej katalýze len približne 1,4-násobne nižší ako pri nekatalyzovanej 

reakcii. Dôvodom nižšieho poklesu MVR by mohol byť fakt, že podobne ako alkalická hydrolýza 

prebiehala pri type Hydal 9 v oveľa väčšom rozsahu ako nekatalyzovaná reakcia, tak aj pri vystavení 

typu Hydal 9 kyslému prostrediu, by hydrolytická degradácia mohla prebiehať výrazne rýchlejšie 

a reakcia reesterifikácie by nemala tak výrazný účinok ako pri ostatných použitých typoch PHB. 

Tab. 10: Prehľad nameraných hodnôt objemového indexu toku (MVR) jednotlivých typov PHB po 

60 h hydrolytickej degradácie s rôznym druhom katalýzy 

typ PHB typ hydrolýzy MVR (cm
3
/10 min) 

PHI 002 

bez katalýzy 229 ± 9 

kyslá 63 ± 4 

alkalická 609 ± 24 

PHE 001 

bez katalýzy 320 ± 40 

kyslá 93 ± 16 

alkalická 1200 ± 60 

Biomer P309 

bez katalýzy 59,0 ± 1,9 

kyslá 19,2 ± 1,0 

alkalická 73,1 ± 1,5 

Hydal 9 

bez katalýzy 53 ± 4 

kyslá 38 ± 4 

alkalická 273 ± 29 

 

4.4.2 Vplyv katalýzy hydrolytickej degradácie na zmeny stupňa kryštalinity a teploty 

topenia poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Zmena Xc a posun Tm po katalyzovanej reakcii boli pozorované pomocou DSC. Získané údaje boli 

vyhodnocované z DSC kriviek druhého ohrevu, čím sa docielilo vyrovnanie termickej histórie vzoriek. 

Hodnoty Xc a Tm, zobrazené v tab. 11, boli podobne ako pri skúmaní časového priebehu hydrolýzy, 

získané z endotermických píkov topenia vzoriek PHB (obr. 23).  

Tab. 11: Prehľad hodnôt získaných z DSC merania vzoriek po hydrolýze bez katalyzátora a po 

katalyzovanej hydrolýze 

 

bez katalýzy kyslá katalýza alkalická katalýza 

typ PHB Tm (°C) Xc (%) Tm (°C) Xc (%) Tm (°C) Xc (%) 

PHI 002 171,8 61,7 173,0 56,6 168,7 61,5 

PHE 001 171,3* 20,7 169,2* 14,4 170,5* 15,2 

Biomer P309 171,4 55,6 173,0 60,4 171,9 58,3 

Hydal 9 170,6 56,9 171,9 53,9 170,3 52,9 

*Tm píku prislúchajúceho PHB 

   

 Pri hydrolýze katalyzovanej kyselinou sa Tm, oproti hydrolýze bez katalýzy, posunula k vyšším 

hodnotám (obr. 23), z dôvodu vzniku dlhších reťazcov reesterifikáciou hydrolyzovaných reťazcov 
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PHB. Xc analyzovaných vzoriek sa v porovnaní s nekatalyzovanou reakciou znížil, čo môže byť 

výsledkom kyslého ataku aj na esterové väzby nachádzajúce sa v kryštalickej časti polyméru [33].  

 Výnimkou je typ PHE 001 kde nenastal posun Tm k vyššej hodnote oproti nekatalyzovanej reakcii 

a podľa priebehu DSC krivky (obr. 23) bol entalpický pík topenia rozdelený na dva samostatné píky, 

kde prvý pík prislúcha PBAT a druhý PHB. Dôvodom by mohla byť výrazná degradácia amorfnej a aj 

kryštalickej fázy PBAT a tiež PHB. Posun Tm indikuje vznik kratších reťazcov a zníženie Xc by mohlo 

byť dôsledkom priebehu kyslej hydrolýzy vo vyššom rozsahu aj v kryštalickej časti polyméru.  

 V prípade alkalickej hydrolýzy dochádza k zníženiu Tm, oproti hydrolýze bez katalyzátora, čiže 

hydrolytická degradácia prebiehala vo väčšej miere ako pri nekatalyzovanej reakcii, čo naznačujú už 

hodnoty MVR. Xc vzoriek PHB po alkalickej hydrolýze, v porovnaní s hydrolýzou bez katalýzy, je 

nižší, čo je spôsobené pravdepodobne alkalickým atakom, prebiehajúcim v amorfnej a súčasne 

aj kryštalickej časti PHB. 

 Rozličný trend zmeny Xc po kyslej a alkalickej hydrolýze bol pozorovaný v prípade typu 

Biomer P309. Zatiaľ čo pri ostatných vzorkách dochádzalo k zníženiu Xc oproti nekatalyzovanej 

reakcii, pri type Biomer P309 bolo pozorované zvýšenie podielu kryštalickej fázy. Tiež Tm typu 

Biomer P309 po alkalickej hydrolýze vykazuje vyššiu hodnotu ako bez katalyzátora. Dôvodom by 

mohla byť prítomnosť zmäkčovadla tributyl citrátu.  

 Vo výskume, ktorý sa zaoberal vplyvom zmäkčovadiel na vlastnosti PHB, bol použitím tributyl 

citrátu v množstve 20 hm. % docielený pokles Xc až o takmer 10 %. Pri použití 10 hm. % tributyl 

citrátu bol pokles v Xc zaznamenaný o približne 2 % [32]. Obsah tributyl citrátu v type Biomer P309 je 

5 hm. %. Pri zmäkčovaní PHB mohlo dôjsť k zníženiu Xc a pozorovaná zmena Xc počas reakcie 

hydrolýzy je ovplyvnená pôsobením tributyl citrátu na PHB. Ďalším dôvodom zvýšenia Xc typu 

Biomer P309 po katalyzovanej hydrolýze je aj možný vznik rozkladných produktov hydrolýzy, ktoré 

by mali vyššiu schopnosť kryštalizácie ako pôvodné polymérne reťazce. 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Obr. 23: Zobrazenie endotermických píkov topenia z DSC kriviek na porovnanie vplyvu katalýzy pre 

a) PHI 002, b) PHE 001, c) Biomer P309, d) Hydal 9 
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4.4.3 Vyhodnotenie zmeny molekulovej hmotnosti poly(3-hydroxybutyrátu) v závislosti 

na katalýze hydrolýzy 
 

Molekulová hmotnosť vzoriek po alkalickej a kyslej hydrolýze bola analyzovaná pomocou GPC. 

Z priebehu chromatogramov, znázornených na obr. 24, je možné sledovať pri kyslej hydrolýze posun 

chromatografických kriviek k vyšším hodnotám log(M), kvôli reesterifikácií reťazcov. Oproti 

hydrolýze bez katalyzátora dochádza pri kyslej hydrolýze k detekcii vyšších molekulových hmotnosti 

reťazcov PHB (tab. 12). 

 Pri type PHE 001 je možné vidieť v prípade kyslej hydrolýzy posun chromatografickej krivky 

k nižším hodnotám log(M) a tiež zníženie intenzity relatívnej odozvy detektoru pre pík patriaci PBAT 

a zvýšenie intenzity píku, ktorý je priradený PHB. Zo získaných údajov je možné sledovať 

reesterifikáciu reťazcov PHB, ku ktorej v prípade PBAT pravdepodobne nedochádza. Posun krivky je 

spôsobený degradáciou polymérnych reťazcov za vzniku kratších segmentov, čo zodpovedá už 

meraniu DSC. Zvýšenie intenzity píku, patriacemu PHB, je spôsobené pravdepodobne reesterifikáciou 

reťazcov, za vzniku molekulových hmotností odpovedajúcich hodnotám log(M) približne 4,5–5.  

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Obr. 24: Chromatogramy pre vzorky a) PHI 002, b) PHE 001, c) Biomer P309, d) Hydal 9 pri rôznych 

typoch katalýzy 

 Hodnoty Mn, Mw a PDI, získané analýzou pomocou GPC, zhrnuté v tab. 12, vykazujú pri type 

PHE 001 pri kyslej hydrolýze zvýšenie PDI a vznik nízkomolekulárnych produktov hydrolýzy, čo má 

za následok aj zníženie hodnoty Mn. V prípade hodnoty Mw dochádza k zvýšeniu oproti 

nekatalyzovanej reakcii, práve vďaka reesterifikácií reťazcov PHB s vyššou molekulovou hmotnosťou 

ako má kopolymér PBAT, kde reesterifikácia potvrdená nebola. 

 Pri pozorovaní chromatografických kriviek jednotlivých typov PHB po alkalickej hydrolýze 

(obr. 24), by malo dochádzať k trendu posunu krivky k nižším hodnotám log(M), kvôli hydrolytickej 

degradácii prebiehajúcej vo vyššom rozsahu ako pri nekatalyzovanej hydrolýze, čo je možné vidieť už 

z hodnôt MVR (tab. 10). Trend posunu chromatografickej krivky k nižším hodnotám log(M) bol 

pozorovaný iba v prípade PHI 002. 
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 Pri ostatných analyzovaných typoch PHB dochádza pri alkalickej hydrolýze k miernemu posunu 

chromatografickej krivky k vyšším hodnotám log(M) oproti nekatalyzovanej reakcii. Posun je 

spôsobený pravdepodobne prítomnosťou viacfunkčného hydrolytického stabilizátora. Pri 

nekatalyzovanej hydrolytickej degradácií mohlo dôjsť k reakcii s hydrolytickým stabilizátorom, čo 

mohlo mať za následok opätovné spájanie reťazcov. Pri alkalickom ataku mohli hydroxidové ióny 

atakovať aj molekuly stabilizátora a pri stabilizácií hydrolyzovaných reťazcov PHB mohli byť využité 

viaceré funkčné skupiny stabilizátora, schopné reagovať s PHB za vzniku rozvetvenej štruktúry. 

 Pri porovnaní hodnôt Mn, Mw a PDI po nekatalyzovanej a alkalicky katalyzovanej hydrolýze 

(tab. 12) je možné vidieť pri typoch PHE 001, Biomer P309 a Hydal 9 nárast hodnôt Mw po alkalickej 

hydrolýze, čo by mohlo byť dôsledkom vzniku zosieťovaných reťazcov PHB s vyššou molekulovou 

hmotnosťou. Pri type Hydal 9 je možné pozorovať aj nárast hodnoty Mn.  

 Z merania MVR je vidieť, že pri typoch PHE 001, Biomer P309 a Hydal 9 dochádza k zvýšeniu 

hodnoty MVR. Pri DSC meraní dochádzalo pri typoch PHE 001 a Hydal 9 k zníženiu Xc a pri type 

Biomer P309 k zvýšeniu hodnoty Xc. Výsledky merania pre spomínané tri typy PHB nie sú 

jednoznačné. 

Tab. 12: Hodnoty Mn, Mw a PDI získané pomocou GPC po hydrolýze PHB bez katalyzátora 

a s použitím kyslej a alkalickej katalýzy 

 
typ hydrolýzy Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI (-) 

PHI 002 

bez katalýzy 44480 122400 2,75 

kyslá 61430 176600 2,88 

alkalická 31560 82080 2,60 

PHE 001 

bez katalýzy 945,5 27030 28,59 

kyslá 699,5 23660 33,82 

alkalická 833,5 30120 36,14 

Biomer 

P309 

bez katalýzy 66510 175000 2,63 

kyslá 93740 267800 2,86 

alkalická 57760 181800 3,15 

Hydal 9 

bez katalýzy 57330 172100 3,00 

kyslá 149600 368200 2,46 

alkalická 79480 223700 2,81 

 

4.4.4 Pozorovanie zmeny štruktúry poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze s využitím 

katalyzátora 
 

Zmena v štruktúre jednotlivých typov PHB po katalyzovanej reakcii bola pozorovaná pomocou FTIR. 

Na posúdenie zmeny intenzity, boli porovnávané indexy intenzity absorbancie vybraných píkov (I). 

FTIR spektrá vzoriek PHB analyzovaných po katalyzovaných reakciách sú zobrazené na obr. 25 

a obr. 26. Prehľad získaných hodnôt I sa nachádza v tab. 13.  

 Pri porovnaní píku s maximom pri 1720 cm
-1

, charakteristického pre skupinu C=O v esterovej 

väzbe je možné vidieť, že v prípade kyslej hydrolýzy dochádza pri typoch PHI 002 a Hydal 9 

k zvyšovaniu I, oproti nekatalyzovanej reakcii a koncentrácia esterových väzieb v štruktúre PHB sa 

zvyšuje, čo potvrdzuje reakciu reesterifikácie hydrolyzovaných reťazcov PHB. 

 V prípade kyslej hydrolýzy PHE 001 dochádza k miernemu poklesu I pri 1720 cm
-1

, ktorú 

spôsobuje degradácia a štiepenie esterových väzieb v kopolyméri PBAT a celková intenzita píku klesá 

aj napriek pravdepodobnej reesterifikácií reťazcov PHB.  

 Pri type Biomer P309 dochádza pri kyslej hydrolýze k zníženiu I odozvy skupiny C=O v esterovej 

väzbe, čo by mohlo byť spôsobené uprednostňovaním reakcie hydrolyzovaných reťazcov PHB 

s hydrolytickým stabilizátorom na báze karbodiimidu alebo fosfitu, pred spätnou reesterifikáciou 

reťazcov [34].  

 Porovnaním píkov s maximami 825 cm
-1

 a 1055 cm
-1

 pri kyslej hydrolýze, je možné vidieť 

zvyšujúcu sa I pri odozve OH skupiny oproti nekatalyzovanej reakcii, okrem typu PHE 001 
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ovplyvneného prítomnosťou PBAT, a znižujúcu sa I pri odozve nenasýtenej väzby. Výnimkou sú typy 

Biomer P309 a Hydal 9, kde odozva nenasýtenej väzby rastie a pri kyslej hydrolýze dochádza aj 

k vzniku násobných väzieb. 

 

 

Obr. 25: FTIR spektrá PHI 002 a PHE 001 po alkalickej a kyslej hydrolýze 

 

 

Obr. 26: FTIR spektrá Biomer P309 a Hydal 9 po alkalickej a kyslej hydrolýze 

 V prípade alkalickej hydrolýzy dochádza zhodne pri všetkých typoch PHB k zvýšeniu I píku 

s maximom pri 1720 cm
-1

 oproti nekatalyzovanej reakcii. Dôvodom by mohla byť prítomnosť malého 

píku v oblasti 1640-1690 cm
-1

, ktorý vzniká ako rezonančný efekt skupín C=O a C=C prítomných vo 

vznikajúcej KK [9]. 

 Maximum píku 1275 cm
-1

, ktorý charakterizuje C-O skupinu nachádzajúcu sa v esterovej väzbe ale 

aj v karboxylových kyselinách sa výrazne mení pri typoch PHE 001, predovšetkým kvôli degradácií 

PBAT, a pri Biomer P309 a Hydal 9, čo môže byť vysvetlené rozdelením píku na dve odozvy, pričom 

vznikajúci pík s maximom pri 1260 cm
-1

, ktorý je najlepšie pozorovateľný vo FTIR spektre pre 

Biomer P309 (obr. 26), charakterizuje odozvu skupiny C-O v esteroch.  

 Pri alkalickej hydrolýze dochádza aj k vzniku hydroxylových skupín, ktoré potvrdzuje zvyšujúca sa 

intenzita píku s maximom pri 1055 cm
-1

, patriacemu O-H skupine. Dôvodom by mohol byť veľký 

počet hydrolyzovaných esterových skupín, kedy na jednom rozštiepenom reťazci PHB dochádza 
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k vzniku alkoholu a na druhom k vzniku karboxylovej kyseliny, ktorá by mohla podliehať reakcii 

s hydrolytickým stabilizátorom. 

Tab. 13: Prehľad indexov intenzity absorbancie vybraných píkov (I) z merania FTIR spektier 

použitých typov PHB po kyslo a alkalicky katalyzovanej hydrolýze a po hydrolytickej degradácií bez 

katalyzátora, kde 825 cm
-1

 je odozva skupiny =C-H, 1055 cm
-1

 je odozva skupiny O-H, 1275 cm
-1

 

patrí väzbe C-O a 1720 cm
-1

 je odozva skupiny C=O obsiahnutej v esteroch 

typ PHB typ hydrolýzy 
I (825 cm

-1
) 

=C-H 

I (1055 cm
-1

) 

O-H 

I (1275 cm
-1

) 

C-O 

I (1720 cm
-1

) 

C=O ester 

PHI 002 

bez katalyzátora 3,35 9,19 12,69 15,47 

kyslá 2,25 10,44 12,43 18,09 

alkalická 1,59 11,96 12,57 22,40 

PHE 001 

bez katalyzátora 0,46 2,88 12,15 15,76 

kyslá 0,43 2,76 14,28 15,61 

alkalická 0,39 2,93 19,80 15,81 

Biomer P309 

bez katalyzátora 3,26 10,42 14,54 18,36 

kyslá 8,99 11,60 14,73 17,44 

alkalická 9,57 13,90 18,03 19,31 

Hydal 9 

bez katalyzátora 3,33 9,02 12,67 15,11 

kyslá 4,52 11,73 15,27 18,90 

alkalická 1,65 10,34 16,08 19,23 

 

 

4.5 Vplyv koncentrácie vody na priebehy hydrolýzy poly(3-hydroxybutyrátu) 

v tavenine 
 

Pri hydrolytickej degradácii predvádzanej v tavenine nastáva rozrušenie organizovanej kryštalickej 

časti polyméru a vzniká tavenina, čím dochádza k prechodu z pevného skupenstva na kvapalné. 

V tavenine PHB je predpoklad na priebeh hydrolýzy vo väčšej miere, kvôli možnosti priebehu reakcie 

v celom objeme polyméru a nie prednostne len v amorfnej časti.  

 Priebeh hydrolýzy v tavenine, v závislosti na vlhkosti materiálu (Vm), bol skúmaný na typoch 

PHI 002, PHE 001, Biomer P309 a Hydal 7. Hydrolytická degradácia prebiehala v extrudéri. Teplota 

pri hydrolýze bola zvolená na 170 °C, čo je teplota pri ktorej už dochádza k topeniu PHB, ale zároveň 

je teplota mierne nižšia ako namerané hodnoty Tm jednotlivých typov PHB, z dôvodu zamedzenia 

termickej degradácie. Miera hydrolytickej degradácie v tavenine bola posudzovaná pomocou merania 

MVR, DSC, GPC a FTIR. 

 

4.5.1 Vplyv hydrolýzy poly(3-hydroxybutyrátu) v tavenine na objemový index toku 

taveniny 
 

Meranie MVR, podobne ako pri časovom priebehu reakcie hydrolýzy a pri katalyzovaných reakciách, 

prebiehalo pre jednotlivé typy PHB pri rozdielnych teplotách, uvedených v tab. 14. Získané hodnoty 

MVR (tab. 14) nevykazujú stúpajúci trend, ako pri skúmaní časového priebehu hydrolýzy (tab. 6). 

 V porovnaní s pôvodnými hodnotami MVR, došlo k výraznej zmene iba pri type PHE 001, ktorý 

obsahuje kopolymér PBAT. Odchýlka oproti pôvodnej hodnote by mohla byť spôsobená úplným 

roztopením PBAT, s Tm približne 166 °C, a jeho hydrolytickou degradáciou. 

 Mierny zvýšenie hodnôt MVR oproti meraniu MVR pôvodných vzoriek PHB, je spôsobené 

pravdepodobne termickou degradáciou, ktorá aj napriek nižšej teplote nemusela byť úplne potlačená. 

Podobné výsledky boli získané vo výskume, porovnávajúcom vlastností PHB pred a po spracovaní. 

Spracovanie PHB, pri tomto výskume, v extrudéri bolo prevádzané  pri teplote 170 °C a otáčkach 

nastavených na 200/min. MFR PHB pred spracovaním bol (19 ± 2) g/10 min a po spracovaní 
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v extrudére (21 ± 2) g/10 min. Zmena MFR vznikala v dôsledku redukcie molekulových hmotností 

PHB termickou degradáciou a tiež mechanickým namáhaním polyméru pri priechode extrudérom [35]. 

 S miernym zvýšením Vm analyzovaných vzoriek PHB dochádza k zníženiu MVR, oproti hodnotám 

MVR pri najnižšej a najvyššej hodnote Vm. Pozorovaný trend by mohol byť spôsobený účinkom 

vzniku vodíkových väzieb, medzi molekulami vody a reťazcami PHB, obsahujúcimi atóm kyslíka. 

 Pri najnižších hodnotách Vm by mohli byť slabé vodíkové väzby vytvárané len v malej miere, ktorá 

by neovplyvnila MVR. So stúpajúcou Vm by mohlo dôjsť k vyššiemu uplatňovaniu vodíkových 

mostíkov, ktoré by sa mohli prejaviť miernym znížením MVR, v dôsledku slabých väzieb medzi 

polymérnymi reťazcami. Pri relatívne vyšších hodnotách Vm, by mohlo dochádzať k vzniku 

odpudivých síl v dôsledku vyššej koncentrácie vodíkových atómov a v tavenine by dochádzalo 

predovšetkým k hydrolýze.  

Tab. 14: Prehľad nameraných hodnôt objemového indexu toku taveniny (MVR) v závislosti na 

vlhkosti materiálu (Vm) pri hydrolýze PHB v tavenine 

typ PHB 

(teplota merania a hmotnosť 

závažia) 

Vm (%) MVR (cm
3
/10 min) 

PHI 002 

(190 °C; 2,16 kg) 

0,0687 24,1 ± 1,8 

0,2034 22,6 ± 1,9 

0,3372 25,5 ± 1,8 

0,4719 24,0 ± 2,1 

PHE 001 

(170 °C; 2,16 kg) 

0,1195 479,75 ± 0,12 

0,3706 503,1 ± 0,4 

0,6201 543,2± 0,6 

0,8712 549,9 ± 0,9 

Biomer P309 

(180 °C; 2,16 kg) 

0,0836 10,7 ± 1,0 

0,2390 8,8 ± 1,0 

0,3992 8,4 ± 1,0 

0,5546 10,9 ± 0,9 

Hydal 7 

(200 °C; 2,16 kg) 

0,0835 38 ± 4 

0,2478 35 ± 5 

0,4093 36 ± 4 

0,5718 48 ± 4 

 

4.5.2 Pozorovanie zmien teploty topenia a stupňa kryštalinity po hydrolytickej 

degradácií poly(3-hydoroxybutyrátu) v tavenine  
 

Vzorky po hydrolýze v extrudére boli analyzované metódou DSC na zistenie teploty topenia a stupňa 

kryštalinity. Zistené hodnoty Tm a Xc boli porovnávané s hodnotami získanými pred priebehom 

hydrolýzy v tavenine. V prípade typu Hydal 7 bolo porovnanie uskutočnené s údajmi, získanými 

meraním DSC spracovaného typu Hydal 7 s termickým stabilizátorom. Získané hodnoty Tm a Xc sú 

zhrnuté v tab. 15. 

Z hodnôt Tm a z priebehu DSC kriviek (obr. 27) je možné pozorovať zhodný trend posunu Tm PHB 

k nižším hodnotám pre všetky analyzované typy PHB. Posun je výsledkom degradácie polyméru na 

kratšie reťazce, u ktorých dochádza k topeniu rýchlejšie ako pri pôvodných dlhších polymérnych 

reťazcoch.  

 Pri porovnaní Xc dochádza u typov PHI 002 a Biomer P309 k miernemu zvýšeniu, o 0,1-1,1 % 

oproti pôvodným hodnotám. Trend zvýšenia by mohol byť spôsobený prebiehajúcou degradáciou 

v amorfnej časti, čo by malo za následok zvýšenie podielu kryštalickej časti k celkovému objemu 

polyméru.  
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Tab. 15: Hodnoty teploty topenia (Tm) a stupňa kryštalinity (Xc) pôvodných vzoriek PHB 

a navlhčených vzoriek po priechode extrudérom, za účelom hydrolytickej degradácie v tavenine  

 

pred hydrolýzou v tavenine po hydrolýze v tavenine 

typ PHB Tm (°C) Xc (%) Tm (°C) Xc (%) 

PHI 002 175,1 58,1 173,7 59,2 

PHE 001 172,0* 17,2 171,2* 13,6 

Biomer P309 174,2 55,5 173,2 55,6 

Hydal 7 175,7 63,4 172,4 56,2 

*Tm píku prislúchajúceho PHB 
 

 V prípade PHE 001, je možné z DSC krivky (obr. 27) pozorovať takmer úplné vyhladenie dvoch 

entalpických píkov topenia, za vzniku jedného entalpického píku a posun Tm PBAT k vyšším 

hodnotám. Dôvodom by mohla byť hydrolytická a pravdepodobne aj termická degradácia 

prebiehajúca prednostne v PHB. Posun Tm kopolyméru PBAT by mohol byť spôsobený čiastočným 

zmiešaním PHB a produktov degradácie PHB s amorfnou fázou PBAT, čím by dochádzalo k zníženiu 

Xc typu PHE 001. 

 

a)  

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Obr. 27: Zobrazenie endotermických píkov topenia z DSC kriviek pred a po hydrolýze v tavenine pre 

vzorky a) PHI 002, b) PHE 001, c) Biomer P309, d) Hydal 7 

 Pri type Hydal 7 bol pozorovaný pokles obsahu kryštalickej fázy pri spracovaní. Hydal 7 vo forme 

zrazeniny mal Xc 69,5 % (tab. 5). Po pridaní termického stabilizátora a zlisovaní pri teplote 180 °C 

došlo k poklesu Xc na 63,4 %. Dôvodom by mohla byť mierna termická degradácia polyméru pri 

lisovaní, čím by dochádzalo k poklesu kryštalickej fázy. Pri spracovaní typu Hydal 7 bola potvrdená 

teória o vplyve Xc na navlhavosť materiálu, pretože Vm typu Hydal 7 v nespracovanej forme bola 

0,1479 % (obr. 16) a Vm Hydal 7 po spracovaní 0,5718 % po týždni v exsikátore pri rovnakých 

podmienkach. Mierne zvýšenie Vm je možné pripísať aj pridaniu termického stabilizátora. 
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 Pri hydrolýze v tavenine bola zaznamenaná zmena Xc typu Hydal 7 o približne 7 %, čo je 

porovnateľné so zmenou Xc pri spracovaní. Je možné, že pridaný termický stabilizátor nebol 

dostatočne účinný a hydrolytickou degradáciou v tavenine sa množstvo kryštalickej fázy zvýšilo, no 

vďaka termickej degradácií je celkový Xc po priechode extrudérom nižší oproti pôvodnej hodnote. 

 

4.5.3 Vyhodnotenie vplyvu hydrolytickej degradácie v tavenine na molekulovú 

hmotnosť poly(3-hydroxybutyrátu) 
 

Zmena molekulových hmotností použitých typov PHB pri hydrolýze v tavenine bola sledovaná 

pomocou GPC. Z priebehu chromatografických kriviek, zobrazených na obr. 28 je možné sledovať 

vznik kratších reťazcov PHB s hodnotami log(M) 1–4 a v prípade PHE 001 s hodnotami log(M) 1–2. 

Trend predĺženia chromatografických kriviek poukazuje na degradáciu polyméru v extrudére, ktorá 

mohla byť spôsobená reakciou hydrolýzy. 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Obr. 28: Chromatogramy pre vzorky a) PHI 002, b) PHE 001, c) Biomer P309, d) Hydal 7 po 

hydrolýze v tavenine s rôznym obsahom vlhkosti 

 Prehľad hodnôt Mn a Mw získaných metódou GPC pre vzorky podrobené hydrolýze v tavenine sa 

nachádza v tab. 16. Z hodnôt PDI je zjavné, že intervaly molekulových hmotností vzoriek sa zvýšili 

degradáciou pôvodných reťazcov na kratšie segmenty. 

 Hodnoty Mn a Mw nevykazujú stúpajúci trend so zvyšujúcou sa Vm. Intervaly medzi hodnotami Vm 

môžu byť príliš malé na to, aby sa prejavila viditeľná zmena vo vlastnostiach polyméru v dôsledku 

hydrolýzy. Ďalším dôvodom neschopnosti vyjadriť závislosť miery hydrolytickej degradácie na Vm 

materiálu môže byť súčasne prebiehajúca termická degradácia, ktorú sa pravdepodobne nepodarilo 

potlačiť ani prídavkom termického stabilizátoru v type Hydal 7. Pri ostatných typoch PHB bolo 

predpokladané pridanie termického stabilizátora priamo pri výrobe granulátu PHB, výrobcovia však 

neposkytujú informácie o presnom zložení jednotlivých typov PHB. 
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Tab. 16: Hodnoty Mn, Mw a PDI získané pomocou GPC pre vzorky po hydrolýze v tavenine so 

stanoveným obsahom vlhkosti materiálu (Vm) 

typ PHB Vm (%) Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI (-) 

PHI 002 

0,0687 7736 235800 30,48 

0,2034 8206 252600 30,78 

0,3372 10320 237100 22,96 

0,4719 9898 234500 23,69 

PHE 001 

0,1195 1214 58320 48,04 

0,3706 1205 59240 49,15 

0,6201 1328 60070 45,22 

0,8712 1160 56010 48,29 

Biomer P309 

0,0836 15230 515300 33,84 

0,2390 14510 531300 36,62 

0,3992 17030 495800 29,12 

0,5546 16870 546000 32,36 

Hydal 7 

0,0835 8966 389300 43,42 

0,2478 10020 360600 36,00 

0,4093 8671 356400 41,10 

0,5718 9788 411500 42,04 

 

4.5.4 Pozorovanie zmeny štruktúry poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze v tavenine 

pomocou FTIR 
 

Podobne ako pri skúmaní časového priebehu hydrolytickej degradácie PHB, aj pri skúmaní závislosti 

koncentrácie vody na hydrolýzu PHB v tavenine bola použitá metóda FTIR na pozorovanie zmien 

štruktúry PHB. FTIR spektrá vzoriek po hydrolýze v tavenine s najnižšou a najvyššou použitou 

hodnotou Vm sú zobrazené na obr. 29 a obr. 30. Oproti FTIR spektrám pôvodných vzoriek PHB boli 

pozorované iba zmeny v intenzite jednotlivých absorpčných píkov po priechode extrudérom.  

 

 

Obr. 29: FTIR spektrá vzoriek PHI 002 a PHE 001 po hydrolýze v tavenine s najvyššou a najnižšou 

používanou vlhkosťou materiálu (Vm) 
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Obr. 30: FTIR spektrá vzoriek Biomer P309 a Hydal 7 po hydrolýze v tavenine s najvyššou a 

najnižšou používanou vlhkosťou materiálu (Vm) 

Prehľad hodnôt indexov intenzity absorbancie vybraných píkov sa nachádza v tab. 17. Podobne ako 

pri metóde MVR a GPC sa nepotvrdil trend priamej závislosti Vm na hydrolytickú degradáciu PHB v 

tavenine. Dôvodom je skreslenie výsledkov možnosťou súčasne prebiehajúcej termickej degradácie 

a tiež malými intervalmi medzi absorbovanou Vm. 

 Pri porovnaní počiatočného a koncového stavu Vm je však vidieť, že výrazne vyššia hodnota Vm má 

vplyv na mieru hydrolytickej degradácie v tavenine a sušenie materiálu pred spracovaním dokáže 

zamedziť degradácií materiálu. 

 Pri porovnaní indexov intenzity absorbancie (I) píku s maximom pri 1720 cm
-1

, ktorý je 

charakteristický pre odozvu skupiny C=O v esterovej väzbe je vidieť, že pri typoch PHI 002 a Hydal 7 

dochádza k zníženiu hodnôt I pri najmenšej a najväčšej hodnote Vm. Trend zníženia I píku potvrdzuje 

hydrolytickú degradáciu esterových väzieb. 

 V prípade typu PHE 001 a Biomer P309 sú hodnoty I píku s maximom pri 1720 cm
-1

 vyššie, pri 

najvyšších hodnotách Vm. Zvýšenie hodnôt I môže byť spôsobené účinkom hydrolytického 

stabilizátora, ktorý bol pozorovaný už pri skúmaní časového priebehu reakcie.  

 Podobný trend je možné pozorovať pri píku, ktorý je odozvou C-O skupiny v karboxylových 

kyselinách a tiež v esteroch. Pri typoch PHI 002 a Hydal 7 dochádza k výraznému zníženiu hodnôt I 

pri porovnaní krajných bodov Vm. Pri typoch PHE 001 a Biomer P309 je naopak zaznamenané iba 

mierne zníženie hodnôt I. 

 Pík, ktorý je odozvou skupiny O-H s maximom pri 1055 cm
-1

, vykazuje znižujúce sa hodnoty I po 

hydrolýze s najnižšou a najvyššou Vm daného typu PHB pri typoch PHI 002, PHE 001 a Hydal 7. 

Zníženie intenzity O-H skupín môže byť spôsobené reakciou termického stabilizátoru obsahujúceho 

OH skupiny v molekule, ktorý je použitý napríklad pri type Hydal 7, alebo môže prebiehať 

dehydratácia vznikajúcej KHB na KK. Dehydratácia KHB by mohla prebiehať v prípade typu 

PHI 002, kde nebol potvrdený vplyv stabilizátorov na hydrolýzu a súčasne pri PHI 002 dochádza 

k zvýšeniu intenzity píku s maximom pri 825 cm
-1

, ktorý je odozvou nenasýtenej väzby prítomnej 

v PHB.  

 Typ PHE 001 vykazuje zníženie intenzity píku odozvy OH skupiny a tiež zníženie intenzity 

skupiny =C-O, čo je spôsobené pravdepodobnou prítomnosťou hydrolytického a termického 

stabilizátora, ktorý pri zvýšenej Vm zvyšuje svoju účinnosť. 

 Pri type Biomer P309 je zaznamenaný nárast hodnôt I, pre absorpčný pík odozvy OH skupiny, 

ktorý by mohol byť podobne ako pri skúmaní časového priebehu hydrolytickej reakcie spôsobený 

vyšším počtom hydrolyzovaných skupín, pri ktorých vzniká hydroxylová skupina na konci 
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polymérneho reťazca. Zníženie hodnôt I pre pík odozvy nenasýtenej väzby by mohol byť spôsobený 

reakciou s viacfunkčným hydrolytickým stabilizátorom. 

Tab. 17: Prehľad indexov intenzity absorbancie vybraných píkov (I) z merania FTIR spektier 

použitých typov PHB po hydrolýze v tavenine pri rôznej vlhkosti materiálu (Vm), kde 825 cm
-1

 je 

odozva skupiny =C-H, 1055 cm
-1

 je odozva skupiny O-H, 1275 cm
-1

 patrí väzbe C-O a 1720 cm
-1

 je 

odozva skupiny C=O obsiahnutej v esteroch 

typ PHB Vm (%) 
I (825 cm

-1
) 

=C-H 

I (1055 cm
-1

) 

O-H 

I (1275 cm
-1

) 

C-O 

I (1720 cm
-1

) 

C=O 

PHI 002 

0,0687 1,20 10,50 15,71 18,63 

0,2034 1,28 9,07 12,62 17,53 

0,3372 1,42 9,31 12,04 16,49 

0,4719 1,35 9,01 11,75 15,57 

PHE 001 

0,1195 0,21 1,08 12,04 15,20 

0,3706 0,19 1,06 11,73 15,32 

0,6201 0,21 1,08 11,70 15,10 

0,8712 0,17 1,03 11,56 15,42 

Biomer P309 

0,0836 1,53 8,20 11,44 15,25 

0,2390 1,55 8,19 10,19 14,52 

0,3992 1,57 8,64 10,69 15,00 

0,5546 1,34 8,94 11,82 16,00 

Hydal 7 

0,0835 0,70 6,52 8,82 11,71 

0,2478 0,68 6,08 7,29 10,21 

0,4093 0,71 6,78 8,42 11,55 

0,5718 0,63 5,58 6,74 9,09 
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ZÁVER 
 

Teoretická časť zhŕňa aktuálne poznatky o priebehu a mechanizme hydrolytickej degradácie PHB, 

účinku kyslej a alkalickej katalýzy na priebeh hydrolytickej reakcie a prehľad ďalších rozkladných 

reakcii PHB. Mechanizmus hydrolytickej degradácie PHB spočíva v hydrolytickom štiepení esterovej 

väzby za vzniku karboxylovej kyseliny na jednej strane a hydroxylovej skupiny na druhej strane 

polymérneho reťazca. Rýchlosť hydrolýzy výrazne ovplyvňuje kyslé alebo alkalické prostredie. 

V prípade pridania kyslého katalyzátora dochádza aj k spätnej reesterifikácii hydrolyzovaných 

reťazcov PHB. Výslednými produktmi úplnej hydrolýzy PHB sú kyselina 3-hydroxybutánová 

a kyselina krotónová. Hydrolytickú stabilitu PHB je možné zvýšiť pridaním hydrofóbneho 

kopolyméru alebo zmäkčovadla, prípadne použitím hydrolytického stabilizátora. 

 V experimentálnej časti bola zistená navlhavosť viacerých dostupných typov PHB po 7 dňoch 

v exsikátore a boli vytvorené sušiace krivky jednotlivých typov PHB, vyjadrujúce časovú závislosť 

vlhkosti materiálu pri sušení PHB pri teplote 120 °C. 

 Ďalej bol PHB podrobený rozkladnej hydrolytickej degradácii po dobu 60 h. Vzorky z reakčnej 

zmesi boli odoberané v 12-hodinových intervaloch , boli merané ich hodnoty MVR a distribúcia ich 

molekulovej hmotnosti bola analyzovaná pomocou GPC. Vzorky po 60 h boli analyzované aj použitím 

metód DSC a FTIR. Z merania MVR a GPC bolo možné pozorovať pokles molekulových hmotností 

PHB so zvyšujúcim sa časom reakcie. Z DSC kriviek bol viditeľný posun Tm k nižším hodnotám 

a nárast hodnôt Xc po hydrolytickej degradácii. Metódou FTIR bol potvrdený mechanizmus 

hydrolytickej degradácie sledovaním intenzity vybraných píkov. Porovnanie intenzity absorbancie 

vybraných píkov bolo uskutočnené pre odozvu skupiny C=O v esterovej väzbe, s maximom pri 

1720 cm
-1

, odozvu skupiny C-O v esterovej väzbe a aj karboxylovej skupine, s píkom pri 1275 cm
-1

, 

odozvu skupiny O-H, pri 1055 cm
-1

 a odozvu nenasýtenej väzby =C-H, s maximom pri 825 cm
-1

. 

 Pri porovnaní vplyvu katalýzy na priebeh hydrolytickej degradácie, dochádzalo pri kyslej 

hydrolýze k zníženiu MVR a zvýšeniu molekulových hmotnosti PHB. V prípade alkalickej hydrolýzy 

sa prejavilo výrazne zvýšenie MVR a molekulové hmotnosti PHB sa znížili. Niektoré typy PHB 

vykazovali pri alkalickej hydrolýze opačný trend zmeny molekulovej hmotnosti, spôsobený 

pravdepodobne prítomnosťou hydrolytického stabilizátora. Pri katalyzovanej hydrolýze prevládal 

pokles hodnôt Xc, v porovnaní s nekatalyzovanou reakciou. 

 V poslednej časti bola prevedená hydrolytická degradácia PHB v tavenine pri teplote 170 °C. 

Z distribúcie molekulových hmotností PHB získaných analýzou GPC bolo možné sledovať výraznú 

degradáciu PHB a z DSC kriviek viditeľný posun Tm k nižším hodnotám.  

 Pri ďalších výskumoch na tému hydrolytickej stability PHB, by mohla byť zameraná pozornosť na 

preskúmanie vplyvu hydrolytických stabilizátorov na priebeh katalyzovanej hydrolytickej degradácie 

PHB, kde neboli získané jednoznačné výsledky a tiež na preskúmanie priebehu hydrolytickej 

degradácie PHB v tavenine, pri rôznych podmienkach v extrudéri. 

  



48 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 
 

[1] MIKOVÁ, Gizela a Ivan CHODÁK. Vlastnosti a modifikácia poly(3-hydroxybutyrátu). 

Chemické listy [online]. Praha: Česká společnosť chemická, 2006 [cit. 2017-11-14]. ISSN 0009-

2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2006_12_1075-1083.pdf 

[2] BUGNICOURT, E., P. CINELLI, A. LAZZERI a V. ALVAREZ. Polyhydroxyalkanoate 

(PHA): Review of synthesis, characteristics, processing and potential applications in 

packaging. Express Polymer Letters [online]. 2014, 8(11), 791-808 [cit. 2017-11-14]. DOI: 

10.3144/expresspolymlett.2014.82. ISSN 1788618x. Dostupné tiež z: http://www.iris-

eng.com/wp-content/uploads/2016/03/EPL-0005219_article.pdf 

[3] MARINHO, Vithória A. D., Laura H. CARVALHO a Eduardo L. CANEDO. Effect of water 

absorption on the mechanical properties of poly(3-hydroxybutyrate)/vegetable fiber composites 

[online]. 2015, , 060003- [cit. 2017-11-20]. DOI: 10.1063/1.4918421. Dostupné z: 

http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4918421 

[4] LENFELD, Petr. Strojírenská technologie - vybrané prezentace. V Liberci: Technická 

univerzita, 2008. ISBN 978-80-7372-326-2. 

[5] MLEZIVA, Josef a Jaromír ŠŇUPÁREK. Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. 2. 

přepr. vyd. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 80-859-2072-7. 

[6] RENARD, E., V. LANGLOIS a P. GUÉRIN. Chemical modifications of bacterial polyesters: 

from stability to controlled degradation of resulting polymers. Corrosion Engineering, Science 

and Technology [online]. 2013, 42(4), 300-311 [cit. 2017-12-09]. DOI: 

10.1179/174327807X238918. ISSN 1478-422x. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/174327807X238918 

[7] ASHTER, Syed Ali. Introduction to bioplastics engineering [online]. Boston, MA: Elsevier, 

2016 [cit. 2018-01-19]. ISBN 978-0-323-39396-6. Dostupné z: 

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpIBE00013/viewerType:toc/root_slug:introduction-to-

bioplastics-engineering/ 

[8] FREIER, Thomas, Carmen KUNZE, Claudia NISCHAN, Sven KRAMER, Katrin 

STERNBERG, Marko SAß, Ullrich T. HOPT a Klaus-Peter SCHMITZ. In vitro and in vivo 

degradation studies for development of a biodegradable patch based on poly(3-

hydroxybutyrate). Biomaterials [online]. 2002, 23(13), 2649-2657 [cit. 2017-12-09]. DOI: 

10.1016/S0142-9612(01)00405-7. ISSN 01429612. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142961201004057 

[9] YU, Jian, David PLACKETT a Lilian X.L. CHEN. Kinetics and mechanism of the monomeric 

products from abiotic hydrolysis of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] under acidic and alkaline 

conditions. Polymer Degradation and Stability. 2005, 89(2), 289-299. DOI: 

10.1016/j.polymdegradstab.2004.12.026. ISSN 01413910. Dostupné tiež z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391005000558 

[10] POLYÁK, Péter, Dóra SZEMERSZKI, György VÖRÖS a Béla PUKÁNSZKY. Mechanism 

and kinetics of the hydrolytic degradation of amorphous poly(3-hydroxybutyrate). Polymer 

Degradation and Stability. 2017, 140, 1-8. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2017.03.021. ISSN 

01413910. Dostupné tiež z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391017300824 

[11] CHEN, Lilian X.L. a Jian YU. Abiotic Hydrolysis of Poly[(R)-3-hydroxybutyrate] in Acidic 

and Alkaline Media. Macromolecular Symposia[online]. 2005, 224(1), 35-46 [cit. 2017-11-14]. 

DOI: 10.1002/masy.200550604. ISSN 1022-1360. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1002/masy.200550604 

[12] HOUSE, J. E. Principles of chemical kinetics. 2nd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, c2007. 

ISBN 978-0-12-356787-1. 

[13] TAPADIYA, Asish a Nadarajah VASANTHAN. Crystallization and alkaline hydrolysis of 

poly(3- hydroxybutyrate) films probed by thermal analysis and infrared 

spectroscopy. International Journal of Biological Macromolecules [online]. 2017, 102, 1130-

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2006_12_1075-1083.pdf
http://www.iris-eng.com/wp-content/uploads/2016/03/EPL-0005219_article.pdf
http://www.iris-eng.com/wp-content/uploads/2016/03/EPL-0005219_article.pdf
http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4918421
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/174327807X238918
https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpIBE00013/viewerType:toc/root_slug:introduction-to-bioplastics-engineering/
https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpIBE00013/viewerType:toc/root_slug:introduction-to-bioplastics-engineering/
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142961201004057
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391005000558
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391017300824
http://doi.wiley.com/10.1002/masy.200550604


49 

1137 [cit. 2017-12-09]. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.04.095. ISSN 01418130. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141813017300181 

[14] BONARTSEV, Anton, Arasha BOSKHOMDZHIEV, Vera VOINOVA, et al. Degradation of 

Poly(3-hydroxybutyrate) and its Derivatives: Characterization and Kinetic Behavior. Chemistry 

& Chemical Technology [online]. 2012, 6(4) [cit. 2017-12-09]. Dostupné z: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16154/1/6-33-40.pdf 

[15] RENARD, Estelle, Michael WALLS, Philippe GUÉRIN a Valérie LANGLOIS. Hydrolytic 

degradation of blends of polyhydroxyalkanoates and functionalized 

polyhydroxyalkanoates. Polymer Degradation and Stability [online]. 2004, 85(2), 779-787 [cit. 

2017-12-09]. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2003.11.019. ISSN 01413910. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391004000187 

[16] Raschig: Polymeric Stabilizers [online]. [cit. 2018-01-23]. Dostupné z: 

http://www.raschig.de/Stabilizer-9000  

[17] Nisshinbo Chemical Inc.: Hydrolysis stabilizer for polyesters including Bio-plastics [online]. 

[cit. 2018-01-23]. Dostupné z: https://www.nisshinbo-

chem.co.jp/english/products/carbodilite/poly.html 

[18] MITOMO, Hiroshi. Aminolysis of poly (β-hydroxybutyrate) and its copolymer. Sen'i 

Gakkaishi [online]. 1992, 48(11), 595-601 [cit. 2018-01-23]. DOI: 10.2115/fiber.48.11_595. 

ISSN 0037-9875. Dostupné z: 

http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/fiber1944/48.11_595?from=CrossRef 

[19] SONG, Xiuyan, Hui WANG, Fusheng LIU a Shitao YU. Kinetics and mechanism of 

monomeric product from methanolysis of poly (3-hydroxybutyrate) catalyzed by acidic 

functionalized ionic liquids. Polymer Degradation and Stability [online]. 2016, 130(11), 22-29 

[cit. 2018-01-23]. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2016.05.023. ISSN 01413910. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391016301537 

[20] ŠPITALSKÝ, Zdeno, Igor LACÍK, Elena LATHOVÁ, Ivica JANIGOVÁ a Ivan CHODÁK. 

Controlled degradation of polyhydroxybutyrate via alcoholysis with ethylene glycol or 

glycerol. Polymer Degradation and Stability [online]. 2006, 91(4), 856-861 [cit. 2018-01-23]. 

DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2005.06.019. ISSN 01413910. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391005003022 

[21] NISHIDA, Haruo, Hidayah ARIFFIN, Yoshihito SHIRAI a Mohd HASS. Precise 

Depolymerization of Poly(3-hydoxybutyrate) by Pyrolysis. Biopolymers. Sciyo, 2010. DOI: 

10.5772/10270. ISBN 978-953-307-109-1. Dostupné tiež z: 

http://www.intechopen.com/books/biopolymers/precise-depolymerization-of-poly-3-

hydoxybutyrate-by-pyrolysis 

[22] MICHALAK, Michał, Michał KWIECIEŃ, Michał KAWALEC a Piotr KURCOK. Oxidative 

degradation of poly(3-hydroxybutyrate). A new method of synthesis for the malic acid 

copolymers. RSC Advances [online]. 2016, 6(16), 12809-12818 [cit. 2017-11-24]. DOI: 

10.1039/C5RA27041C. ISSN 2046-2069. Dostupné z: http://xlink.rsc.org/?DOI=C5RA27041C  

[23] SADI, Roberta K., Guilhermino J.M. FECHINE a Nicole R. DEMARQUETTE. 

Photodegradation of poly(3-hydroxybutyrate). Polymer Degradation and Stability [online]. 

2010, 95(12), 2318-2327 [cit. 2017-11-24]. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2010.09.003. 

ISSN 01413910. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014139101000371X  

[24] ROY, Ipsita a P. M., Visakh P. M., VISAKH. Polyhydroxyalkanoate (PHA) based blends, 

composites and nanocomposites[online]. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015 [cit. 

2018-01-18]. RSC green chemistry series, 30. ISBN 978-1-84973-946-7. 

[25] BONARTSEV, A.P., V.L. MYSHKINA, D.A. NIKOLAEVA, et al. Biosynthesis, 

biodegradation, and application of poly(3-hydroxybutyrate) and its copolymers - natural 

polyesters produced by diazotrophic bacteria. Communicating Current Research and 

Educational Topics and Trends in Applied Microbiology [online]. 2007, (2), 13 [cit. 2017-11-

24]. Dostupné z: http://www.formatex.org/microbio/pdf/Pages295-307.pdf  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141813017300181
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16154/1/6-33-40.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391004000187
http://www.raschig.de/Stabilizer-9000
https://www.nisshinbo-chem.co.jp/english/products/carbodilite/poly.html
https://www.nisshinbo-chem.co.jp/english/products/carbodilite/poly.html
http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/fiber1944/48.11_595?from=CrossRef
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391016301537
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391005003022
http://www.intechopen.com/books/biopolymers/precise-depolymerization-of-poly-3-hydoxybutyrate-by-pyrolysis
http://www.intechopen.com/books/biopolymers/precise-depolymerization-of-poly-3-hydoxybutyrate-by-pyrolysis
http://xlink.rsc.org/?DOI=C5RA27041C
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014139101000371X
http://www.formatex.org/microbio/pdf/Pages295-307.pdf


50 

[26] SEIDEL, Arza, ed. Characterization analysis of polymers. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 

c2008. ISBN 978-0-470-23300-9. 

[27] M. J., Osman, Ibrahim N. A., Sharif J. a Wan Yunus W. M. Z. Study on water absorption and 

biodegradation of polylactic acid/poly (butylene adipate-co-terephthalate) 

nanocomposite. ChemXpress [online]. 2014, 5(2), 66-72 [cit. 2018-04-26]. ISSN 2320 -1975. 

Dostupné z: http://www.tsijournals.com/articles/study-on-water-absorption-and-biodegradation-

of-polylactic-acidpoly-butylene-adipatecoterephthalate-nanocomposite.pdf 

[28] MUTHURAJ, Rajendran, Manjusri MISRA a A.K. MOHANTY. Hydrolytic degradation of 

biodegradable polyesters under simulated environmental conditions. Journal of Applied 

Polymer Science [online]. 2015, 132(27), n/a-n/a [cit. 2018-05-08]. DOI: 10.1002/app.42189. 

ISSN 00218995. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/app.42189 

[29] WANG, Long-Feng, Jong-Whan RHIM a Seok-In HONG. Preparation of 

poly(lactide)/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films using a solvent casting method 

and their food packaging application. LWT - Food Science and Technology[online]. 2016, 68, 

454-461 [cit. 2018-04-28]. DOI: 10.1016/j.lwt.2015.12.062. ISSN 00236438. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0023643815304199  

[30] BARHAM, P. J., A. KELLER, E. L. OTUN a P. A. HOLMES. Crystallization and morphology 

of a bacterial thermoplastic: poly-3-hydroxybutyrate. Journal of Materials Science [online]. 

1984, 19(9), 2781-2794 [cit. 2018-04-30]. DOI: 10.1007/BF01026954. ISSN 0022-2461. 

Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/BF01026954 

[31] LIN, Shan-Yang, Ko-Shao CHEN a Liang RUN-CHU. Organic esters of plasticizers affecting 

the water absorption, adhesive property, glass transition temperature and plasticizer permanence 

of Eudragit acrylic films. Journal of Controlled Release[online]. 2000, 68(3), 343-350 [cit. 

2018-05-07]. DOI: 10.1016/S0168-3659(00)00259-5. ISSN 01683659. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168365900002595  

[32] RAPA, Maria, Raluca Nicoleta DARIE, Elena GROSU a Cornelia VASILE. Effect of 

plasticizers on melt processability and properties of PHB. Journal of Optoelectronic and 

Advanced Materials [online]. 2015, December 2015, 17(11-12), 1778 - 1784 [cit. 2018-05-11]. 

Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/286900605 

[33] YU, Ga-er a R.H. MARCHESSAULT. Characterization of low molecular weight poly(β-

hydroxybutyrate)s from alkaline and acid hydrolysis. Polymer [online]. 2000, 41(3), 1087-1098 

[cit. 2018-05-08]. DOI: 10.1016/S0032-3861(99)00230-X. ISSN 00323861. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S003238619900230X 

[34] NIAOUNAKIS, Michael. Degradability on Demand. Biopolymers reuse, recycling, and 

disposal [online]. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, s. 193-241 [cit. 2018-05-13]. ISBN 

1455731544. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781455731459000075 

[35] PACHEKOSKI, Wagner Maurício, Carla DALMOLIN a José Augusto Marcondes AGNELLI. 

The influence of the industrial processing on the degradation of poly(hydroxybutyrate) - 

PHB. Materials Research [online]. 2013, 16(2), 237-332 [cit. 2018-05-13]. DOI: 

10.1590/S1516-14392012005000180. ISSN 1980-5373. Dostupné z: 

http://www.scielo.br/pdf/mr/v16n2/aop_1391-12.pdf 

  

http://www.tsijournals.com/articles/study-on-water-absorption-and-biodegradation-of-polylactic-acidpoly-butylene-adipatecoterephthalate-nanocomposite.pdf
http://www.tsijournals.com/articles/study-on-water-absorption-and-biodegradation-of-polylactic-acidpoly-butylene-adipatecoterephthalate-nanocomposite.pdf
http://doi.wiley.com/10.1002/app.42189
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0023643815304199
http://link.springer.com/10.1007/BF01026954
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168365900002595
https://www.researchgate.net/publication/286900605
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S003238619900230X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781455731459000075
http://www.scielo.br/pdf/mr/v16n2/aop_1391-12.pdf


51 

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
 

ΔH0 plocha píku entalpie topenia polyméru s Xc 100 % 

ΔHm plocha píku entalpie topenia polyméru 

ρ hustota materiálu 

A predexponencionálny faktor 

c0 koncentrácia PHB na začiatku hydrolytickej reakcie 

cKHB koncentrácia KHB vznikajúcej pri hydrolýze 

cKK koncentrácia KK vznikajúcej pri hydrolýze 

cPHB koncentrácia PHB po hydrolýze 

DSC diferenčná kompenzačná kalorimetria 

EA aktivačná energia reakcie 

FTIR infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou 

GPC gélová permeačná chromatografia 

hm. % hmotnostné percentá 

I index intenzity absorbancie píku 

IA plocha pozorovaného absorpčného píku 

IA-ref plocha absorpčného píku odozvy referenčnej skupiny 

KHB kyselina 3-hydroxybutánová 

KK kyselina krotónová 

kKHB rýchlostná konštanta tvorby KHB pri hydrolýze PHB 

kKK rýchlostná konštanta tvorby KK pri hydrolýze PHB 

kPHB rýchlostná konštanta hydrolytickej degradácie PHB 

M molekulová hmotnosť 

MFR hmotnostný index toku taveniny 

MVR objemový index toku taveniny 

Mn číselne stredná molekulová hmotnosť 

Mr relatívna molekulová hmotnosť 

Mw hmotnostne stredná molekulová hmotnosť 

PBAT kopolymér polybutylén adipát tereftalát 

PDI index polydisperzity 

PHB poly(3-hydroxybutyrát) 

R univerzálna plynová konštanta 

RKHB rýchlosť reakcie vzniku KHB 

RKK rýchlosť reakcie vzniku KK 

RPHB rýchlosť hydrolytickej degradácie PHB 

t čas trvania hydrolytickej reakcie 

T teplota 

Tg teplota sklovitého prechodu 

Tm teplota topenia 

Vm vlhkosť materiálu 

Xc stupeň kryštalinity 

 


