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Anotace v češtině: 

Má bakalářská práce se zabývá minulým i současným výzkumem biodegradability 

plastových materiálu ve vodním prostředí. V práci uvádím jak jednotlivé druhy 

rozložitelných plastů, tak různé druhy metodik a testů v aerobním a anaerobním prostředí.  

Cílem bakalářské práce je utřídit stav výzkumu a nastínit vyhlídky do budoucna. 

 

 

 

Anotace v angličtině: 

This thesis deals with the past and current research biodegradability of plastic materials in 

the aquatic environment. In my work as different types of degradable plastics, and various 

kinds of methods and tests in aerobic and anaerobic environments. Aim of this work is to 

organize the state of research and outline future prospects. 
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Seznam použitých zkratek:  

PLA – Kyselina polymléčná 

PHB – Poly (poly(β-hydroxybutyrát) 

PCL - Poly-ε-kaprolakton 

PVA – Poly (vinylalkohol) 

PEA – Poly (esteramidy) 

POE – Poly (oxyetylen) 

EDP – Environmentálně degradovatelné plasty 

PE – Polyetylen 

OBP – Oxo-biodegradabilní přísady 

EPI TDPA – Druhy aditiva 

PPK – Papírenský kal 

SPB – Papírenský biokal 

EC – Peroxidáza 

FTIR, DSC – Spektrofotometrické metody 

PHB – Kyselina polyhydroxymáselná ? 

PHV – Kyselina polyhydroxvalerová 

PZŽ – Plasty se zkrácenou životností 
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1. Úvod    
V současném světě je při vývoji nových materiálů a technologií potřebné zohlednit jejich 

vlivy na prostředí během celého životního cyklu. Jedním z aktuálních problémů je i 

zavádění efektivního odpadového hospodářství, kdy jsou před pasivním ukládáním odpadu 

na skládku upřednostňované systematické opatření předcházení jeho vzniku, zavádění 

technologií, minimalizace, recyklace či jiného zhodnocení odpadů. Tyto trendy se rozvíjí 

na základě poznání, že odpad je často hodnotnou surovinou resp. polotovarem pro výrobu, 

zdrojem energie, případně využitelné biomasy. Navíc jeho přímé ukládání na skládku, či 

spalování je spojené s množstvím rizik vůči přírodním ekosystémům, životnímu prostředí a 

tím i vůči lidskému zdraví.  

Syntetické plasty jsou dnes široce využívané materiály a život bez nich si v mnohých 

oblastech umíme jen těžko představit. Při výhodách, které jsou dány jejich vlastnostmi, 

způsobují i dost problémů. Jako odpad jsou velmi odolné povětrnostním vlivům a 

biologickým procesům a proto plastové odpady často trvale lemují okraje cest, železnic, 

břehy řek, parky, lesy, apod. Kdyby se teoreticky podařilo všechen tento odpad posbírat, 

jeho materiálové či energetické zhodnocení je komplikované nejen jeho tříděním, ale i 

znečištěním a tak nezbývá nic jiného, než ho uložit na skládku resp. spálit. Množství 

vyrobených plastů i odpadů z nich neustále narůstá, volná kapacita skládek klesá, náklady 

na ukládání úměrně rostou – proto je třeba dlouhodobě i z ekonomických důvodů hledat 

nová lepší řešení. Dnes už společnost vyspělé Evropy definitivně překonala „dobu 

skládkovou“ [1]  
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2. Cíl práce  
Cílem mé bakalářské práce je celkové zhodnocení biologické rozložitelnosti různých druhů 

plastových materiálu, a to jak ve vodním prostředí, tak například v půdě či kompostu. 

V mé bakalářské práci se snažím ukázat stav výzkumu vybraných plastů v různých typech 

prostředí se zaměřením na biodegradabilitu ve vodním prostředí a nastínit vyhlídky této 

problematiky do budoucna. 
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3. Základní pojmy, klasifikace toxicity a 

biodegradability a zásady provádění testů 
Biodegradabilita (biologická rozložitelnost) je vlastnost organických látek podléhat 

biologickému rozkladu. Biodegradabilní látka může sloužit jako substrát, zdroj energie, 

pro některé, většinou jednobuněčné organismy jako jsou mikroorganismy, houby, plísně, 

prvoci, případně i řasy. Mikroorganismy jsou schopné adaptovat svůj enzymatický aparát 

na řadu látek, které se v životním prostředí nevyskytovaly a tak je odstraňovat[2].  

Expozice je časem definované působení látky, energie či dalšího faktoru, v našem případě 

na organismy. Má rozměr hodin nebo dnů[2].  

Toxicita (jedovatost) je nepříznivé až letální (smrtící) působení látek na organismy. 

Projevuje se v mírné formě změnou některých fyziologických nebo život neohrožujících 

funkcí (rozmnožování, udržování rovnováhy, pohybová aktivita, tvorba asimilačních 

pigmentů či enzymů apod.). Drastické projevy toxicity jsou doprovázeny úhynem 

organismů[2].  

Inhibice je neletální (nesmrtící) toxické působení zkoumané látky na organismy. Projevuje 

se snížením či brzděním některého fyziologického či biochemického parametru 

testovaných organismů, nebo jejich komplexu, jako je rozmnožování, dýchání, tvorba 

asimilačních pigmentů či enzymů apod[2]. 

Stimulace patří k dalším projevům účinku látek na organismy. Tentokrát se jedná o účinek 

zrychlující, zintenzivňující a zvyšující některé fyziologické a biochemické pochody či 

jejich komplexy, jako je rozmnožování, růst, produkce asimilačních pigmentů a enzymů. 

Příčinou stimulace může být především u jednobuněčných organismů využití látky jako 

živného energetického substrátu, případně látky mikrobiogenní. Nesporně jsou některé 

stimulační účinky projevem negativního, dráždivého působení látek[2].  

Orientační test je první test, kterým se (jak už vyplývá z názvu) orientujeme v toxických 

účincích látky a zjišťujeme koncentrační rozpětí toxických projevů. Používáme obvykle 

menší počet organismů a hrubou, orientační škálu koncentrací. Pro orientační test 

používáme obvykle postupné trojnásobné ředění výchozího roztoku. Účelem orientačního 

testu je upřesnění koncentrací pro základní test. V případě strmého průběhu toxických 

projevů je někdy nutné připravit 2 postupné orientační testy[2]. 
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Základní test je test, jehož vyhodnocením lze stanovit požadované hodnoty LC (IC). 

Skládá se obvykle z 10 rovnoměrně od sebe vzdálených koncentrací (určených na základě 

výsledků orientačního testu), ze kterých by se alespoň 5 mělo vyznačovat různou účinností, 

nejlépe v rozmezí od 90 do 10% ve srovnání s kontrolou. Přitom alespoň 2 hodnoty by 

měly být nad a pod 50%. Pokud těmto požadavkům základní test nevyhovuje, je nutné jej 

opakovat s použitím jiného spektra ředění. Základní test se vždy provádí se 

standardizovaným počtem organismů[2].  

Povinný test je test, který se provádí pro všechny testované látky[2].  

Doplňkový test se provádí u látek, které jsou podle povinných testů středně až mimořádně 

toxické a středně rozložitelné až nerozložitelné. Jsou to všechny testy, které jsou uvedeny 

v metodice a nepatří do povinných testů[2]. 

Zásobní roztok je koncentrovaný roztok solí, sloužící k přípravě média[2].  

Výchozí roztok je roztok testované látky o koncentraci 10g×l
-1

 látky (pokud to rozpustnost 

dovoluje)[2]. 

Inokulum je očkovací materiál živých organismů (většinou jednobuněčných), který se 

přenáší do média[2].  

Médium je pevné nebo tekuté prostředí, obsahující živiny a substráty[2].   
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4. Typy degradačních procesů  
V této kapitole se zaměřím na jednotlivé typy degradačních procesů a blíže je popíšu. 

Jedná se o chemodegradaci, fotodegradaci, termickou degradaci a biodegradaci obecně. 

4.1 Chemodegradace 

Je proces, který využívá prostředí jako zdroj chemicky účinných látek indukujících 

degradaci plastu, většinou v kombinaci s nějakým dalším vlivem (fyzikálním či 

biologickým). Chemodegradace je účinná především u plastických hmot, které mají ve 

svém řetězci zavedeny funkční skupiny. Zatímco polyethylen je díky své jednoduché 

stavbě z ethylenových jednotek relativně odolný vůči chemickým vlivům, je v případě 

přítomnosti hydroxylových skupin odolnost plastické hmoty s těmito skupinami snížena. 

Polyvinylalkohol, který obsahuje tyto funkční skupiny, reaguje dokonce s vodou a 

rozpouští se v ní.  Podobně jsou méně chemicky odolné plasty, u kterých jsou vodíky 

ethylenové jednotky nahrazeny acetátovými funkčními skupinami jako například 

polyvinylacetát nebo polyakrylové kyseliny[3].   

4.2 Fotodegradace  

Fotodegradace je skupinou fyzikálních procesů uplatňujících se při degradaci plastů se 

zkrácenou životností. Zdrojem světelného záření majícího vliv na degradační procesy je 

sluneční svit. Světelné záření dopadající na ozařovaný plast může být jeho povrchem 

odraženo, rozptýleno, propuštěno nebo absorbováno. Fotochemické změny probíhají tehdy, 

je-li absorbováno světelné záření o určité vlnové délce. Například karbonylová skupina 

C=O absorbuje záření o vlnové délce 187 nm a v rozmezí délek od 280 nm do 320 nm. 

Vazba C-C pak absorbuje záření o vlnové délce 195 nm a 230 nm až 250 nm. 

V polymerech, které obsahují výše uvedené skupiny, budou při ozařování těmito vlnovými 

délkami indukovány fotochemické reakce. Absorpcí světelného záření se zvětší obsah 

energie makromolekuly, která se dostává do vyššího energetického stavu. Největší část 

absorbované energie se spotřebuje na převod elektronového systému do vyššího 

kvantového stavu. Zbytek této energie je využit na tvorbu volných radikálů 

v makromolekulách indukujících rozklad některých plastů[3].  
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4.3 Termická degradace  

Teplota má na polymery vliv chemický a fyzikální. Tyto vlivy se podílejí na rozrušování 

chemických vazeb a na změně konfirmace molekul. Obecně platí, že k roztržení molekuly 

dojde v místě nejslabší vazby. Se zvyšujícím se stupněm teploty se zvyšuje stupeň 

rozkladu molekuly plastu se zkrácenou životností. Sloučeniny obsahující aktivní skupiny 

odštěpují při zahřívání nízkomolekulární produkty[3].  

4.4 Biodegradace obecně 

Je speciálním případem degradace, při níž dochází k rozkladu polymerů působením 

biologických činitelů. Známa je biodegradace mikroorganizmy, hlodavci a hmyzem. 

Nejčastěji se na biodegradaci plastů se zkrácenou životností podílejí plísně. Podmínkou 

jejich růstu je vzdušná vlhkost. Kromě výše uvedených podmínek hrají důležitou roli i 

další faktory, jako jsou kombinace materiálů, stupeň stáří plastů, mikroklima apod. Při 

mikrobiální degradaci plastů se zkrácenou životností dochází k těmto chemickým 

pochodům:  

 Dehydrogenace polymeru a adice vody, vznik alkoholu, které jsou oxidovány na 

mastné kyseliny 

 Adice volného kyslíku za vzniku hydroxyperoxidu, který se rozpadá a produkty 

reagují za vzniku alkoholů a dalších sloučenin 

 Celulóza a některé termoplasty jsou přes pyruvát a acetylkoenzym-A převáděny do 

trikarboxylového cyklu. Vznikají tak kyselina citronová, jantarová, jablečná, atd,  

 Redukci dvojné vazby mohou vyvolat aktinomyocety a některé bakterie štěpení 

amidové i esterové vazby[3].  
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5. Klasifikace biodegradability 
Biologická rozložitelnost je jednou z nejdůležitějších vlastností organických sloučenin pro 

predikci jejich osudu a života v životním prostředí a pro jejich aplikaci v biologickém 

čištění odpadních vod. Ale není zde uvedena žádná obecná zkušební metody pro 

biologickou rozložitelnost za anaerobních podmínek. Biodegradabilita třinácti hlavních 

organických sloučenin byla zkoumána v dávkovém testu, za použití injekční lahvičky, a za 

různých podmínek, jakými jsou koncentrace organické sloučeniny, způsob pěstování a 

koncentrace anaerobních bakterií pro setí. Byly vyvinuty dvě metody zkoušení ve 

standardní a nízké koncentraci. Nová metoda pro klasifikaci biodegradability organických 

sloučenin do třinácti řad byla navržena s ohledem na inhibici, kompletní biodegradaci a 

první krok biodegradace[4].   

S přihlédnutím k experimentálním poznatkům rychlosti a stupně rozkladu látek směsnými 

kulturami (aktivovaným kalem) se zavádí klasifikační třídy biodegradability podle 3 

kriterií:  

 Orientačním kritériem je poměr BSK: CHSK-Cr 

 Základním kritériem je snížení CHSK v % počáteční koncentraci za podmínek testu 

0 2 

 Doplňujícím kritériem je klasifikace podle rychlosti rozkladu látky za podmínek 

testu 0 1. 

K navržené klasifikaci je potřebné poznamenat, že skutečnou biodegradabilitu je potřebné 

ověřit v dynamických podmínkách, které simulují všechny významné faktory, 

determinující návrh čistírny a chování látky ve vodním prostředí[5]. 
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6. Biodegradabilní plasty – minulost a 

současnost 
Ukázkovými příklady využití biodegradabilních materiálů jsou obaly, kompostovatelné 

pytle na bioodpad, zemědělské fólie a ochranné nátěry. Pokud mají tyto novinky najít širší 

uplatnění na trhu, musí vyhovět standardním testovacím metodám (DIN 54900, CEN, ISO, 

ASTM, JIS). Být lehce zpracovatelné a mít vlastnosti srovnatelné s běžnými druhy plastů. 

Především však musí mít konkurenceschopnou cenu a dobrou distribuční síť[6].  

Ačkoliv byly vyvinuty jako řešení problému s odpady, tak biologicky rozložitelné plasty 

vytváří nové výzvy pro nakládání s odpady, pokud jde o politiky a právní předpisy, 

technologií nakládání s odpady a uplatňování tržních nástrojů[7].   

Degradabilita se dělí na čtyři typy užitkových biologicky rozložitelných plastů (BPS), 

polyhydroxybutyrátu a hydroxyvalerátu (PHBV), plastového polykaprolaktonu (PCL), 

směs škrobu a polyvinylalkoholu (SPVA) plastů a acetátu celulózy (CA). Plasty byly 

zkoumány v modelových skládkách reaktorů, které byly provozovány jak anaerobně tak i 

aerobně. Použitím nuceného větrání do reaktoru skládky pro napájení aerobní podmínky by 

mohly stimulovat polymer - degradující mikroorganismy. Nicméně individuální chování 

degradace BP v rámci aerobních podmínek, byly úplně jiné. Ukázalo se poškození filmu u 

obou podmínek, které mohou přispět ke snížení objemu odpadu, bez ohledu na druh 

podmínek, ve kterých pokus probíhá. Efektivní degradace PHBV plastu byla pozorována v 

aerobním stavu, a nedostatečná degradace byla pozorována v anaerobních podmínkách[8].  

6.1 Biodegradace plastů 

Biodegradace plastů je proces, při kterém dochází k rozkladu polymerů pomocí 

mikroorganismů. Kompostovatelné polymery - biodegradace za podmínek kompostování a 

kompatibilita s kompostovacím procesem[9].  

Faktory ovlivňující biodegradaci:  

 Vlastnosti polymerních organismů (pohyblivost polymerních řetězců, krystalinita, 

rozložení sekvencí aromatických a alifatických řetězců, aditiva, molekulová 

hmotnost, typ funkčních skupin) 

 



Michal Antl: Biodegradabilita vybraných plastů ve vod. prostředí 

2014  17 

 

 Typ mikroorganismů (mezofilní a termofilní)  

 Podmínky prostředí (pH, teplota, vlhkost, přítomnost živin) 

6.2 Průběh biodegradace  

Vše začíná u polymeru a jeho narušení. Toto narušení probíhá díky několika faktorům a to: 

fyzikálně-mechanickými (zchlazení/ohřátí, zvhlčení/vysušení a zmražení/rozmražení), dále 

chemickými faktory (hydrolýza, oxidace) a v neposlední řadě biologickými faktory (růst 

hub, extracelulární enzymy). Dále se rozkládají na monomery a oligomery (průnik 

buněčnou membránou, a je zdrojem uhlíku a energie), nakonec se rozkládá na 

biomasu+CO2+H2O[9]. 

Vlastnosti materiálu ovlivňující rychlost biodegradace: 

 Pohyblivost polymerních řetězců a krystalinita polymerů  

 Schopnost částí řetězců dočasně unikat ze začleněného krystalu na určitou 

vzdálenost  

 Souvislost mobility a krystalinity – v amorfních částech polymeru je značná 

mobilita řetězců a v krystalických částech malá  

 Rozložení sekvencí aromatických a alifatických řetězců  

 Aromaticko-alifatické kopolyestery  

 Aditiva ovlivňující rychlost degradace  

 Prooxidanty, díky nimž se polymer rozpadne na menší fragmenty[9]. 

Další faktory: 

 Molekulová hmotnost – čím vyšší tím horší biodegradace  

 Specifický povrch – čím vyšší tím lepší  

 Doba biodegradace – typicky se s časem snižuje[9]. 

6.3 Typy biodegradabilních plastů 

Snadnější biodegradace u polymerů, v jejichž řetězci se vyskytují heteroatomy (polyestery, 

polyethery, polyamidy nebo polyuretany)[9]. 

Vyráběné z obnovitelných zdrojů: 

 Kyselina polymléčná (PLA) 
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 Poly(β-hydroxybutyrát) (PHB) 

 Termoplastický škrob  

Vyráběné z ropy:  

 Poly-ε-kaprolakton (PCL) 

 Poly(vinylalkohol) (PVA) 

 Poly(esteramidy) (PEA) 

 Poly(oxyetylen) (POE) 

 Alifatické polyestery na bázi diolů a dikarboxylových kyselin (Bionolle) 

 Aromaticko-alifatické kopolyestery (Ecoflex) [9]. 

Způsoby výroby biodegradabilních plastů: 

 Konveční syntéza (např. PCL, kopolyestery, PLA) 

 Biotechnologický způsob (fermentace, extrakce) 

 Příprava z biomasy (např. škrob) 

 Směšování různých materiálů (např. směs škrobu a PCL) 

Způsoby výroby biodegradabilních plastů z obnovitelných zdrojů:  

 Modifikace přírodních materiálů (např. škrob) 

 Příprava bio-monomerů a poté jejich polymerizace  

 Produkce prostřednictvím mikroorganismů nebo geneticky modifikované kukuřice 

(např. PHB)[9]. 

Komerční materiály a jejich využití: 

 Aromaticko-alifatický kopolyester je primárně založen na ropě  

 Kyselina tereftalová, kyselina adipová a 1,4-butandiol  

 Podobné vlastnosti jako polyethylen  

 Aplikace: balící fólie, zemědělské fólie a kompostovaní tašky Ecovio (BASF) 

 Směs ecoflexu a kyseliny polymléčné (obsah 45%) 

 Aplikace shodné s Ecoflexem 

Komerční materiály a jejich využití Mater-Bi (Novamont) 

 Směs škrobu (z obnovitelných zdrojů) a dalších plastů  

 Nejčastěji míchán s polyestery a celulózou  

 Široká oblast použití podle složení směsi Intel (NatureWork) 
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 Vyráběn z obnovitelných zdrojů  

 Jedná se o kyselinu polymléčnou (z kukuřičného škrobu) 

 Aplikace: obalové materiály, karty, textil, jednorázové nádobí, vybavení domu 

jako například koberce a nábytek[9]. 

6.4 Uplatnění biodegradabilních plastů v dnešní době  

Jsou v dnešní době uplatňovány především v lékařství, potravinářství a zemědělství. Dále 

se používají na výrobu netkaných textilií, adheziv a stabilizátorů[9]. 

 Lékařství  

 Rozvoj v posledních dvou dekádách  

 Vznik nových biomedicínckých technologií  

 Tkáňové inženýrství  

 Regenerativní medicína  

 Genová terapie  

 Kontrolované uvolňování léčiv  

 Bionanotechnologie  

 Hydrolyticky a enzymaticky degradovatelné materiály[9]. 

Aplikace:  

 Kostní šrouby (např. alifatické polyestery) 

 Kostní pláty (PCL, PLA, PHB) 

 Antikoncepční implantáty (např. PCL)  

 Nano a Mikro částice pro kontrolované uvolňování léčiv (např. alifatické 

kopolyestery, PCL) 

 Výroba ochranných membrán při regeneraci tkáně, mono a polyfilních švů nebo 

porézních struktur pro tkáňové inženýrství[9]. 

Potravinářství 

Každoročně v rámci EU vzniká v potravinářství 250 miliónu tun plastového odpadu. 

Většina plastů odolává mikrobiálním atakům a biodegradaci. 
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Využití: 

 Jednorázové výrobky  

 Dlouhodobé výrobky  

 PHB, termoplastický škrob, aromaticko – alifatické kopolyestery, PCL  

 Ecoflex, Ecovio[9]  

Zemědělství 

Běžné aplikace:  

 Mulčovací fólie  

 Fóliovníky  

 Kořenáče  

 Kompostovací pytle  

Speciální aplikace:  

 Řízené uvolňování živin a pesticidů  

 Povlékání semen  

 Gel planting [9] 

6.5 Perspektivy biodegradabilních plastů 

V průběhu minulého století proběhl velký nárůst produkce využívání polymerů. 

Následkem toho začaly vznikat problémy v odpadovém hospodářství. Vzniklo několik 

strategií jak tomuto problému předejít, či dokonce zabránit, ale stále se nedařilo najít to 

pravé řešení. Až nápad úpravy stávajících a vývoj nových plastů, dává do budoucna naději, 

že se vše obrátí k lepšímu. Materiály s novými vlastnostmi získávají každým rokem 

významnější podíl na trhu. Jejich uplatnění je nejširší zejména tam, kde biodegradabilita 

nabízí jasnou výhodu zákazníkovi i životnímu prostředí. Jedním z prvních výrobců těchto 

nových materiálů je společnost BASF. Již v roce 1990 začala tato společnost zpracovávat 

studii[10]. 

 6.6 Environmentálně degradabilní plasty 

Mnoho plastů označovaných jako „biodegradabilní“ je ve skutečnosti pouze částečně 

biodegradabilní či fotodegradabilní nebo hydrodegradabilní, apod. Tyto skupiny byly 

některými autory seskupeny do širší kategorie, která je označována jako „Environmentally 
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degradable plastics“. Tuto kategorii plastů lze definovat jako širokou škálu syntetických i 

přírodních plastů, které podléhají chemickým změnám vlivem faktorů prostředí, v němž se 

nachází. Za touto chemickou změnou musí následovat komplexní mikrobiologická 

asimilace a konečné produkty CO2 a voda[11].  

EDP zahrnuje dvě fáze – desintegraci (rozpad) a mineralizaci. Desintegrace je zahájena 

ztrátou mechanických vlastností materiálu – změna zbarvení, křehnutí, fragmentace. 

Během druhé fáze dochází k úplné konverzi fragmentů materiálu na části velikosti jedné 

molekuly polymeru, která následně přechází pomocí např. mikroorganismů na CO2, vodu, 

biomasu (za aerobních podmínek), anebo CH4, CO2, biomasu (za anaerobních podmínek). 

EDP musí proběhnout kompletně a s co nejvyšší rychlostí, neboť nesmí docházet 

k hromadění materiálu v půdě. Existuje řada otázek týkajících se druhé fáze, neboť je 

obtížně kontrolovatelná a její průběh závisí na mnoha faktorech. EDP mohou být vyráběny 

z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Z obnovitelných jsou vyráběny např. celulóza, 

škrob, estery škrobu, kolagen, viskóza, acetát celulózy, polyhydroxyalkanoáty a kyselina 

polymléčná. Z neobnovitelných zdrojů jsou to: polyvinylalkohol, polykaprolakton, 

alifaticko-aromatické kopolyestery, směsi škrobu s biodegradabilními polyestery apod. Do 

obnovitelných surovin lze zahrnout přírodní látky jako aminokyseliny, sacharidy, výtažky 

z rostlin nebo zdroje živočišného původu. Také to mohou být deriváty přírodních látek, 

které jsou chemicky modifikovány tak, aby splňovaly vhodné uspořádání molekul pro 

výslednou funkci EDP. Z neobnovitelných zdrojů lze zahrnout např. ropu, olej nebo 

plyn[11].   

EDP jsou používány i jako směsi nebo kompozity, ve kterých jsou dva nebo více materiálů 

splňujících požadavek biodegradace a jsou kombinovány tak, aby bylo jejich provedení 

optimální a vyhovující aplikaci. EDP tedy musí splňovat následující požadavky (dle ICS-

UNIDO – International Centre for Science and High Technology of the United Nations 

Industrial Development Organization):  

 Rychlá degradace nebo biodegradace  

 Biologická přizpůsobivost produktů degradace (vedoucí k CO2 a H2O pomocí 

biologických cest)  

 Snadná výroba 

 Vysoká přizpůsobivost  
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 Přijatelný výkon 

 Přijatelná cena pro zamýšlenou aplikaci 

Mezi EDP  je možno zařadit:  

 Biodegradabilní polyestery 

 Biodegradabilní směsi škrob-polymer 

 Polymery rozpustné ve vodě 

 Fotodegradabilní polymery 

 Koncentráty na výrobu polymerů s řízenou degradací[11]. 
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7. Biodegradace syntetických polymerů 

Tato kapitola poskytuje přehled současných přístupů k biologicky rozložitelným 

polyesterům - hlavně PLA (polyaktid), PGA (polyglykolid) a PCL (polykaprolakton). 

Obecné vlastnosti biologicky rozložitelných polyesterů a rozsah jejich aplikací jsou 

probírány a to zejména s ohledem na jejich význam v oblasti biomedicíny[12].    

Americká společnost Symphony Environmental přišla s biologicky rozložitelným 

polyethylenem, který má v sobě zabudován svůj rozklad. Polyethylen se skládá z atomů 

vodíku a uhlíku, spojených velmi pevnou polymerní vazbou[13]. 

Polyethylen (PE) patří k nejmasověji vyráběným a používaným syntetickým polymerům 

(od r. 1956). Z polyethylenu se vyrábí široká škála výrobků jako např. obaly, fólie, 

sportovní oblečení, lepící pásky, sáčky na odpad apod. V zemědělství má tento materiál 

také velké zastoupení – konstrukce fóliovníků nebo tzv. mulčovací fólie. Výrobky z PE, 

hlavně fólie, jsou velmi pevné, vykazují mimořádné mechanické vlastnosti a navíc jsou 

levné. Kvůli těmto výhodným vlastnostem jsou PE výrobky většinou použity jednorázově 

a následně vyhozeny. Tato krátká doba využití PE výrobku ostře kontrastuje s jeho 

výjimečnou odolností vůči biodegradaci. Stává se tedy všudypřítomným odpadem. 

Poslední údaje dokonce uvádějí, že světová produkce a spotřeba všech polymerních 

materiálů (hlavně PE) je 215 miliónů tun za rok[13].  

Shrneme-li výsledky vyšetřování biodegradaci různých skupin syntetických polymerů v 

různých složkách životního prostředí, tak většina výzkumů zaměřených na půdu a kompost 

s polyestery jako hlavní objektem biodegradačních testů. Ukázalo se, že některé oblasti 

spolu úzce souvisí[14].   

7.1 Biodegradabilní plasty z kyseliny mléčné  

Poly-mléčná kyselina (PLA) je alifatický polyester z kyseliny mléčné (2 - hydroxy- 

propionová kyselina) stavebních bloků. Ta je také biologicky odbouratelný a 

kompostovatelný termoplast z obnovitelných rostlinných zdrojů, jako je škrob a cukr. 

V historii bylo používání PLA omezeno především v oblasti medicíny, vzhledem na své 

biologicky absorbovatelné vlastnosti. Během posledních deseti let, byly objeveny nové 

polymerace tras, které umožňují ekonomickou výrobu s vysokou molekulovou hmotností, 

spolu se zvýšením environmentálního povědomí široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že 
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PLA je kompostovatelný a odvozený z obnovitelných zdrojů, je považován za jedno z 

řešení pro zmírnění problémů s likvidací odpadů a snížení závislosti na bázi ropy a plastů 

pro obalové materiály. I když mohou být PLA zpracovány na standardní konverzi zařízení 

s minimálními úpravami, musí být jeho jedinečné vlastnosti materiálu vzaty v úvahu, aby 

se optimalizovala konverze PLA do výlisků, filmů, pěn, a do vlákna[15].  

Americká firma Ecochem, připravila zahájení výroby biodegradabilních polymerů 

získávaných z kyseliny mléčné. Poloprovozní jednotka je v činnosti od konce r. 1991 a 

plánovaný výrobní závod pokrývající celosvětovou spotřebu začal pracovat koncem roku 

1994. Prezident firmy Ecochem Mark Montgomery považuje za hlavní strategii své firmy 

snahu vypracovat metody získávání ekologicky přijatelných materiálů založených na 

obnovitelných přírodních zdrojích a biotechnologiích. Polymerní deriváty kyseliny mléčné, 

nazývané polyaktidy, se vyrábějí z takových obnovitelných zdrojů, jako je syrovátka nebo 

kukuřice. V dostatečně vlhkém prostředí, za přítomnosti vzduchu a běžných bakterií se 

rozkládají na vodu a kysličník uhličitý[16].  

Ecochem má v úmyslu využívat tyto polymery jako materiály pro povrchovou úpravu 

papíru nebo jako složku inkoustu a lepidel. Při recyklaci papírového obalu může být 

polyaktid biologicky rozložen a odstraněn, přičemž se spolu s ním oddělí všechny tiskařské 

barvy, lepidla, tónovací látky. To umožňuje, aby papír byl recyklován na výrobky vyšší 

kvality, než je v současné době obvyklé. Ecochem má v úmyslu polyaktidy nabídnout 

firmám vyrábějícím papír, tiskařské barvy, obaly a chemické speciality. Úspěšnost výroby 

polyaktidů by měla zaručit vysoce účinná technologie výroby kyseliny mléčné, kterou má 

Ecochem chráněnu patentem. Firma vybudovala za 20 milionů dolarů závod na výrobu této 

kyseliny ve městě Adell (stát Wisconsin). Jestliže budou polyaktidové polymery úspěšné, 

rozšíří firma výrobu kyseliny mléčné tak, aby tímto produktem stačila zásobovat 

velkokapacitní závod na průmyslovou výrobu polyaktidů[16].  

7.2 Oxo-biodegradabilní fólie 

Nezbytným prvkem pro výrobu ekologických fólií jsou oxo-biodegradabilní přísady 

(OBP), které změní chování plastových fólií tak, že postupně degradují „rozpadají se“. 

Přísady tak napomáhají urychlit životní cyklus hlavního materiálu. Plastové fólie, vyrobené 

s použitím OBP přísad, degradují v podmínkách působení slunečního UV záření, vlhkosti a 
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mechanického tlaku. Oxo-biodegradabilní přísady (OBP) lze doplnit do výroby HDPE i 

LDPE fólií[17]. 

Obalové materiály z degradabilního polyethylenu ponesou klasické označení obalu – 

trojúhelník z šipek s číselným či písmenným kódem plastu. Navíc ponesou nápis, že se 

jedná o oxo-biodegradabilní materiál. Na obalech by se také měla vyskytovat informace o 

čase, kdy se má začít degradace plastu. Kromě obalových materiálů z degradabilního 

polyethylenu jsou k mání i vodou rozpustné pytle z plastifikovaného polyvinylalkoholu, 

který je také oxo-biodegradabilní. Tyto pytle jsou určeny zejména pro riziková pracoviště. 

Například je lze vhodně využít ve zdravotnictví – infikované prádlo a povlečení se do nich 

prostě zabalí a i s pytlem se vloží do pračky. Pytel se ve vodě pří 40°C rozpustí. Riziko 

přenosu nemocí na nemocniční personál se tak omezí na minimum[18]. 

Důležitá charakteristika technologie OBP: 

 Materiál může být "naprogramován" tak, aby poskytoval různou délku 

životnosti fólie, a to v závislosti na požadavcích na výrobek. Délku rozpadu lze 

zvolit od 3 do 12 měsíců. Proces oxo-degradace pak začne okamžikem 

působení výše popsaných mechanicko-fyzikálních vlivů na fólii či produkt z ní 

vyrobený. Tedy např. ekologické tašky, skladované v původním balení (v 

krabici) nepodléhají rozkladu. Vlastní proces rozpadu je zahájen až v okamžiku 

vybalení, tedy za působení denního světla, mechanického pnutí a vlhkosti – 

běžným užitím tašky.    

 Fólie s přísadami OBP lze zpracovávat stejným způsobem, na stejném 

výrobním zařízení jako běžné polyethylenové fólie.  

 Technologie je kompatibilní se všemi metodami skládkování, kompostování, 

recyklace a spalování.  

 Polymery OBP jsou ekologicky příznivé. Výsledným produktem po degradaci 

je CO2, voda a minerální látky. Oxo-biodegradací OBP nevzniká metan a 

nezanechává fragmenty plastů v půdě.  

 Přísady OBP prošly eko-toxikologickými testy, jako např. klíčivost semen, růst 

rostlin a přežití organismů, provedenými dle normy British National Standards 

ON S 2200 a ON S 2300.  
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 Výrobky používající tuto technologii jsou plně ve shodě se stávajícími 

požadavky evropských i amerických institucí Food & Drug Administration na 

kontakt s potravinami.  

 Technologii lze uplatnit pro většinu aplikací plastů od balení potravin, přes 

nákupní tašky či zemědělské fólie až po krycí fólie ve stavebnictví i medicínské 

aplikace. 

 Technologie se zapracováním OBP je připravena nahradit běžné obalové 

materiály a splňuje požadavky zákazníků na výrobek, který je šetrnější 

k životnímu prostředí. [17]. 

Alternativa pro zlepšení rozložitelnosti polystyrenu je přidání prooxidačních látek. Získané 

materiály jsou pak tzv. oxo -rozložitelné. Tato práce se zaměřila na zhodnocení biotických 

a abiotických forem degradaci ataktického polystyrenu (PS), využívající jako zkušební 

materiál pěnovou PS desku používanou při výrobě zásobníků. Destičky byly vystaveny 

umělému stárnutí (ultrafialové záření a tepla) a byly pravidelně analyzovány při změnách 

strukturních vlastností. Oxidované povrchové zbytky, oddělené od vzorků byly 

inkubovány ve stabilizovaném kompostu komunálního odpadu (58°C), nebo ve vodném 

minerálním médiu (25°C), přičemž se naočkuje v městských odpadních kompostech a také 

s mikrobiálním konsorciem. Bylo zjištěno, že molární hmotnosti erodovaných materiálů z 

pro - oxidantů aktivovaných vzorků byly výrazně nižší než původní vzorek molárních 

hmotností. Při současném zavádění kyslíku do řetězců během urychleného zvětrávání. Tyto 

vzorky prošly biodegradací a následně mineralizací o hodnotách 2-5% během 2-3 měsíců 

inkubace v kompostu a perlitu nebo v minerálním vodném prostředí. Byla také pozorována 

biodegradace zbytků ze vzorků, které neobsahují antioxidační přísady, ale na úrovních, 

které byly nižší než ty, které byly získány pro oxo-biodegradabilní vzorky[19]. 

7.3 Aditiva a jejich funkce 

Aditiva se přidávají do většiny tradičních plastů k usnadnění jejich zpracování a také ke 

zlepšení jejich fyzikálních charakteristik. Některé z nejběžnějších aditiv jsou např. aditiva 

na usnadnění zpracování, stabilizátory a plastifikátory. 
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Aditiva se podílejí: 

 Na úpravě estetických, mechanických, tepelných, elektrických a optických 

vlastností 

 Při zpracování polymeru (lisování, vytlačování, přesnost tvarování) 

 Na prodloužení životnosti: zabraňují stárnutí (teplo, sluneční záření, zvětrávání, 

vlhkost aj.), creep, relaxace, únava 

 Na ceně materiálu[11].  

Nejdůležitější znaky aditiv:  

 Jsou chemicky aktivní a jejich reakce s polymerem vede k nové chemické 

struktuře, nebo také ke zpomalení degradace polymeru 

 Jsou fyzikálně aktivní a upravují geologické vlastnosti, mechanické vlastnosti, 

optické nebo elektrické charakteristiky 

 Jejich cena závisí na jejich aplikaci, tj. jak důležitou funkci v polymeru zastávají. 

Teoreticky, každá přísada je přidána do směsi polymeru na zlepšení jeho určité 

vlastnosti, aby tento polymer splňoval podmínky pro následnou přesnou 

aplikaci[20].   

Přídavek speciálního aditiva EPI TDPA při výrobě způsobí úplnou degradaci materiálu ve 

vymezeném čase. V takto upraveném plastu po čase nastane zlom ve vazbě uhlík - uhlík, 

což vede k rozpadu polymeru na menší kusy. Při rozpadu plastu se mohou případně uvolnit 

malá množství oxidu uhličitého a vody. Aditivum, které tento proces nastartovává, není 

toxické, ani rozpustné ve vodě. Do produktu je přidáváno v takovém množství, aby 

zajistilo životnost výrobku potřebnou pro normální provozní využití. Sáčky na odpad mají 

maximální životnost 18 měsíců, sáčky na potravinářské účely 6 měsíců. Po této době však 

nastává jejich neodvratný rozklad. Ten může být započat a urychlen působením několika 

faktorů - slunečního světla, tepla nebo mechanického poškození (trhání). Plastové pytle z 

tohoto materiálu je možné recyklovat běžnými způsoby, tzn.. že není nutné je vytřiďovat 

ze separovaného sběru. Aditivum se totiž během recyklačních procesů teplem rozpadá[11]. 

7.4 Polyethylenové testy 

Produkty z upravovaného polyethylenu byly testovány poprvé v letech 1996-1998 ve dvou 

venkovních lokacích a byly také podrobeny laboratorním testům firmy PIRA International. 



Michal Antl: Biodegradabilita vybraných plastů ve vod. prostředí 

2014  28 

 

Podle analýz se pytle z tohoto materiálu chovají za běžných skladovacích podmínek 

stabilně a mají životnost více než rok. Když jsou však vystaveny různým faktorům, jako je 

světlo či zvýšená teplota, rozběhnou se u nich rozkladné oxidační procesy, v jejichž 

důsledku se rozpadnou na netoxické produkty. Podle testu Pira Int. se plast vystavený 

zvýšeným teplotám při kompostování rozložil během čtyř týdnů[21]. 

Biodegradabilní pytle lze ideálně používat například pro sběr komunálního biologického 

odpadu pytlovým způsobem, neboť je lze kompostovat. Ve Velké Británii začal řetězec 

supermarketů CO-op využívat tento materiál pro plastové odnosné tašky. Po testech v 

prvních 100 obchodech se potvrdilo, že vlastnosti tašek, zejména jejich pevnost, je stejná 

jako u neupravovaného polyethylenu[21].   

7.5 Rozložitelný plast d2w 

Zatímco biologicky rozložitelné plasty na bázi škrobu, celulózy, kyseliny mléčné, atd. jsou 

odborné veřejnosti dostatečně známé, tak o oxo-rozložitelných plastech se toho zatím příliš 

neví. V současné době chce firma Ecoplastic, s.r.o. mající výhradní zastoupení firmy 

Symphony Environmental Ltd. pro ČR a SR, začít v České republice distribuovat oxo-

rozložitelný plast d2w[22]. 

Základní údaje  

D2w sáčky jsou vyráběny z polyethylenu s přídavkem aditiva d2w. Toto aditivum je 

obdobou známějšího EPI TDPA, které vyrábí firma EPI Environmental Products. TDPA je 

zkratka z Totally Degradable Plastic Additives (zcela rozložitelné aditiva pro plasty). 

Rychlost rozkladu d2w fólií je závislá na přídavku d2w aditiva a dle potřeby je možné 

vyrábět filmy s rychlostí rozkladu od 2 měsíců do 6 let. Rychlost rozkladu d2w plastů 

ovlivňuje zejména teplota. Se stoupající teplotou se zvyšuje rychlost rozkladu a intenzita 

UV záření[22].  

Přídavkem aditiva d2w či EPI TDPA  k polyethylenu se získá oxo-rozložitelný plast. Oxo-

rozložitelné plasty jsou rozkládány prostřednictvím chemické oxidace. D2w plast je stejně 

jako jiné polyethyleny hydrofobní, což prakticky znemožňuje biologický rozklad, avšak 

poté, co je narušen oxidací, stane se postupně hydrofilním a tudíž i biologicky 

rozložitelným. Během biologického rozkladu je pak plast mineralizován až na základní 

prvky a molekuly -  především na oxid uhličitý a vodu. V článku jsou dále zmiňovány 
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zejména plasty s aditivem EPI TDPA, jelikož většina výzkumů byla provedena s plasty 

s tímto aditivem. Plasty s aditivem d2w mají obdobné vlastnosti[22].  

Rozložitelnost  

Na skládce:  

Rapra (2000) cituje výzkum v rámci něhož byla fólie tloušťky od 50 do 227 mm a 4,8 m 

šířky, ze směsi LLDPE a LDPE s přídavkem 3% EPI TDPA použita coby pokryv skládky. 

Během rozkladu nebyl zaznamenán vývin žádných látek škodlivých pro životní prostředí. 

Degradace je urychlena faktory jako je teplo, UV záření či mechanická zátěž[22]. 

V kompostu:  

Byl zkoumán rozklad PE filmů s obsahem TDPA o tloušťce 470-640 mm. Nejvyšší 

intenzity rozkladu je dosaženo při teplotách kolem 60°C. Dalším zvyšováním teploty se již 

rychlost rozkladu nezvyšuje. Na testované fólii dodané od společnosti Symphony 

Environmental Ltd. (bohužel nezmiňují, zda šlo o d2w), zjistili dezintegraci během 4 týdnů 

kompostovacího procesu. Důležité je však zejména konstatování, že během chemického 

auditu nebyly zjištěny žádné toxické meziprodukty rozkladu[22]. 

Podle Fostera (2003) trvá rozklad materiálů na bázi EPI TDPA aditiv v prostředí kompostu 

od 4 do 16 týdnů, ale nesplňuje požadavky normy EN 13432 zejména proto, že rozklad je 

příliš pomalý. Oxo-biorozložitelné plasty splňují všechny požadavky normy D 6400-99 pro 

biologicky rozložitelné kompostovatelné plasty, vyjma rychlosti přeměny uhlíku[22]. 

V půdě: 

Bylo zjištěno, že v podmínkách podobných půdnímu prostředí dojde během 18 měsíců 

k rozkladu 50-60% LDPE-TDPA plastu. U fólie od společnosti Symphony Environmental 

Ltd. nebyly zjištěny žádné známky biologického rozkladu u fólií v prostředí 

s mikroorganismy a enzymy, na které nebylo působeno teplem či UV zářením. To 

znamená, že biologický rozklad má pouze sekundární význam, zatímco hlavními iniciátory 

jsou teplo a UV záření[22]. 

Ve vodních tocích:  

Stephens (2003) zaznamenal u d2w filmu, který byl po dobu 8 dní ponechán v klícce 

umístěné v potoku, vyšší kolonizaci mikroorganismy než u standardního polyethylenu. Na 

mikrogramech pozoroval rozklad d2w filmu způsobený mikroorganismy. Dále se uvádí, že 
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rozklad oxo-degradabilních plastů ve vodách, zatím není dostatečně prozkoumán. Jelikož 

zhruba 80% plastů zanesených do vodních toků, jezer a moří se hromadí na březích, kde 

jsou vystaveny slunečnímu svitu a teplu, tak je možné očekávat, že oxo-degradabilní plasty 

napomohou snížit znečištění okolí vodních ploch[22].  

Recyklovatelnost:  

Oxo-biodegradabilní plasty jsou plně kompatibilní s principy recyklace a nečiní problémy 

v recyklačních systémech. Po očištění, separaci a extruzi je degradační proces zastaven a 

recyklovaný plast získá své původní vlastnosti. Pokud by bylo do recyklovaného plastu 

přidáno aditivum pro oxo-biodegradaci, tak by byl opět získán degradabilní plast[22]. 

Emise skleníkových plynů:  

Jelikož jsou d2w plasty produkovány z fosilních surovin, tak emise CO2 vzniklé při jejich 

rozkladu či spálení budou přispívat ke skleníkovému efektu[22].  

Stephens (2003) během rozkladu d2w sáčku „cítil polyethylen“, což znamená, že během 

rozkladu jsou uvolňovány krátké řetězce (mono a oligomery). Podrobnější studii, která by 

se zabývala vlivem emisí produkovaných během rozkladu oxo-degradabilních plastů na 

skleníkový efekt a lidské zdraví, se však nepodařilo nalézt[22]. 

Obsahy cizorodých látek:  

Další studie udává, že aditiva pro EPI degradabilní plasty obsahují ionty kovů Mn, Cu, Fe, 

Co, Ni, Ce4 a komplexy kovů jako steatit kobaltu. Jde o stopová množství podobná, 

obsahům těchto látek ve většině půd[22]. 

D2w plasty jsou vhodné zejména pro použití coby odnosné tašky, kdy zabezpečí:  

 Recyklovatelnost plastu 

 Rozklad po uložení na skládku – s urychlením rozkladu při mechanicko-biologické 

předúpravě zbytkového odpadu 

 Rozklad v případě zanesení do životního prostředí[22]. 

Méně vhodné jsou d2w plasty pro oddělený sběr kuchyňských odpadů, jelikož (stejně jako 

jiné polyethylenové sáčky) nejsou paropropustné, což je činí nevhodnými pro intenzivní 

systémy sběru kuchyňských odpadů. Pro oddělený sběr zahradních odpadů, kde 

paropropustnost není limitujícím faktorem, je možné d2w plasty používat – bylo by však 
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vhodné prověřit jejich kompostovatelnost v některém z pilotních systémů sběru a 

kompostování zahradních odpadů v ČR. Ověření na kompostárně s typickou technologií 

využívanou v České republice, by představovalo vyšší jistotu, že d2w plasty nebudou na 

kompostárnách činit potíže. Plasty s přídavkem d2w či EPI TDPA aditiv by neměly být 

nazývány jako biodegradabilní, biologicky rozložitelné či kompostovatelné, ale jako oxo-

degradabilní či oxo-rozložitelné, jelikož jejich dekompozice je zejména oxidativní, 

termická nebo fotolytická. Případně může být používán termín oxo-biorozložitelné či oxo-

biodegradabilní plasty, který nejpřesněji vystihuje fakt, že rozklad plastu je zahájen 

chemickou oxidací a dokončen biologickou mineralizací[22].  

7.6 Využití bioplastů  

O bioplastech toho moc nevíme. Laik by se domníval, že je to biologický plast. A nebyl by 

daleko od pravdy. Jako bioplast chápeme materiál vytvořený přírodními polymery. Ať už 

se jedná o uměle produkované mikroorganismy nebo polymery odvozené z rostlinných 

proteinů (celulóza, škrob). Takto vzniklé materiály zpravidla vykazují to, čemu říkáme 

biodegradibilita. Tyto materiály lze biologicky vyrobit i likvidovat. Například se dají sežrat 

bakteriím.V podstatě se tedy jedná o přírodní produkt, ekologický a ohleduplný 

k životnímu prostředí. Jenomže domnívat se, že prostě jen tak odhodíme plastovou tašku 

na poli a ona se sama do měsíce rozloží, je velmi naivní. Jak již bylo řečeno, okolo 

bioplastů existuje celá řada nejasností a otázek. Ve zkratce jsou tedy bioplasty plasty 

vyrobené z obnovitelných rostlinných zdrojů. Ty mohou, ale také nemusí, být 

biodegradovatelné. Patří sem i plasty biologicky degradovatelné a kompostovatelné. Je 

třeba podotknout, že z hlediska ekonomického (tedy toho nejzásadnějšího), jsou v 

současnosti bioplasty naprosto neefektivní. Ačkoli jejich přínos může být převratný, v 

současné době nejsou v žádném případě schopny konkurence klasickým plastům. Hlavním 

důvodem je změna technologií. Náhrada stávajících výrobních technologií by se vyšplhala 

do astronomických čísel nehledě k tomu, že neexistuje dostupná technologie, která by byla 

schopna produkovat bioplasty v takovém množství, aby bylo možno uvažovat o jejich 

zavedení do oběhu. Dalším mínusem je nulová motivace výrobců[23]. 

Možná vás napadne, že už jste biologicky rozložitelnou tašku viděli. Jenomže se nejednalo 

o bioplast a příroda z takové tašky rozhodně nejásala. Zásadní problém, který nyní 

odborníci řeší, se týká schopnosti degradace a rozkladu bioplastů v různých podmínkách. 
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To znamená, že v každém prostředí se bude každý bioplast chovat jinak. Doposud přesně 

netušíme, jak bioplasty reagují na vyšší teploty či tlaky a jestli se účinně rozkládají 

například v mořské vodě. To protože rozklad bioplastu, který zahájí původní bakterie, 

může mít různou rychlost v různých místech. A to díky fyzikálním podmínkám. Suma 

sumárum zkrátka chybí základní dlouhodobý laboratorní výzkum, který by dokázal z 

bioplastů učinit spolehlivý materiál. V současnosti vyráběné bioplasty se nedají označit za 

ideální. Uplatňují se pouze tam, kde je žádán plast s kratší životností. Tedy především v 

obalovém průmyslu. Jinde zatím nenašly uplatnění. To by se snad mohlo v budoucnu 

změnit. Je třeba mít na mysli, že bioplasty jsou stále v plenkách. Mají před sebou dlouhou 

cestu. Je-li jejich účelem snížení naší závislosti na ropných produktech, snížení zplodin i 

celkového množství plastového odpadu, pak tahle cesta, narozdíl od některých jiných, má 

smysl. Byť pesimismus je na místě. Musíme brát v potaz to, že jakmile se bioplast stane 

ekonomicky lukrativním kšeftem, může se stát, že zemědělci začnou pěstovat právě tyto 

plodiny a vykašlou se na pěstování potravin. Tato hrozba tu je (stejně jako tu byla a je u 

nástupu biopaliv). Bylo by naivní věřit tomu, že bioplasty budou řešením. Budou dlouho  

jen náhražkou za plasty, jak je známe dnes. Nevíme co jejich produkce (či spíše 

předpokládaná nadprodukce) s sebou přinese. Jak výroba bioplastů změní ráz krajiny, 

ovzduší a ekologické podmínky. Myslíme si, že s bioplasty máme dobrý nápad. Snad se 

nemýlíme[23]. 

Musíme se zamyslet i nad tím, zda je dobré vyrábět bioplasty.  Osobně si myslím, že ano, 

protože je to pro budoucnost zřejmě to nejlepší řešení. Samozřejmě, že není a ani nebude 

samospasitelná, ale je to výzva, která před námi stojí a závisí na ní styl a chování 

budoucích generací[23].  

7.7 Biologicky odbouratelné materiály 

V oblasti biologicky odbouratelných materiálů se zabýváme: 

 Materiály pro filtraci 

 Materiály pro hygienu 

 Materiály pro tkáňové inženýrství 

Jedním z úspěchů tohoto oddělení pro tkáňové inženýrství jsou biodegradabilní netkané 

textilie připravené z použitých nápojových PET lahví, které získaly v roce 2009 první cenu 
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na celosvětové textilní konferenci Autex. Tyto biodegradabilní netkané textilie byly 

vyvíjeny ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou. Využití takového 

textilního materiálu je velmi široké a nachází uplatnění zejména ve filtraci a hygienických 

potřebách[23]. 

 

Obrázek 1 Ukázky degradace mikrovláken z použitých nápojových PET lahví enzymatickým působením 

kmenu Thermonospora Fusca 

 

Nanovlákenný biodegradabilní filtr pro filtraci bakterií a virů na bázi sojových proteinů je 

dalším z úspěšně připravených materiálů, který byl vyvíjen v rámci jednoleté stáže na 

Cornellově Univerzitě v USA. Kladem tohoto filtru jsou jednoznačně biodegradabilní 

nanovlákna a chemická podstata proteinů. 

 

Obrázek 2 Bakterie E-coli na nanovláknech ze sojových proteinů a PET vlákně 
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Tkáňové inženýrství je další neméně významnou aplikací biodegradabilních materiálů, 

kde kromě biodegradability je nutné, aby materiál byl i biokompatibilní. Z tohoto pohledu 

se podařilo ve spolupráci s ústavem experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. proliferovat 

na podkladových substrátech tvořených porézními polykaprolaktonovými nanovlákny a 

hepatocytů získaných z pokusných myší. 

 

Obrázek 3 Růst hepatocytů na PCL neporézních a porézních nanovlákenných vrstvách 

 

 

Obrázek 4 Ukázky elektrostatického zvlákňování biodegradabilních polymerů typu chitosan, 

polykaprolakton, želatina, sojový protein atd. 
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Biologický odbouratelný plast Ecoflex 

Od doby, kdy byly plasty objeveny, došlo k jejich rozsáhlému rozšíření do všech oblastí 

našeho života. Kromě jiného se plasty prokázaly jako nenahraditelné materiály pro balení a 

ochranu potravin podléhajících zkáze. Vedle toho mají plasty však i svou stinnou stránku. 

Může totiž trvat až několik stovek let, než se rozloží přirozenou cestou. Ecoflex®, jako 

průlomový a zcela biologicky odbouratelný plast společnosti BASF, představuje ideální 

řešení pro pytle na odpad či obaly na jedno použití. Tento plast se vyrábí za pomocí 

baktérií a plísní, z vody, oxidu uhelnatého a biomasy. Plast se pak rozkládá v časovém 

horizontu několika týdnů, aniž by zanechával jakákoliv residua[25].  

7.8 Hydro-biorozložitelné sáčky a fólie 

Surovinou pro výrobu BIO tašek je kyselina polymléčná (PLA), která se získává převážně 

z kukuřičného škrobu. Tyto tašky jsou 100% kompostovatelné a podléhají po skončení 

životnosti zcela přirozené biodegradaci[24].  

Škrob je obnovitelná surovina, která je při svém životním cyklu téměř uhlíkově neutrální. 

Plasty na základě kukuřičného škrobu se zcela rozkládají do 180 dnů od své likvidace v 

průmyslových či komunálních kompostárnách. Biofólii používáme k výrobě všech typů k 

přírodě šetrných nosných tašek i pytlů na odpadky a některých druhů průmyslových pytlů a 

vaků. Tyto produkty splňují požadavky normy EN 13432. Díky skutečnosti, že se bio-fólie 

z kukuřičného škrobu v porovnání s LDPE fólií těší vyšší pevnosti v tahu, je možné tyto 

tašky, pytle a vaky vyrábět z tenčího materiálu, což je šetrnější k životnímu prostředí, ale i 

našemu rozpočtu. Mezi další výhody patří lepší mechanické, hermetické a izolační 

vlastnosti, a také snazší potisk[24].  

Typické vlastnosti: 

 Neutrální z hlediska CO2  

 Obnovitelná surovina 

 V kompostovacím zařízení se biologicky se rozkládá do 180-ti dnů 

 Protiblokovací účinek 

 Výborné hermetizující vlastnosti 



Michal Antl: Biodegradabilita vybraných plastů ve vod. prostředí 

2014  36 

 

 Výborné izolační vlastnosti 

 Konzistentní kontrola kvality[24]. 

Využití odpadních polymerů mechanickou recyklací a spalováním má ekologické limity. V 

důsledku toho odbouratelné polymery získávají uznání za biologickou recyklací v oblasti 

zemědělské techniky a obalů, kde se odpadní produkt nachází v mikrobiálně aktivním 

prostředí. Ekologické přínosy syntetických polymerů, zejména polyolefiny, jsou ve 

srovnání s hydro-biologicky rozložitelnými polymery vyrobené z obnovitelných zdrojů 

energie s důrazem na její využití, znečišťování životního prostředí a využívání půdy. 

Usuzuje se, že polymery, které degradují, by peroxidace s následnou biooxidací z 

oxidačních produktů (oxo-rozložitelné polymery), obecně přijaly pro lepší životní prostředí 

("green"), než jsou biologicky vyrobených hydro-biologicky odbouratelné polymery[26].  

 

Obrázek 5 Hydro-biorozložitelný sáček 

7.9 OXO-BIOROZLOŽITELNÉ SÁČKY 

Za použití zvláštních přísad během extruze je možné, aby biologickému rozkladu 

podléhala i polyethylenová fólie. Podle ASTM D6954-04 se produkty nejdříve rozloží a 

potom nakonec bio-rozloží během 20-24 měsíců. Každý kus je označen úředně 

stanoveným číslem, které mu přidělí výrobce přísady. Mezi hlavní výhody oxo-

biodegradabilních sáčků patří: regulovatelná schopnost rozkladu a skladová životnost 

produktu, zachování mechanických vlastností klasických pryskyřic, produkty je možné 

opakovaně použít, recyklovat nebo zlikvidovat[25].  
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Typické vlastnosti: 

 Regulovatelná schopnost (bio) rozložení během 20-24 měsíců 

 Regulovatelná skladová životnost výrobku 

 Každý produkt má osvědčení od výrobce přísady 

 Produkty je možné znovu použít, recyklovat nebo zlikvidovat 

 Jsou zachovány mechanické vlastnosti PE[25]. 

Zavedení tzv. oxo - rozložitelné látky motivuje posuzování vlivů abiotických a biotických 

faktorů na strukturu a mechanickém chování polyethylenu (PE) z oxo - rozložitelných 

aditiv (PE + AD). Vzorky oxo - rozložitelných obalových fólií nalezených v místních 

obchodech spolu s polyethylenovou fólií a bez d2ẅ přísady, byly žíhány při různých 

teplotách mezi 50-110 ¼ C a předložen ultrafialovému záření. Kromě toho, v době oxo - 

rozložitelných filmů, byly stanoveny v řízeném kompostu bioreaktoru, tak aby bylo možné 

vyhodnotit jejich biodegradační schopnost[27].  

Konvenční polymerní materiály se hromadí v životním prostředí v důsledku jejich nízké 

biologické rozložitelnosti. Nicméně zvýšení rychlosti biologického rozkladu těchto 

polymerů je možno získat přidáním pro - degradačních látek. Cílem této studie bylo 

zhodnotit abiotických a biotických degradaci polyethylen (PE) s použitím plastových pytlů 

vysokohustotního polyetylénu (HDPE) a lineární polyethylen o nízké hustotě (LLDPE) 

formulované s prooxidačními přísad jako zkušební materiál. Tyto obalové materiály byly 

vystaveny povětrnostním vlivům a periodicky analyzovány s ohledem na změny v 

mechanických a strukturálních vlastností. Po roce působení reziduí byly vzorky pytlů 

inkubovány v substrátech (kompost z městského pevného odpadu, perlitu a půdy) při 58°C 

a při 50% vlhkosti. Biodegradace materiálů byla odhadnuta jejich mineralizace na CO2. 

Molární hmotnost pro - oxidační aktivovaných PE se snížila a kyslík začleněním do řetězce 

se při povětrnostních vlivech výrazně zvýšil. Tyto vzorky vykazovaly stupeň mineralizace 

12,4% po třech měsících inkubace s kompostem. Vyšší rozsahy mineralizace byly získány 

z nasycené vlhkostí než přirozenou vlhkostí[28].  
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Obrázek 6 Oxo-biorozložitelný sáček 

7.10 BIO tašky a fólie 

Jejich vlastnosti dávají kompostovatelným taškam (na rozdíl od běžných polyethylenových 

tašek) hned dvě možnosti použití. V první fázi produkt plní běžnou funkci odnosné tašky 

(transport zboží, reklamní nástroj) a to po dobu, kdy s taškou manipulujeme v suchém 

prostředí. Sekundární možností použití je sběr domovního či zahradního bioodpadu 

(zbytky zeleniny, tráva, plevel atd.). BIO tašku naplněnou bioodpadem můžeme umístit do 

nádob na bioodpad nebo přímo zkompostovat na vlastní zahradě[29].  

Výhody BIO tašek a fólií: 

 100% kompostovatelné, vyrobené z přírodních obnovitelných zdrojů, šetrné 

k životnímu prostředí (zcela se rozloží na vodu a oxid uhličitý) 

 Neobsahují žádné ropné produkty  

 Dvojí možnost použití: 1. odnosná taška, 2. obal na sběr a likvidaci bioodpadu  

 Hygienická manipulace s bioodpadem 

 Lepší vzhled a mechanické vlastnosti než běžné polyethylenové tašky 

 Možnost běžných povrchových úprav (potisk, dezén, perforace) 

 Dlouhodobě skladovatelné  

 Účinný marketingový nástroj s aktuální komunikační myšlenkou (ekologie a 

trvale udržitelný rozvoj)[29]. 
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Obrázek 7 Bio tašky a fólie 

 

 

 

Obrázek 8 Bio obaly 
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8. Plasty se zkrácenou životností a způsoby 

jejich degradace  
V současnosti jsou pro výrobu obalů stále častěji používané plastické hmoty, které se 

vyznačují vhodnými vlastnostmi i technologickými parametry. Negativní vlastností těchto 

hmot je kromě vyčerpávání fosilních zdrojů jejich dlouhá doba rozkladu. Proto jsou stále 

častěji pro obalové materiály využívány plasty, které se díky aditivům nebo složení 

rychleji rozkládají. Tyto plasty mají rozličné chemické složení a stavbu, ale díky své době 

rozkladu je můžeme definovat souhrnným názvem plasty se zkrácenou životností. Veškeré 

makromolekulární látky, mezi něž patří látky přírodní, ale i chemicky syntetizované, mají 

ve své struktuře určité množství aktivních skupin. Při degradačních pochodech (souhrn 

rozkladných procesů) v plastických hmotách dochází ke změnám především na aktivních 

skupinách, nebo může dojit až ke štěpení polymerní vazby v makromolekulách. Změny 

mohou být vyvolány následujícími vlivy nebo jejich kombinacemi: 

 Fyzikálními 

 Biologickými 

 Chemickými 

Na obrázku č. 9 je znázorněno rozdělení vlivů, které se mohou podílet na degradaci 

plastických hmot se zkrácenou životností[29].  

 

Obrázek 9 Vlivy podílející se na degradaci plastů se zkrácenou životností 
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8.1 Výroba plastů se zkrácenou životností  

Plasty se zkrácenou životností mohou být vyráběny jak z obnovitelných, tak z fosilních 

zdrojů. Pro některé aplikace je nutné plasty z přírodních materiálů na bázi škrobu nebo 

polymléčné kyseliny kombinovat s plasty vyráběnými standardními postupy z fosilních 

zdrojů.  V následující tabulce 1 jsou uvedeny příklady plastů se zkrácenou životností. 

Důležitým cílem vývoje výrobků na bázi plastů se zkrácenou životností jsou smysluplné 

oblasti jejich využití. Příklady produktů na bázi plastů se zkrácenou životností PZŽ pro 

zemědělství, obalové materiály a zdravotnictví jsou:  

 Jednorázové kořenáče z PZŽ 

 Mulčovací fólie PZŽ 

 Kompostovatelné odpadové sáčky  

 Redukce následných nákladů například (resorbovatelné plasty) 

 Kontrolované uvolňování chemikálií do přírodního prostředí (pesticidy)[29]. 

U plastů se zkrácenou životností (PZŽ) je třeba garantovat, aby jejich snadná rozložitelnost 

neovlivňovala funkční vlastnosti plastu. Rozložitelnost plastu musí zvýšit užitné vlastnosti 

použitého materiálu[29].  

Tabulka 1: Výroba plastů se zkrácenou životností (PZŽ) 

postup výroby/surovina příklady polymerů/plasty 

chemická syntéza na bázi fosilních 

zdrojů 
polyester, polyesteramid, polyvinylalkohol 

přímá fermentační syntéza 
kyselina polyhydroxymáselná (PHB), 

polyhydroxvalerová (PHV) 

syntetická modifikace polymerů 

přírodního původu  
deriváty škrobu a celulózy 

směsné plasty na bázi obnovitelných a 

fosilních zdrojů 
škrobové blendy 

chemická syntéza biotechnologicky 

vyrobených surovin  
polymléčná kyselina (PLA) 
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8.2 Degradace plastů se zkrácenou životností  

Nyní se zaměříme na jednotlivé procesy, které se vždy v různých kombinacích na 

degradaci těchto plastů podílejí. Každá degradační reakce probíhá následujícím způsobem:  

 Expozice povrchu polymeru světelným zářením, teplotou, chladem, chemickými 

sloučeninami nebo mikroorganismy (dále prostředí) 

 Narušení povrchu polymeru a difúze prostředí dovnitř polymeru 

 Reakce prostředí a polymeru 

 Difúze reakčních produktů na povrch polymeru  

 Uvolňování reakčních produktů z povrchu polymeru do prostředí  

 Rozklad polymeru[29]  

Standardní polymery lze pomocí aditiv nebo plniv přizpůsobit tak, aby jejich doba 

rozkladu odpovídala podmínkám daným pro plasty se zkrácenou životností. V oblasti 

těchto plastů probíhá intenzivní výzkum a každodenně jsou vyvíjeny nové plasty 

s programovanými vlastnostmi ať již na bázi obnovitelných nebo fosilních surovin[29].  
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9. Druhy testování biodegradability ve 

vodním prostředí 

Existuje široká řada testů, které jsou používány pro určení rozsahu degradace materiálu, 

který je zkoumán sám o sobě nebo ve formě směsi. Mnohé z těchto testů se zabývají 

druhy bakterií či hub, které se podílejí na biodegradaci, množstvím uvolněného oxidu 

uhličitého a také tím, zda se materiál lépe rozkládá v kompostu, půdě či kalu (aerobně nebo 

anaerobně). Další testy zkoumají ztrátu hmotnosti materiálu, změnu fyzikálních vlastností 

– např. spektroskopické metody (FTIR, DSC)[31]. 

Biodegradace je většinou zapříčiněna enzymy produkovanými mikroorganismy, ale 

podporují i další procesy, např. biotická hydrolýza, fotodegradace, mechanické narušení 

apod. Mikrobiální aktivita mění zároveň strukturu látek kultivačního média. V anaerobních 

podmínkách dochází většinou ke snížení pH vlivem organických kyselin produkovaných 

mikroorganismy. Naproti tomu v aerobním prostředí, může pH i vzrůst (při kompostování 

dochází obvykle ke zvýšení pH na 8-9). Vlivem ohromných rozdílů v přírodních 

podmínkách, biodegradabilita polymerů silně kolísá jak v globálních měřítcích, tak i 

v rámci malého ekosystému. To je mimo jiné zapříčiněno i druhy mikroorganismů, 

vyskytujících se v dané lokalitě. Při testování by podmínky prostředí měly být udržovány 

co možná nejstandardnější a nejkonstantnější, aby byla zajištěna spolehlivost a 

reprodukovatelnost výsledků. Biodegradabilita prvních biodegradovatelných plastů byla 

testována metodami vyvinutými pro studium schopnosti plastů odolávat mikrobiálnímu 

napadení[32]. 

Tyto testy byly posléze nahrazeny metodami, které stanovují koncové produkty 

mikrobiálního metabolismu. Aby bylo vyhověno všem požadavkům na testování bio 

rozložitelnosti plastů, byla vyvinuta řada metodik pokrývajících téměř celé spektrum 

prostředí, ve kterých plasty po jejich upotřebení končí. Některé z nich jsou zakresleny do 

schématu na následujícím obrázku.  
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Obrázek 10 Druhy testování biodegradability 

Testy ve vodním prostředí simulují aerobní i anaerobní podmínky na skládce domovních 

odpadů, ale jsou také použitelné jako screening testy. Jejich hlavními výhodami jsou nízká 

cena a možnost zkoušet najednou více polymerů. Jestliže je však předpoklad, že plasty 

skončí v půdě či na kompostu, pak je vhodné přidat ke standardnímu inokulu 

z čistírenských kalů mikroorganismy z půdy či kompostu. Konečné produkty 

biodegradace, které se v těchto testech stanovují, jsou u aerobní degradace CO2 a H2O a u 

anaerobní CH4, CO2 a H2O. Nulová biodegradabilita plastu, zjištěná při testech ve vodním 

prostředí neznamená, že se tyto platy nebudou rozkládat v jiných podmínkách např. při 

kompostování. Příkladem kontrolovaného přirozeného aerobního rozkladu ve vodním 

prostředí je aerobní čištění odpadních vod. Anaerobní biodegradace se vyskytuje v říčních 

či jezerních sedimentech, na skládkách, anaerobních čistírnách odpadních vod apod. 

V půdě a na kompostech se většinou jedná o kombinaci aerobní a anaerobní degradace[33].  

Podle standardních metod (ASTM D 5209, D 5210, D 5271, D 5338, D 5511, D 5526) se 

stupeň biodegradability stanovuje dle produkce koncových produktů mikrobiálního 

metabolismu a to v procentech teoreticky dosažitelného množství. Teoretické (maximální) 

množství mikrobiálních metabolitů můžeme vypočíst dle molekulárního složení plastů 

nebo stanovit analyticky. Když je zapotřebí přesně sledovat dráhy produktů biodegradace, 

používá se značených atomů C-14[33].  
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Enzymatické testy mohou být použity jako screening testy tehdy, když je známa struktura 

polymeru a enzymy specifické pro daný polymer jsou dostupné. U materiálů na bázi 

škrobu, které byly studovány enzymatickými testy, bylo dosaženo srovnatelných výsledků 

jako u jiných metodik[34][35]. 

.Před uvedením nové chemikálie na trh jsou vyžadovány ekotoxikologické testy. Screening 

test toxicity by měl být také proveden na konci testování biodegradability, jelikož 

v průběhu rozkladu vznikají nové sloučeniny. Používá se např. Earthworm acute toxicity 

test OECD 207[36]. 

9.1Screening testy  

Mezinárodní kroužková zkouška, která zahrnuje 14 laboratoří, byla organizována jménem 

Komise Evropských hospodářských společenství (EHS), za účelem vyhodnocení dvou 

navrhovaných screeningových metod pro stanovení biologické rozložitelnosti v mořské 

vodě. Oba testy jsou prováděny s živinami obohacenými o přírodní mořskou vodu jako 

testovacího média a bez přidání inokula. Zkušební metody jsou u mořské verze 

modifikované ke screeningové zkoušce OECD a testu v uzavřené láhvi. Organizací pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a EHS jako testy pro snadnou biologickou 

rozložitelnost. Dále bylo zkoumáno následujících pět chemikálií: benzoan sodný, anilin, 

diethylenglykol, pentaerythritol, a 4- nitrofenol. Benzoát sodný a anilin, o kterých je 

známo, že je lze snadno biologicky odbourat a takto demonstrovat technickou 

proveditelnost metody. Stejně jako v předchozích kruhových testech u sladkovodních 

screeningových metod byly variabilní výsledky získány s dalšími třemi sloučeninami, které 

jsou pokládány za mikroflóru. Pozitivní výsledek u screeningových metod ukazuje, že 

testovaná látka bude s největší pravděpodobností snížena v mořské vodě poměrně rychle, 

zatímco negativní výsledek testu nevylučuje biologickou rozložitelnost v životním 

prostředí, kde jsou koncentrace chemických látek, mnohem nižší, než jsou koncentrace 

aplikované z analytických důvodů screeningových testů[37]. 

Sturmův test (OECD 301B, ASTM D 5209) 

Sturmův test je velmi vhodná metoda pro měření biodegradability ve vodě rozpustných i 

nerozpustných sloučenin. Kontinuální aerace zabezpečuje dostatek kyslíku uvnitř 

bioreaktoru. Měření v průběhu degradace uvolňovaného CO2 zprostředkovává okamžitou 
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informaci o biokonverzi uhlíkatého řetězce polymeru na konečné metabolické produkty a 

to lépe než testy založené na určování spotřeby kyslíku. Kyslík je využíván také při 

nitrifikaci nebo chemické oxidaci. Sturmův test má také několik slabin, např. úniky plynů 

z velmi komplikovaného systému propojovacích hadiček, které mohou zavinit chybně 

nízké hodnoty produkce CO2. Oxid uhličitý je zachycován v roztoku hydroxidu barnatého, 

který je pak titrován jako funkce času. Pracnost metody byla hlavní příčinou pro vyvinutí 

automatického zařízení pro stanovování CO2[39]. 

Testování biodegradability v tomto automatickém přístroji je založeno na měření změn 

elektrické vodivosti základního roztoku. Vodivost je kalibrována tak, aby výstupní hodnoty 

znázorňovaly množství uvolňovaného CO2. K přístroji může být simultánně připojeno 

v případě nutnosti až 80 bioreaktorů. Před započetím testu je třeba zadat do počítače 

teoretické množství CO2, které může být ze vzorku vyprodukováno. Počítač pak během 

testu kreslí kumulativní křivku uvolněného CO2 jako procento maximálního teoretického 

množství[38].  

V další práci jsme porovnávali biodegradaci poly (ε-kaprolaktonu), (PCL), z acetátu 

celulózy a jejich směsi pomocí aerobního biologického rozkladu techniku známou jako test 

Sturm test, pomocí oxidu uhličitého (CO2). Výroba a citlivost na směsi kmenů hub v 

pevných a kapalných médií, ve kterých vzorky z každé směsi byly jediným zdrojem 

uhlíku. Rozsah biodegradace byl stanoven ztrátou hmotnosti. Polymery byly 

charakterizovány díky termické analýze pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie 

(DSC). PCL je více náchylné k napadení směsi hub na pevném médiu, než tomu bylo u 

CA, zároveň ale vykazovaly nižší ztrátu hmotnosti (8,4 %) než druhý polymer. Naproti 

tomu, v kapalném médiu, PCL naopak vykazovaly větší ztrátu hmotnosti. Směsi byly také 

méně krystalické, což upřednostňuje jejich biodegradaci[38]. 

Head-space test  

Když je z důvodu statistického zpracování potřeba testovat najednou velké množství 

stejných vzorků, pak je vhodné použít některý ze screening testů založených na 

stanovování CO2 v uzavřených baňkách s aerovaným médiem obsahujícím minerální 

živiny a inokulum mikroorganismů např. head-space test, který je založen na stanovování 

oxidu uhličitého v plynné a kapalné fázi. Dále je možno stanovovat biomasu 

mikroorganismů (do které bývá neasimilováno významné množství CO2, například pomocí 
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určení dehydrogenasové aktivity (Lopez et al. 1986), ATP (Holm-Hansen 1973), DNA 

(Hund et al. 1994), fosfolipidů (Frostegĺrd et al. 1991), ergosterolu (Gardner et al. 1993), 

intracelulárních proteinů (Itävaara a Vikman 1995), sušiny mikroorganismů apod. Při 

provádění obdobných experimentů je nutné dodržovat velmi pečlivě standardní podmínky, 

jelikož mikroorganismy většinou velmi citlivě reagují na změny nutričních či jiných 

fyziologických podmínek. Účinnost Testu head-space na základě měření CO2 se zlepšila 

pro stanovení biologické rozložitelnosti pevných polymerů, jako jsou například biologicky 

rozložitelné plasty. Zkouška může být provedena buď jako uzavřená nebo v kulturní 

závislosti na velikosti vzorku a jeho spotřebě kyslíku. Distribuce CO2 mezi plynnými 

fázemi a kapalinou byla stanovena také během kultivace. Množství uhlíku bylo 

mikrobiálně stanoveno nepřímo stanovením poměru uhlíku/proteinů a pomocí 

intracelulárního proteinu pro nepřímé měření biomasy. U biomasy bylo zjištěno, že je tak 

nízká, že její stanovení má významný vliv na konečný výsledek biologického 

rozkladu[39]. 

Anaerobní degradace (ASTM D 5210)  

V průběhu této biodegradace nejprve acidogenní bakterie štěpí organické látky na nižší 

metabolické intermediáty, jako jsou alkoholy a nižší mastné kyseliny. Tyto sloučeniny jsou 

dále degradovány acetogenickými bakteriemi na acetát, CO2 a H2. Po dokončení 

anaerobního rozkladu zůstávají jako konečné produkty CH4 a CO2, které jsou využity pro 

určení stupně degradace polymeru. Na kompletní biodegradaci polymeru je zapotřebí 

smíšená kultura mikroorganismů. Výsledky mezinárodního kruhového testu dvou 

laboratorních metod jsou prezentovány pro zkoumání biologické rozložitelnosti 

organických polymerních testovaných materiálů ve vodních testovacích systémech 

založených na respirometru a vývoji oxidu uhličitého. Tyto metody jsou dobře známy ze 

standardizovaných biodegradačních zkoušek ISO 9408 (1999) a ISO 9439 (1999), které 

byly úspěšně používány po mnoho let. Nejdůležitějším zlepšením je prodloužení zkušební 

doby až na šest měsíců zvýšením kapacity vyrovnávací paměti a dodávku živin 

anorganického média, dále optimalizaci očkování a případně možnost rovnováhy uhlíku. 

Kroužkový test, pořádá Mezinárodní biologické znehodnocení Research Group (IBRG), a 

byl spuštěn pomocí poly(-kaprolaktonu). Výsledky testů a zkušeností získané účastníky 

http://stary.biom.cz/clen/as/biodegr_test.html#lop
http://stary.biom.cz/clen/as/biodegr_test.html#holm
http://stary.biom.cz/clen/as/biodegr_test.html#hund
http://stary.biom.cz/clen/as/biodegr_test.html#frost
http://stary.biom.cz/clen/as/biodegr_test.html#gard
http://stary.biom.cz/clen/as/biodegr_test.html#it
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ukázaly, že metody jsou vhodné a proveditelné. Zkušební metody byly zatím stanoveny 

jako standardy ISO 14851 (1999) a ISO 14852 (1999)[40]. 

9.2 TESTY V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH 

Hodnocení rizika chemických látek pro životní prostředí vyžaduje odhad ceny degradace 

za účelem vyhodnocení a realistickou koncentraci expozice pro organismy. Metodika 

QSAR určuje kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou. Degradace jsou obecně 

použitelné metody navrženy k extrapolaci výsledků získaných ze standardizovaných testů 

odbourávání nejdůležitějších složek životního prostředí. Konstrukce laboratorní zkušební 

metody OECD je taková, že alespoň na úrovni screeningu, je obecné použitelnosti 

dosaženo. Testy za těchto podmínek neodrážejí biodegradaci v reálném světě. Nicméně 

pokud jsou k dispozici údaje o biologické rozložitelnosti zdá se, že pro většinu chemických 

látek, jsou uvedeny odkazy na jeden z těchto standardizovaných metod OECD[41]. 

Kompostování jako proces biodegradace 

Kompostování je biooxidativní proces, ve kterém jsou organické látky postupně rozloženy 

až na CO2, vodu, minerální soli a humus[42][43]. 

Průběh kompostování je určován aktivitou a druhy mikroorganismů. Teplota (která může 

dosáhnout i tak vysokých teplot, že dojde k samovznícení) by neměla přesáhnout 60°C. 

Teplo vzniká důsledkem metabolické aktivity, pH obvykle v průběhu kompostování stoupá 

nad 8 a pak opět postupně klesá přibližně na 7. To je ovšem závislé zejména na množství 

přítomného O2 a na vlhkostním režimu kompostu. Poměr C/N je důležitý pro rozvoj 

mikroorganismů. Měl by být udržován v mezích 20-40 udává optimální poměr C/N na 

začátku kompostování 30-35/1 a pro vermikompostování 20/1. Poměr C/N se během 

správně prováděného kompostování snižuje, což závisí na množství organického uhlíku 

přeměněného do formy CO2 a míře denitrifikace. Velikost částic substrátu určuje rozlohu 

povrchu přístupnou pro mikroorganismy. Společně s vlhkostí má také vliv na množství 

vzduchu v kompostu, a tím na zásobu kyslíku. Způsobilost mikroorganismů degradovat 

organické materiály je závislá na intenzitě s jakou produkují pro daný substrát specifické 

extracelulární enzymy. Vliv na rychlost rozkladu má také přístupnost materiálu pro 

enzymy (velikost vnitřních povrchů), chemické složení, struktura a konformace 
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makromolekul. Kompostování je doporučováno jako nejvhodnější způsob využití 

biodegradabilních obalových materiálů a polymerů[44]. 

Test v prostředí kompostu  

Tento test je zaměřen na porovnávání biodegradability různých plastů v průběhu 

kompostování. Stupeň zkompostování je určen dle úbytků hmotnosti vzorků. Substrát je 

tvořen bioodpadem. Během kompostování je měřena teplota, pH, relativní zásoba O2 

v kompostu a produkce CO2[45]. 

Kompostéry jsou umístěny v rámu tak, že najednou může být ve stejném prostředí měřeno 

deset sérií o čtyřech vzorcích. Do testu by se měla zahrnout známá biodegradabilní 

pozitivní kontrola (samotná celulóza, škrob atd.) Vyhodnocení testu se provádí každý 

týden vizuálně a na konci testu zvážením a případnými dalšími chemickými, 

mechanickými či fyzikálními testy. Podmínkou je, aby na konci kompostovacího procesu 

byla pozitivní kontrola zcela rozložena a teplota uvnitř bioreaktorů poklesla na teplotu 

okolního vzduchu. Paralelně s testem se provádí měření vlivu zvýšené teploty a pH na 

testovaný polymer z roztoku pufru. Vliv hydrofilních plniv (škrobu a dřeva mouky) na 

degradaci a rozkladu poly-mléčné kyseliny a PLA materiálů na bázi byla zkoumána. 

Biodegradace byla hodnocena kompostováním za kontrolovaných podmínek v souladu s 

normou ISO 14855 AS. Tepelný rozklad byl studován formou termogravimetrie (TGA). 

Bylo zjištěno, že míra biodegradace PLA/ škrobových směsí a PLA / dřevo mouky 

kompozitů byly nižší než u čisté celulózy, ale vyšší než u čistého PLA. Rychlost 

biodegradace byla zvýšena z 60 % na 80 %, a obsah škrobu se zvýšil z 10 % na 40 % za 80 

dní[46].  

Standardní kompostovaní test (ASTM D 5338, CEN Draft) 

Tato metodika je založena na měření produkce CO2 ve vzorku. Dvou až pětilitrové baňky 

jsou naplněny vyzrálým kompostem a vzorkem plastu (ve formě proužků, granulí, prášku 

apod.) v poměru 6:1 v přepočtu na sušinu a jsou ohřívány z vnějšku. Metoda ASTM určuje 

teplotní profil (1. den 35°C, 2.-5.den 58°C, 6.-28. den 50°C a 29.-48. den 23°C), zatímco 

C/N konstantní teplotu 58°C. CO2 se buď zachycuje v Ba(OH)2 a následně titruje, nebo se 

měří pomocí plynového chromatografu. Vedle pozitivní kontroly se pracuje i s negativní 
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kontrolou (čistý PE) a s nulovou kontrolou (pouze kompost). Tento test znázorňuje 

nedostatečně reálný proces kompostování[47].  

CO2 kompostovací test  

Tento test je také založen na stanovení CO2 vzniklého při kompostování, ale teplota není 

udržována uměle, nýbrž je výsledkem přirozené mikrobiální aktivity. V průběhu testu je 

určována teplota a pH a po jeho ukončení se doporučuje změřit poměr C/N, NH4, NO3, 

NO2, sušinu, spalitelné látky a humifikaci[47]. 

Test v prostředí vermikompostu 

Stanovování biodegradability plastů sestávajících ze směsi lehce a obtížně 

biodegradovatelných makromolekulárních látek (např. PE+škrob, PE+celulóza) na základě 

stanovování produkce CO2 je velmi nespolehlivé, jelikož množství CO2 vzniklého při 

degradaci plastu je zanedbatelné oproti množství CO2 z rozkladných procesů ostatního 

substrátu. Obdobně i úbytek hmotnosti je stanovitelný jen s malou statistickou 

významností. Proto při zkoumání biodegradovatelnosti těchto plastů je výhodnější měřit 

změny fyzikálních vlastností v závislosti na době degradace. Abychom zajistili co možná 

nejintenzivnější a nejkomplexnější mikrobiální osídlení substrátu po co možná nejdelší 

dobu za konstantní teploty, vlhkosti a pH, zvolili jsme jako substrát pro biorozklad namísto 

klasických kompostů vermikompost. Ve vermikompostu jsou všechny vyjmenované 

parametry prostředí udržovány činností dešťovek (v tomto případě druhu Eisenia fetida). 

V testech se používá substrát ze směsi primárního papírenského kalu (PPK) a sekundárního 

papírenského biokalu (SPB) v poměru 1:1 v přepočtu na sušinu, vlhkosti 75-80%, pH 

okolo 7 a při teplotě  23°C. Míru biodegradability určujeme dle úbytků na hmotnosti plastů 

a změn těchto fyzikálních konstant: mez pružnosti, horní a dolní mez kluzu a napětí při 

přetržení. V prvních pokusech vědci hledali optimální složení substrátu z tuhých odpadů 

celulózo-papírenského průmyslu pro vermikompostování. Zkoušeli směsi s různými 

poměry SPB, PPK, smrkové kůry a zelí (odpad vzniklý při výrobě dřevoviny). 

Vermikompostovatelnost jednotlivých směsí určovali podle úbytků na hmotnostech 

substrátů, váhových přírůstků dešťovek a počtu kokonů vzniklých během experimentu.  

Zatímco kůra a zelí se ukázaly být nevhodné pro vermikompostování, tak směsi SPB 

s PPK v poměrech 50/50 a 75/50 vykazovaly vysoké hodnoty vermikompostovatelnosti. 

Pro aplikaci těchto kalů pro průmyslové vermikompostování je však nutno dořešit způsob 

eliminace těžkých kovů ze substrátu (zejména Cd a Zn) [47]. 
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9.3 Enzymy kvasinky Candida tropicalis participující na biodegradaci 

fenolu 

S rozvojem technologických procesů zejména v druhé polovině 20. století se do životního 

prostředí začaly dostávat a také se v něm hromadit cizorodé látky (xenobiotika). S těmito 

látkami se organismy v průběhu evoluce nesetkávaly[48].  

Do této skupiny polutantů patří i fenol, který je toxický pro většinu živých organismů. 

Zdroje kontaminace fenoly jsou široké. Mezi nejvýznamnější z hlediska životního 

prostředí se řadí výroby na zpracování hnědého uhlí, odpadní vody z rafinérií ropy, 

výroben léků a hnojiv, výroby celulózy či různý organický odpad obsahující vedle fenolu i 

řadu dalších organických látek. Vzhledem k poměrně dobré rozpustnosti fenolu ve vodě 

dochází k jeho snadnému vymývání z půdy do povrchových i podzemních vod a 

následnému vstupu do organismů. Fenol působí toxicky na buněčnou membránu. Byly u 

něj prokázány neurotické, hepatotoxické a nefrotické účinky. Osud a přímé odstranění 

cizorodých látek ze složek životního prostředí, závisí především na jejich metabolismu 

zprostředkovaném enzymovými systémy organismů tvořícími trofické (potravní) řetězce. 

Přeměna xenobiotik může vést k méně toxickému produktu nebo dokonce k mineralizaci 

organické sloučeniny cizorodé látky až na anorganické složky (CO2, H2O, N, P, S). Druhou 

možností je naopak tvorba ještě toxičtějších produktů než původní látka. V minulosti 

navržené dekontaminační technologie byly většinou ekonomicky nákladné a nešetrné 

k životnímu prostředí. Snahou je využívat postupy nejen levnější, ale pro životní prostředí 

přirozenější, jako je biologická dekontaminace prostředí především pomoci 

mikroorganismů a rostlin. Pro efektivní výběr organismů, které by sloužily k těmto účelům 

je nutné poznání enzymových systémů zodpovědných za metabolismus xenobiotik. 

Schopnost degradovat fenol mají prokaryotní i eukaryotní mikroorganismy. Stále se však 

hledají nové kmeny, které by nejen fenolické látky, ale i jiná xenobiotika, degradovaly lépe 

než kmeny dosud používané, a to buď samostatně, nebo ve směsných kulturách[48].  

Kvasinka Candida tropicalis je eukaryotní mikroorganismus patřící do skupiny nepravých 

kvasinek, které netvoří pohlavní spory. C. tropicalis vytváří pseudomycelia, tj. dlouhá 

zaškrcená vlákna, která jsou tvořena protáhlými buňkami pučícími pouze na pólech. 

V určitých místech pseudomycelia vznikají svazky kratších elipsoidních buněk 

(blastospor). Kvasinky C. tropicalis jsou schopné využívat fenolu jako zdroje uhlíku a 

energie[48].  



Michal Antl: Biodegradabilita vybraných plastů ve vod. prostředí 

2014  52 

 

Na oxidaci xenobiotik včetně fenolů se podílí početná skupina enzymů označovaných jako 

oxygenázy. Oxygenázy se dělí na monooxygenázy a dioxygenázy. Obě tyto skupiny 

enzymů využívají pro svoji aktivitu biatomickou molekulu kyslíku. Nutná je také 

přítomnost kofaktoru, který je schopný O2 aktivovat. Jako kofaktory mohou sloužit 

přechodné kovy (např. Fe) nebo flaviny. Další skupinou enzymů, které se podílí na 

biotransformaci fenolů jsou peroxidázy (EC). Tyto enzymy redukují peroxid vodíku (nebo 

jiné peroxidy) za současné oxidace další sloučeniny (endogenní nebo xenobiotika). Fenoly 

jsou dobrými substráty těchto enzymů[48]. 
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10. Perspektivy a budoucnost 
 

Plasty jsou všude. Tašky, bankovní karty, lahve, a dokonce i lodě mohou být všechny z 

této slaví, ale tolik pomlouval materiál. Přesto většina z nás ví téměř nic o plasty. Víme, že 

jsou praktické a levné - ale také představují obrovský problém pro životní prostředí, 

protože doslova trvat věky k rozkladu. V této poutavé knize, E.S. Stevens nám říká, že 

všechno, co jsme vždy přemýšlel o plastech a úsilí, v Americe, Evropě a Asii, vyvinout 

nový druh ekologicky šetrných plastů. Poukazuje na možnou budoucnost, kde plasty již 

nebude z ropy, ale z rostlin[49].  

Další rozvoj biodegradabilních plastů je závislý na několika rozhodujících faktorech: 

 Cena 

 Výrobní technologie 

 Kapacity 

 Legislativa 

 Poptávka zákazníků 

Cena vyšší než konvenční plasty, ale stále klesá. Z klesající cenou roste poptávka a zvyšují 

se kapacity. Z vyšší výrobní kapacitou se projevuje tzv. „scale up“ efekt a důležitá je také 

legislativní podpora[30]. 

Odhazování odpadků je spíše problém lidí, než použitého materiálu a následně trvá několik 

měsíců, než se biologicky rozložitelné výrobky na skládce odbourají. Proto by bylo dobré, 

kdyby vzniklo více komponovacích středisek na biologicky odbouratelné odpady, jak je 

tomu v západním světě. Doufejme, že se k těmto velmocem, jednoho dne alespoň 

přiblížíme[50]. 
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11. Závěr 
S celkovou informovanosti o bioplastech a bioodpadech je to všeobecně velice špatné. 

Měli bychom v nich vidět budoucnost v problematice odpadového hospodářství. Právě u 

nově zaváděných biodegradabilních plastů je naprosto nevyřešena otázka jejich sběru a 

třídění. V tomto směru je určitě co dohánět. Pro biodegradabilní materiály je 

charakteristické, že mají schopnost být štěpeny účinky povětrnostních a mikrobiálních 

procesů v ideálním případě až na vodu a oxid uhličitý.  

Takové materiály se ve specifickém prostředí jako je například kompost, dokáží plně 

rozložit, aniž by zatížily životní prostředí. Ve své podstatě je skoro každý materiál 

biodegradabilní, jde však o to, za jak dlouhý časový úsek. Zatímco výrobky z 

biodegradabilních plastů se rozkládají v řádu minut, týdnů nebo měsíců, tak například 

některé materiály jako je PET se rozloží až za stovky let. Uplatnění materiálů z 

biodegradabilních plastů je proto nejširší zejména tam, kde biodegradabilita nabízí jasnou 

výhodu uživateli i životnímu prostředí.  

Rád bych se tomuto tématu věnoval i v diplomové práci, s tím, že bych prováděl i svůj 

vlastní výzkum. 
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