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Podatnoœæ folii PHB i jej mieszanin na biodegradacjê

w osadzie czynnym, wodzie rzecznej, morskiej

Streszczenie: Zbadano wp³yw ró¿nych œrodowisk na zmianê wybranych w³aœciwoœci folii

z PHB i jej mieszanin. Podatnoœæ na biodegradacjê okreœlano na podstawie biochemicznego zapo-

trzebowania na tlen (BZT). Natomiast wp³yw œrodowisk na zmianê w³aœciwoœci fizykochemicz-

nych okreœlano na podstawie wyników badan masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia (MFR)

oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Oceniono mo¿liwoœæ zawracania polihydro-

ksymaœlanu do ponownego przetwórstwa.

THE SUSCEPTIBILITY OF PHB FILM AND ITS MIXTURES ON BIODEGRADATION

IN ACTIVATED SLUDGE, RIVER WATER AND SEAWATER

Abstract: The results of studies of the biochemical oxygen demand (BOD) in various environ-

ments in the presence of test samples of poly(hydroxybutyrate) (PHB) have been revealed in this

article. Results to be compared were melt flow ratio values (MFR) before and after incubation of

samples in the activated sludge, river water and seawater. The scanning electron microscopy

(SEM) has also been used for the same purpose to determine the range of changes of properties for

the above mentioned samples. The influence of numbers of re-processing attempts of basic mate-

rial on MFR values has been determined as well.

1. WSTÊP

Z rosn¹cej troski o œrodowisko coraz wiêk-
sz¹ uwagê skupia siê na biodegradowalnych
materia³ach polimerowych takich jak poli(hyd-
roksymaœlan). PHB jest kruchy i sztywny, po-
niewa¿ posiada doœæ wysoki stopieñ krysta-
licznoœci, jest trudny w przetwórstwie ponie-
wa¿ jego temperatura topnienia wynosi oko³o
170°C i jest ona o 10°C ni¿sza od temperatury
termicznego rozk³adu. Charakteryzuje siê on
równie¿ doœæ ma³¹ odpornoœci¹ chemiczn¹.
Mo¿na przeprowadzaæ modyfikacjê PHB, po-
niewa¿ posiada on zdolnoœæ do mieszania siê
z poliwêglanami (PC) i poliamidami (PA). Po-
datny jest równie¿ na wprowadzenie plastyfi-

katorów, b¹dŸ dodawanie substancji, które
wp³ywaj¹ na zmianê stopnia krystalicznoœci.
Zmniejszenie stopnia krystalicznoœci powodu-
je zwiêkszenie giêtkoœci materia³u opakowa-
niowego. Polimer ten ulega powolnemu roz-
k³adowi na wodê i ditlenek wêgla pod wp³y-
wem bakterii obecnych w glebie, œciekach
i mule [1÷3]. PHB jest znakomit¹ po¿ywk¹ dla
bakterii, w zwi¹zku z tym ³atwo ulega biodeg-
radacji [1÷4]. PHB jest wytwarzany i groma-
dzony w cytoplazmie bakterii Ralstonia metalli-

durans.

Proces biodegradacji zachodzi w okresie do
5 tygodni g³ównie na powierzchni badanych
materia³ów, a jego szybkoœæ zale¿y od sk³adu
badanych próbek, rodzaju œrodowiska, struk-
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tury, krystalicznoœci ciê¿aru cz¹steczkowego
i specyficznych mikroorganizmów [5÷6]. Po-
li(3-hydroksymaœlan) ulega ca³kowicie degra-
dacji termicznej i termodynamicznej [7]. Z tego
polimeru wytwarza siê opakowania dla prze-
mys³u kosmetycznego.

Celem niniejszej pracy by³o sprawdzenie
podatnoœci na biodegradacjê w œrodowisku osa-
du czynnego, wody rzecznej i morskiej oraz
zweryfikowanie tych ewentualnych zmian po-
przez analizê w³aœciwoœci fizykochemicznych
takich jak: MFR, czy SEM. Jest to kontynuacja
prac dotycz¹ca modyfikowania i badania mate-
ria³ów polimerowych biodegradowalnych [8÷9].

2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

2.1. Materia³y

Do wytwarzania badanych kompozytów
zastosowano:
— Poli(hydroksymaœlan) (PHB) (typ Resin

2001, So Green), o masowym wskaŸniku
szybkoœci p³yniêcia wynosz¹cym 10,3
[g/10min], bêd¹cy osnow¹ polimerow¹ ba-
danych materia³ów foliowych.

— Pochodne poli(heksametylenoguanidyny)
(PHMG) bêd¹ce substancjami dodatkowy-
mi: stearynian PHMG, granulat wosku poli-
etylenowego PHMG i sól kwasu sulfanilo-
wego PHMG (prod. IMPiB, Toruñ; IPS,
£ódŸ) [10÷11].

— Osad czynny (Oczyszczalnia Œcieków „Cen-
tralna”, Toruñ).

— Woda rzeczna (Wis³a, Toruñ) stanowi¹ce
œrodowiska degradacji biologicznej bada-
nych folii kompozytowych.

— Woda morska (Morze Ba³tyckie, Zatoka
Pucka).

2.2. Aparatura

W badaniach korzystano z nastêpuj¹cej apa-
ratury:
— Granulat do badañ wyt³oczono przy u¿yciu

wyt³aczarki dwuœlimakowej wspó³bie¿nej
typu BTSK 20 (Bühler, Niemcy).

— Z granulatu wyt³oczono folie z zastosowa-
niem wyt³aczarki jednoœlimakowej typu
PlastiCorder PLV 151 (Brabender, Niemcy).

— Badania podatnoœci na biodegradacjê pro-
wadzono przy u¿yciu systemu pomiarowe-
go Oxi Top Control (WTW, Niemcy).

— Badania masowego wskaŸnika szybkoœci
p³yniêcia (MFR) przeprowadzono przy po-
mocy plastometru kapilarny typ LMI 4003
(Dynisco, Niemcy).

— Badania zmiany powierzchni folii po proce-
sach biodegradacji wykonano za pomoc¹
skaningowego mikroskopu elektronowego
(HITACHI SU 8010, Hitachi High-Technolo-
gies Co., Japonia, 2011).

2.3. Oznaczanie próbek

Próbki granulatów sk³adaj¹ce siê z PHB
i pochodnych PHMG przygotowano w stê¿e-
niu 0,0, 0,2, 06 i 1,0% mas. Z nich wyt³oczono
folie p³askie i nadano im oznaczenia:
— „X” – folia z poli(hydroksymaœlanu) (PHB)

(próbka odniesienia)
— „XA”: XA02, XA06, XA1 – folia z PHB z sol¹

kwasu sulfanilowego PHMG,
— „XB”: XB02, XB06, XB1 – folia z PHB ze stea-

rynianem PHMG,
— „XC”: XC02, XC06, XC1 – folia z PHB z gra-

nulatem wosku polietylenowego PHMG.
Symbole badanych próbek i oznaczenia iloœ-
ciowe przedstawiono w tabeli 1.

Dla œrodowisk biodegradacji przyjêto nastê-
puj¹ce oznaczenia:
— „n” – przed biodegradacj¹,
— „v” – po biodegradacji w osadzie czynnym,
— „w” – po biodegradacji w wodzie rzecznej,
— „s” – po biodegradacji w wodzie morskiej.

2.4. Metodyka badañ

Badania przeprowadzono w nastêpuj¹cy
sposób:
— Granulowanie wykonywano na zimno,

z ch³odzeniem wyt³oczyny w powietrzu
o temperaturze 25±3°C. Z przygotowanego
granulatu wyt³oczono foliê p³ask¹.
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— Zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 1133:2006 [12]
przeprowadzono pomiary masowego
wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia w temp.
160°C pod obci¹¿eniem 2,16 kg.

— Podatnoœæ na biodegradacjê oznaczono me-
tod¹ biochemicznego zu¿ycia tlenu przez
mikroorganizmy w obecnoœci badanych
folii, w trybie badania „Special BOD” po 1, 4
i 7 dniach trwania badania.

— Do analizy SEM wytypowano próbki XA1,
XB1, XC1 (w najwiêkszym stê¿eniu) oraz
próbkê kontroln¹ X. W celu osi¹gniêcia jak
najlepszej jakoœci zdjêæ próbki folii kompo-
zytowej zosta³y wczeœniej napylone stopem
Au/Pd. Zdjêcia dla ka¿dej próbki wykonano
przy 1000x krotnym powiêkszeniu.

— Przeprowadzono ocenê statystyczn¹ uzys-
kanych wyników, aby rozstrzygn¹æ czy ró¿-
ni¹ siê one istotnie od siebie.

3. WYNIKI

3.1. Wyniki badañ podatnoœci
na biodegradacjê

W celu okreœlenia potencjalnej biodegrada-
cji próbek z PHB i mieszanin dokonano analizy
biochemicznego zu¿ycia tlenu (BZT) przez

mikroorganizmy w osadzie czynnym (rys. 1),
wodzie rzecznej (rys. 2) i morskiej (rys. 3).

Na rys. 1 przedstawiono wyniki badañ
w osadzie czynnym, w obecnoœci badanych
próbek.

Zauwa¿ono, ¿e po 1, 4 i 7 dniach inkubacji
najwiêkszym wzrostem wartoœci BZT charak-
teryzowa³y siê: próbka kontrolna X i z dodat-
kiem soli kwasu sulfanilowego PHMG, czyli
XA02, XA06 i XA1. Próbki z dodatkiem steary-
nianu PHMG i granulatu wosku polietyleno-
wego PHMG wykazywa³y wartoœci zbli¿one
do siebie, przy czym najmniejsz¹ wartoœæ BZT
po 7 dniach odnotowano dla próbki XC1 47,3
mO2/dm3.

Z rys. 2 wynika, ¿e badana podatnoœæ na
biodegradacjê w wodzie rzecznej jest najmniej-
sza dla próbek XB i XC, osi¹gaj¹c po 7 dniach
wartoœæ 0 dla XB06, XB1, XC06, XC1.

Najbardziej podatne na biodegradacjê oka-
za³y siê próbki XA02, XA06 i XA1 oraz próbka
kontrolna X. Najmniejszy wzrost aktywnoœci
oddechowej mikroorganizmów zauwa¿ono
dla próbek inkubowanych w wodzie morskiej,
o czym œwiadczy rys. 3.

Znikom¹ podatnoœæ wykazywa³a próbka
kontrolna i te zawieraj¹ce w osnowie polime-
rowej sól kwasu sulfanilowego PHMG. Naj-
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Tab. 1. Sk³ad badanych próbek
Table 1. Compositions of the tested samples

Numer
próbki

Symbol
próbki

Sk³ad poszczególnych próbek, %

PHB
„X”

Sól kwasu
sulfanilowego

PHMG
„A”

Stearynian
PHMG

„B”

Granulat wosku
polietylenowego

PHMG
„C”

1 X 100 - - -

2 XA02 98 2 - -

4 XA06 94 6 - -

6 XA1 90 10 - -

7 XB02 98 - 2 -

9 XB06 94 - 6 -

11 XB1 90 - 10 -

12 XC02 98 - - 2

14 XC06 94 - - 6

16 XC1 90 - - 10



wiêkszym wzrostem BZT po 7 dniach w wo-
dzie morskiej charakteryzowa³a siê próbka
XA1 osi¹gaj¹c wartoœæ 4,5 dla porównani
a próbka odniesienia X mia³a wartoœæ 3,5.

Z analizy danych przedstawionych na rys.
1-3 wynika, ¿e aktywnoœæ oddechowa mikro-
organizmów zale¿y zarówno od sk³adu bada-
nego materia³u (osnowy polimerowej i sub-

stancji dodatkowych) oraz od czasu kontaktu
z nim (w tym przypadku 1, 4 i 7 dni).

3.2. Wyniki badañ masowego wskaŸnika
szybkoœci p³yniêcia

W tabeli przedstawiono wynik badañ trzy-
krotnego zawracania materia³u PHB.
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Rys. 2. Badanie podatnoœci na biodegradacjê metod¹ biochemicznego zu¿ycia tlenu przez mikroorganizmy w obecnoœci

badanych próbek, w wodzie rzecznej po 1, 4 i 7 dniach

Fig. 2. Biodegradability test using biochemical oxygen demand method (BOD) by the microorganisms in the presence

of test samples in the river water after 1, 4 and 7 days

Rys. 1. Badanie podatnoœci na biodegradacjê metod¹ biochemicznego zu¿ycia tlenu (BZT) przez mikroorganizmy

w obecnoœci badanych próbek, w osadzie czynnym po 1, 4 i 7 dniach

Fig. 1. Biodegradability test using biochemical oxygen demand method (BOD) by the microorganisms in the presence

of test samples in the activated sludge after 1, 4 and 7 days



Na podstawie wyników badañ MFR po-
twierdzono mo¿liwoœæ recyklingu PHB, ko-
rzystnie przy pierwszym i drugim zawróceniu.
Przeprowadzenie trzeciego badania MFR dla
próbki dyskwalifikuje j¹ w dalszym etapie
przetwórczym.

Wyniki badañ masowego wskaŸnika szyb-
koœci p³yniêcia (MFR) badanych próbek za-

równo przed jak i po procesach inkubacji
w osadzie czynnym, wodzie rzecznej i mors-
kiej przedstawiono na rys. 4.

Zauwa¿ono, ¿e najwiêkszym wzrostem
charakteryzowa³y siê próbki zawieraj¹ce po-
chodn¹ PHMG w postaci soli kwasu sulfanilo-
wego PHMG. Najmniejszy wzrost zauwa¿ono
dla próbek zawieraj¹cych granulat wosku poli-
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Rys. 4. Oznaczanie masowego wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia (MFR) (n – przed biodegradacj¹, i po biodegradacji w:

v – osadzie czynnym, w – wodzie rzecznej, s – wodzie morskiej)

Fig. 4. Determination of the melt flow ratio value (MFR) (n) – before biodeterioration, and after the biodeterioration in:

(v) – activated sludge, (w) – river water, (s) – seawater

Rys. 3. Badanie podatnoœci na biodegradacjê metod¹ biochemicznego zu¿ycia tlenu przez mikroorganizmy w obecnoœci

badanych próbek, w wodzie morskiej po 1, 4 i 7 dniach

Fig. 3. Biodegradability test using biochemical oxygen demand method (BOD) by the microorganisms in the presence

of test samples in the seawater after 1, 4 and 7 days



etylenowego PHMG. Wartoœæ MFR dla próbek
XA1, XB1 i XC1 (w najwiêkszym stê¿eniu)
osi¹ga³a wartoœæ wiêksz¹ odpowiednio o ok.
153%, 56,5%, 33,2% wzglêdem wartoœci próbki
odniesienia przed procesami badania podat-
noœci na biodegradacje.

Tab. 2. Wyniki trzykrotnego zawracania materia³u
polimerowego
Table 2. Results of the triple re-processing at-
tempts of the basic polymer material

Krotnoœæ zawracania
podstawowego materia³u

polimerowego

MFR,
g/10min

Odchylenie
standardowe

0 10,300 0,051

1 11,250 0,014

2 12,500 0,026

3 15,025 0,031

Ju¿ po 1 i 4 dniu inkubacji w poszczegól-
nych œrodowiskach biodegradacji zauwa¿ono
stopniowy wzrost parametru MFR. Jednak¿e
najwiêksze wartoœci MFR odnotowano po 7
dniach inkubacji dla próbek XA1 po inkubacji
w osadzie czynnym, najmniejsze zaœ dla pró-
bek XC02 dla próbek umieszczonych w wodzie
morskiej. Rozpoczêty proces biodegradacji
mia³ wp³yw na wzrost wartoœci MFR ka¿dej
badanej próbki.

3.3. Wyniki badañ SEM

Zdjêcia SEM przestawione na rys. 5 i 6 obra-
zuj¹ próbkê folii kontroln¹ (X) i badawcz¹,
XA1 (na której zachodzi³y najwiêksze zmiany)
po inkubacji w osadzie czynnym, wodzie
rzecznej i morskiej.

Z rysunków tych wynika, ¿e najwiêksz¹
liczbê mikroorganizmów mo¿na zauwa¿yæ na
foliach po inkubacji w osadzie czynnym, zaœ
pojedyncze bakterie s¹ zauwa¿alne na foliach
inkubowanych w wodzie rzecznej i morskiej.
Zdjêcia SEM potwierdzaj¹ zatem wyniki ba-
dañ uzyskane za pomoc¹ systemu Oxi Top
Control.

4. WNIOSKI

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e
osad czynny, woda rzeczna i morska z ró¿n¹
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a)

b)

c)

Rys. 5. Zdjêcia SEM próbki kontrolnej X: a) w osadzie

czynnym, b) w wodzie rzecznej, c) w wodzie morskiej

Fig. 5. Pictures of SEM of the control sample: a) in the ac-

tivated sludge, b) in the river water, c) in the seawater



intensywnoœci¹ wp³ywa³a na podatnoœæ na
biodegradacjê badanych próbek z PHB. Naj-
wiêksze oddzia³ywanie na próbki, przek³ada-

j¹ce siê na wyniki BZT, MFR i SEM wykazywa³
osad czynny, najmniejsze zaœ woda morska.
Prawdopodobnie jest to spowodowane zró¿ni-
cowan¹ flor¹ bakteryjn¹ danych œrodowisk.
Najwiêksz¹ podatnoœæ na biodegradacjê oraz
najwiêkszy wzrost wartoœci MFR wykazywa³a
próbka zawieraj¹ca sól kwasu sulfanilowego
PHMG. Natomiast najmniejsz¹ podatnoœæ na
czynniki biologiczne wykazywa³ granulat
wosku polietylenowego PHMG.

Praca wykonana w ramach projektu NCN, nr

UMO-2011/01/B/NZ9/00230 „Wp³yw pochod-

nych PHMG na w³aœciwoœci biobójcze, aktywnoœæ

biologiczn¹ i podatnoœæ na degradacjê polimerów”.
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Rys. 6. Zdjêcia SEM próbki XA1: a) w osadzie czynnym,

b) w wodzie rzecznej, c) w wodzie morskiej

Fig. 6. Pictures of SEM of the XA1 sample: a) in the acti-

vated sludge, b) in the river water, c) in the seawater
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