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Streszczenie

W pracy przedstawiono polimeryzację enzymaty-

czną biodegradowalnego poliestru – poli(bursztynianu 

butylenu) (PBS) przy użyciu lipazy B, pochodzącej ze 

szczepu Candida antarctica. Polimeryzację przepro-

wadzono metodą roztworową przy zastosowaniu eteru 

difenylowego jako medium reakcji. W celu zachowania 

homogeniczności mieszaniny reakcyjnej użyto estru 

kwasu bursztynowego, bursztynianu dietylu oraz 1,4-

butanodiolu. Polimeryzację prowadzono w ustalonej 

temperaturze 80°C, zmieniając ciśnienie podczas 

etapu polikondensacji, odpowiednio 0,3; 1 i 2 mmHg. 

Oceniono wpływ tego parametru na budowę chemicz-

ną i właściwości fizyko-chemiczne otrzymanego polie-

stru. Stwierdzono, że niskie ciśnienie zastosowane na 

etapie polikondensacji powoduje wzrost masy molowej 

(Mn), zmniejszenie ilości wolnych grup hydroksylowych 

oraz wzrost temperatury topnienia finalnego poliestru. 

Optymalne warunki prowadzenia reakcji zanotowano 

przy ciśnieniu rzędu 0,3 mmHg, przy którym osiągnięto 

wysoką wydajność reakcji (37%) i najwyższą wartość 

masy molowej (ponad 2,5 kDa) zaledwie po 9 h pro-

wadzenia reakcji.

Słowa kluczowe: polimeryzacja enzymatyczna, 

poli(bursztynian butylenu), lipaza, polikondensacja

[Inżynieria Biomateriałów 115 (2012) 26-31] 

Wprowadzenie

Polimery biodegradowalne są najczęściej stosowanymi 

materiałami w aplikacjach medycznych, szczególnie w 

inżynierii tkankowej. Należą do nich poliestry alifatyczne, 

takie jak poli(kwas mlekowy) (PLA), poli(kwas glikolowy) 

(PGA), poli(ε-kaprolakton) (PCL) i ich kopolimery [1]. 

Zazwyczaj są one syntezowane na drodze procesu 

chemicznego gdzie substraty – monomery ulegają poli-

meryzacji w obecności różnych układów katalitycznych, 

głównie alkoholanów lub tlenków metali [2-5]. Niestety, 

wiele spośród wymienionych układów wykazuje właści-

wości toksyczne [6,7], dlatego enzymy wzbudzają coraz 

większe zainteresowanie w ostatnich latach jako nietok-

syczne i wysoce selektywne układy katalityczne. Enzymy 

należą do grupy biokatalizatorów odpowiedzialnych za 

przemiany metaboliczne in vivo, włączając syntezę bio-

polimerów (biomakromolekuł). W ostatnich latach enzymy 

zaczęto stosować jako katalizatory w syntezie wielofunk-

cyjnych polimerów o dobrze zdefiniowanej strukturze.  
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Abstract

In this work, the enzymatic polymerization of 

biodegradable polyester - poly(butylene succinate) 

(PBS) with the use of  lipase B, derived from Candida 

antarctica strain is presented. The polymerization 

was performed by the solution method with the use 

of diphenyl ether as a solvent. To avoid the phase 

separation of monomers diethyl succinate and 1,4-

butanediol were applied. The polymerization was 

carried out at a fixed temperature of 80°C, at variable 

pressure during polycondensation, namely 0.3, 1, 

and 2 mmHg. The influence of this parameter on the 

chemical structure and physico-chemical properties of 

resulting polyesters were examined. It was observed 

that low pressure used in the polycondensation faci-

litated an increase of the molecular weight (Mn), the 

reduction in -OH groups number and an increase in 

the melting point of the resulting polyesters. The most 

effective pressure conditions were found at 0.3 mmHg 

where relatively high yield of the reaction (37%) and 

the highest molecular weight (above 2.5 kDa) were 

found after only 9 hours of the reaction. 

Keywords: enzymatic polymerization, poly(butylene 

succinate), lipase, polycondensation

[Engineering of Biomaterials 115 (2012) 26-31] 

Introduction

Biodegradable polymers are among the most com-

monly used materials in medical field, especially in tissue 

engineering. These include aliphatic polyesters, such as 

poly(lactic acid)(PLA), poly(glycolic acid)(PGA), poly(ε-

caprolacton)(PCL), and their copolymers [1]. They are usu-

ally synthesized by chemical processes where monomeric 

units are polymerized in a presence of different catalytic 

systems, mostly alkoxides or oxides [2-5]. Unfortunately, 

many of these catalysts are reported to be toxic [6,7], there-

fore enzymes have attracted intensive interest in the past 

decades as non toxic and highly selective catalytic systems. 

Enzymes are biocatalysts, which catalyse all metabolic re-

actions in vivo, including biopolymers (biomacromolecules) 

synthesis. In the past decades, enzymes have emerged as 

potent catalysts for the preparation of well-defined functional 

polymers. For the synthesis of biodegradable polyesters, 

some isolated lipases were used since they are stable in or-

ganic solvents and can act as catalyst for reverse reactions, 

esterifications, and transesterifications in organic media. 
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najczęściej lipazy ze względu na ich stabilność w mediach 

organicznych, a także dlatego, że są zdolne do katalizowa-

nia reakcji odwrotnych – estryfikacji oraz transestryfikacji  

w tychże mediach. 

Poli(bursztynian butylenu) (PBS) jest typowym, powsta-

łym z diolu i dikwasu biodegradowalnym, alifatycznym polie-

strem o dobrych właściwościach mechanicznych. PBS wyka-

zuje biokompatybilność w kontakcie z komórkami osteo- 

blastów indukując ich namnażanie oraz różnicowanie [8]. 

Degradacja hydrolityczna wykazała, że PBS ulegając de-

gradacji w roztworze soli buforowanej wykazuje zachowanie 

podobne do poli(α-hydroksykwasów). Testy mechaniczne 

wykazały, że PBS był bardziej plastyczny od PLLA i ta 

plastyczność wraz z niską temperaturą topnienia oraz sta-

bilnością termiczną odpowiada za znakomite właściwości 

przetwórcze PBS. Produkty jego degradacji są nietoksyczne 

(cząsteczki bursztynianu wchodzą w Cykl Krebsa), dlatego 

materiał ten jest obiecującym kandydatem do zastosowań 

medycznych [8-11], szczególnie do rekonstrukcji tkanek 

miękkich i inżynierii tkankowej. Jak dotąd, aktywność 

katalityczna lipaz została wykorzystana do syntezy wyso-

kocząsteczkowego PBS [12-17], jednakże bezpośrednia 

synteza kwasu bursztynowego z 1,4-butanodiolem jest 

trudna z powodu rozdziału fazowego reagentów. W celu 

uniknięcia tego problemu używa się estrów kwasu burszty-

nowego, bursztynianu dietylu i 1,4-butanodiolu uzyskując 

homogeniczną mieszaninę reakcyjną [18,19]. Polimeryzacja 

katalizowana lipazami wykazuje wysoką chemo-, regio-  

i enancjo-selektywność, co pozwala utrzymać dobrą kontrolę 

nad budową chemiczną i finalnymi właściwościami PBS.

W pracy przedstawiono polimeryzację enzymatyczną 

poli(bursztynianu butylenu) katalizowaną lipazą B pocho-

dzącą ze szczepu Candida antarctica i prowadzoną w roz-

tworze pod różnym ciśnieniem. Przeanalizowano budowę 

chemiczną oraz właściwości termiczne.

Materiały i metody

Materiały

Poli(bursztynian butylenu) (PBS) otrzymano metodą 

polimeryzacji enzymatycznej przy użyciu estru kwasu bur-

sztynowego, bursztynianu dietylu i 1,4-butanodiolu (1,4-BD), 

w organicznym rozpuszczalniku (eter difenylowy). Jako 

katalizatora użyto lipazę B pochodzącą ze szczepu Candida 

antarctica o nazwie handlowej Novozym 435th (N435). Przy-

bliżony schemat syntezy przedstawiono na RYS. 1. 

Enzym N435 (10% wag./wsad) wysuszono pod ciśnie-

niem 0,1 mmHg w temperaturze 25°C przez 24 h, a na-

stępnie przeniesiono do kolby kulistej o pojemności 50 ml 

zawierającej monomery: bursztynian dietylu i 1,4-butano-

diol zawieszone w rozpuszczalniku organicznym – eterze 

difenylowym (200% wag./wsad). Mieszanina reakcyjna była 

ogrzewana w temperaturze 80°C przy użyciu mieszadła 

magnetycznego. Reakcję prowadzono pod ciśnieniem  

atmosferycznym przez pierwsze 2 h w celu przekształcenia 

monomerów do oligomerów. Następnie, ciśnienie zredu-

kowano do 0,3; 1 lub 2 mmHg, bez zmiany temperatury  

i reakcję prowadzono dalej przez 9 h. Do kontroli ciśnienia 

w układzie użyto zawór dozujący.

Uzyskaną mieszaninę reakcyjną rozpuszczono w chloro-

formie i przefiltrowano w celu usunięcia katalizatora. Roz-

twór polimeru w chloroformie dodano powoli przy ciągłym 

mieszaniu do metanolu w celu strącenia białego, krystalicz-

nego produktu. Strącony polimer przemyto metanolem pięć 

razy i wysuszono w 50°C przez 16 h.

Syntezę prowadzono pod różnym ciśnieniem, tj. 0,3; 1 

i 2 mmHg, a otrzymane materiały oznaczono odpowiednio 

jako: PBS-1, PBS-2 i PBS-3.

Poly(butylene succinate) (PBS) is a typical diol-diacid 

type biodegradable aliphatic polyester with excellent me-

chanical properties. PBS showed good biocompatibility in 

contact with osteoblasts inducing their proliferation and 

differentiation [8]. The hydrolytic degradation indicated that 

PBS was degrading in the saline buffer solution and showed 

similar behavior to poly(α-hydroxy acids). Mechanical tests 

revealed that PBS was far more ductile than PLLA and this 

ductility, together with the low melting point and thermal 

stability, suggested that PBS has excellent processability. 

Importantly, the degradation products are non-toxic (suc-

cinate molecules are included in the Crebs cycle), therefore 

this material is a great promise for biomedical applications 

[8-11], especially for soft tissue repair and tissue engineer-

ing.  So far, lipase catalysis was successfully employed to 

synthesize the high molecular weight PBS [12-17], how-

ever a direct synthesis of succinic acid and 1,4-butanediol 

is difficult due to phase separation of the reagents. To 

overcome this problem, monophasic reaction mixtures 

were prepared from diethyl succinate and 1,4-butanediol 

[18,19]. The lipase-catalyzed polymerizations show very 

high chemo-, regio-, and enantio-selectivities what allows 

to keep a good control over the chemical structure and final 

properties of PBS.

In this work we will discuss the enzymatic polymeriza-

tion of poly(butylene succinate) catalyzed by lipase B from 

Candida antarctica conducted under variable pressure in 

the solution. The chemical structure and thermal properties 

will be discussed.

Materials and methods

Materials

Poly(butylene succinate) (PBS) was prepared by 

enzymatic polymerization of succinic acid ester (diethyl 

succinate) and 1,4-butanediol (1,4-BD), in organic solvent 

(diphenyl ether). Lipase B derived from Candida antarctica 

strain, trade name Novozym 435th (N435), was used as a 

catalyst. The schematic outline of the synthesis is presented 

in FIG. 1. 

N435 (10 wt% vs total monomer), dried under 0.1 mmHg 

vacuum at 25°C for 24 h, was transferred into a 50 mL 

round-bottom flask containing diethyl succinate and 1,4-

butanediol with organic solvent - diphenyl ether (200 wt% 

vs total monomer). The reaction mixture was magnetically 

stirred and heated at a temperature 80°C. The reaction was 

carried out under atmospheric pressure for the first 2 h to 

convert the monomers to oligomers. The reaction pressure 

was then reduced to 0.3, 1 or 2 mmHg, respectively, with 

no change in the temperature and then the reaction was 

carried out for 9 hours. Manual valve was used to control 

the pressure in the system.

The resulting product mixture was dissolved in chloroform 

and then filtered to remove the catalyst. The resulting chlo-

roform solution was slowly added with stirring to methanol 

to precipitate a white crystalline polymeric product. The 

precipitated polymer was washed with methanol five times 

and then dried in vacuum at 50°C for 16 h.

Synthesis was carried out at different pressure condi-

tions: 0.3, 1 and 2 mmHg, respectively, and the synthesized 

materials were abbreviated accordingly as: PBS-1, PBS-2 

and PBS-3.
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Metody

Pomiary magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) 

wykonano przy użyciu spektrometru Bruker DPX 400 w 

deuterowanym chloroformie. Widma zostały wykonane przy 

częstotliwości 400,13 MHz (1H NMR). Tetrametylosilan użyto 

jako wzorzec wewnętrzny. Spektroskopię w podczerwieni 

z transformacją Fouriera (ATR-FTIR) przepro-

wadzono przy użyciu spektrofotometru Thermo 

Nicolet ze złotą przystawką w zakresie liczb fa-

lowych 4000 do 400 cm-1. Analizę termiczną me-

todą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) 

wykonano przy użyciu aparatu Q100 TA Instru-

ments w potrójnym cyklu: grzanie-chłodzenie- 

grzanie w zakresie temperatur -100–250°C, przy 

szybkości grzania/chłodzenia 10 deg/min.

Wyniki i dyskusja

W wyniku syntezy enzymatycznej bursztynia-

nu dietylu i 1,4-butanodiolu, przeprowadzonej 

w czasie 9 h w łagodnych warunkach tempera-

turowych i przy zastosowaniu różnych ciśnień 

na etapie polikondensacji tj. 0,3; 1 i 2 mmHg, 

otrzymano poli(bursztynian butylenu) o budowie 

chemicznej pokazanej na spektrogramie 1H NMR 

(RYS. 2).

Szczegółowe przesunięcia chemiczne dla 

materiałów otrzymanych pod zadanymi ciśnie-

niami wynoszą odpowiednio: PBS-1: A δ (2,55 

ppm) = 4H, -COCH2-, B δ (4,08 ppm) = 4H, 

-CH2O-, C δ (1,60 ppm) = 4H,-CH2-, sygnały o 

małej intensywności z powodu obecności koń-

cowych grup zanotowano przy: D δ (3,60 ppm) 

= HOCH2CH2CH2CH2O-, E δ (1,19 ppm) = -CH3CH2O- ; 

PBS-2: A δ (2,55 ppm) = 4H, -COCH2-, B δ (4,08 ppm) = 

4H, -CH2O-, C δ (1,60 ppm) = 4H,-CH2-, D δ (3,60 ppm) 

= HOCH2CH2CH2CH2O-, E δ (1,19 ppm) = -CH3CH2O- ; 

PBS-3: A δ (2,63 ppm) = 4H, -COCH2-, B δ (4,14 ppm) = 

4H, -CH2O-, C δ (1,66 ppm) = 4H, -CH2-, D δ (3,65 ppm) = 

HOCH2CH2CH2CH2O-, E δ (1,24 ppm) = -CH3CH2O- .

Methods

The nuclear magnetic resonance (NMR) was performed 

with a Bruker DPX 400 apparatus in deuterated chloroform. 

Spectra were obtained at frequencies of 400.13 MHz (1H 

NMR). Internal standard was tetramethylsilane. The Fourier 

transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) was carried out 

with Thermo Nicolet apparatus with the Golden Gate adapter 

in the range between 4000 and 400 cm-1. The differential 

scanning calorimetry (DSC) was performed with the Q100 

TA Instruments apparatus is a triple cycle: heating-cooling-

heating in the range from -100–250°C at heating/cooling 

rate of 10 deg/min.

Results and Discussions

Enzymatic synthesis of diethyl succinate and 1,4-butane-

diol carried out for 9 hours in mild temperature conditions 

and variable polycondensation pressure, namely 0.3, 1 and 

2 mmHg resulted in poly(butylene succinate) of chemical 

structure as depicted in the formula and shown in 1H NMR 

spectrogram (FIG. 2). 

A detailed shifts assignments for materials synthesized 

under all pressure conditions are as follows: PBS-1: A δ 

(2,55 ppm) = 4H, -COCH2-, B δ (4,08 ppm) = 4H, -CH2O-, 

C δ (1,60 ppm) = 4H,-CH2-, low intensity signals due to end 

groups were observed at D δ (3,60 ppm) = HOCH2CH2-

CH2CH2O-, E δ (1,19 ppm) = -CH3CH2O- ; PBS-2: A δ (2,55 

ppm) = 4H, -COCH2-, B δ (4,08 ppm) = 4H, -CH2O-, C δ (1,60 

ppm) = 4H,-CH2-, D δ (3,60 ppm) = HOCH2CH2CH2CH2O-, 

E δ (1,19 ppm) = -CH3CH2O- ; PBS-3: A δ (2,63 ppm) = 

4H, -COCH2-, B δ (4,14 ppm) = 4H, -CH2O-, C δ (1,66 ppm) 

= 4H, -CH2-, D δ (3,65 ppm) = HOCH2CH2CH2CH2O-, E δ 

(1,24 ppm) = -CH3CH2O- . 

RYS. 1. Schemat syntezy poli(bursztynianu buty-
lenu) (PBS).
FIG. 1. Synthesis of poly(butylene succinate) 
(PBS).

RYS. 2. Widmo 1H NMR uzyskane dla PBS-3 otrzymanego pod 
ciśnieniem 2 mmHg.
FIG. 2. 1H NMR spectrum of PBS-3 synthesized under 2 mmHg 
pressure.
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Powyższa metoda pozwala także na oszacowanie masy 

molowej (Mn) uzyskanych polimerów. TABELA 1 zawiera 

oszacowane wartości Mn oraz wydajności reakcji.

Analiza struktury poliestru za pomocą techniki 1H NMR 

wykazała liniową budowę uzyskanego materiału bez obec-

ności struktur cyklicznych. Dla materiału PBS-1 osiągnięto 

najwyższą masę molową (Mn) oraz wysoką wartość wydaj-

ności reakcji (W = 37%), co świadczy o osiągnięciu „stanu 

równowagi” reakcji przy niskiej wartości ciśnienia. Przy 

ciśnieniu 1 mmHg, wystąpił nagły spadek Mn, co wiąże się 

z najniższą konwersją reakcji (tylko 4%) dla tego mate-

riału, natomiast przy p = 2 mmHg wartość masy molowej 

ponownie wzrosła (1150 g/mol) wraz z wydajnością reakcji 

wynoszącą 41%. Zgodnie z literaturą, przez pierwsze 10 h 

prowadzenia reakcji następuje skokowy wzrost Mn do warto-

ści 5500 Da. Po tym czasie Mn wzrasta stopniowo od 8 000 

do 10 000 Da w ciągu 24 do 72 h [20]. Bazując na tej wiedzy 

oraz na uzyskanych widmach 1H NMR, z których oszaco-

wano wartości mas molowych dla otrzymanych materiałów, 

wykazano, że czas reakcji nie jest głównym parametrem 

wpływającym na polimeryzację enzymatyczną. Uzyska-

nie materiałów (PBS-2, PBS-3) o niskich wartościach Mn  

w reakcji polikondensacji może być skutkiem zachodzących 

reakcji odwracalnych takich jak gwałtowna transestryfikacja 

katalizowana lipazą [21]. Wykazano także, że reakcje, w któ-

rych uczestniczą monomery zawierające dłuższe łańcuchy 

alkilenowe, zarówno kwasy (sebacynowy i adypinowy kwas) 

i diole (1,8-oktanodiol i 1,6-heksanodiol) wykazują wyższą 

reaktywność od reakcji, w których biorą udział krótkołań-

cuchowe monomery (np. kwas bursztynowy i glutarowy)  

i 1,4-butanodiol [13]. 

Potwierdzono także obecność 

specyficznych wiązań i grup dla 

uzyskanych materiałów przy 

użyciu spektroskopii w podczer-

wieni (RYS. 3).

Analiza widm IR potwierdziła 

utworzenie wiązań estrowych 

(1720 cm-1) oraz obecność in-

tensywnego, szerokiego piku od 

końcowych grup hydroksylowych 

przy długości fali 3600-3200 cm-1. 

Intensywność tego piku jest 

najniższa dla PBS-1, dla którego 

uzyskano najwyższą wartość 

masy molowej (wysoka wydaj-

ność) oszacowaną na podstawie 

widma 1H NMR.

This method also allowed to characterize the molecular 

weight of resulting polymers. TABLE 1 summarized the 

calculated values and the reaction yield.

By analyzing the polyester structure with 1H NMR we 

found a linear structure without rings formation. PBS-1 

material is characterized by the highest molecular weight 

(Mn) thus indicating that the “equilibrium” was achieved at 

the lowest pressure and high conversion (37% yield) was 

noticed. At 1.0 mm Hg, a sudden drop of Mn was observed, 

what corresponds to the lowest yield (only 4%), and then 

it increased again at 2.0 mm Hg and the conversion was 

about 41%. According the literature, the first 10 h of the reac-

tion are necessary for rapid increase in Mn up to 5500 Da. 

Thereafter, Mn increased slowly to 8 000 and 10 000 by 24 

and 72 h, respectively [20]. Thus, based on 1H NMR spec-

tra, the molecular weight of synthesised PBS indicate that 

the reaction time is not the only one prevailing parameter 

of the enzymatic reaction. The formation of a relatively 

low molecular weight polymers (PBS-2, PBS-3) by direct 

polycondensation can be a result of the reverse reaction 

as well as of the extensive transesterification reactions 

catalyzed by lipase [21]. It was also found that reactions 

involving monomers having longer alkylene chain lengths of 

diacids (sebacic and adipic acid) and diols (1,8-octanediol 

and 1,6-hexanediol) give a higher reactivity than reactions 

of shorter chain-length diacids (succinic and glutaric acid) 

and 1,4-butanediol [13].

The presence of specific bonds and groups of result-

ing PBS was also verified with the infrared spectroscopy 

(FIG. 3).

The analysis of the IR 

spectra confirms the es-

ter bonds formation (1720 

cm-1) and the appearance 

of distinct, broad peak 

at the wavelength 3600-

3200 cm-1, which cor-

respond to the hydroxyl 

groups. The intensity of 

this peak is the lowest for 

the PBS-1 for which the 

highest molecular weight 

(and highest yield) was 

achieved as determined 

from NMR spectra. 

Materiał 
Material

Zmienne ciśnienie 
Variable pressure

p [mmHg]

Oszacowane masy molowe 
na podstawie widm 1H NMR 
Calculated molecular weight 

from 1H NMR
Mn [g/mol]

Wydajność
Yield

W [%]

PBS-1 0.3 2550 37

PBS-2 1.0   840 4

PBS-3 2.0 1150 41

TABELA 1. Masy molowe (Mn) oraz wydajności reakcji dla PBS otrzymanego pod różnymi ciśnieniami.
TABLE 1. The molecular weight (Mn) of PBS synthesised under different pressure.

RYS. 3. Widma IR dla uzyskanych materiałów PBS  
pod różnymi ciśnieniami.
FIG. 3. IR spectra of enzymatically synthesized PBS  
at various pressure conditions.
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Charakterystykę termiczną materiałów oznaczono na 

podstawie termogramów DSC i najwyższe piki odpowiada-

jące temperaturze topnienia Tm, temperaturze krystalizacji Tc 

oraz odpowiadające im entalpie zestawiono w TABELI 2. 

Materiał PBS-1 wykazuje znacznie wyższą wartość 

temperatury topnienia w porównaniu do materiału PBS-2, 

dla którego uzyskano także niższą wartość masy molowej 

oszacowanej z widma 1H NMR oraz niższą wartość wydaj-

ności reakcji obliczoną ze stechiometrii. Podobną tendencję 

zaobserwowano w odniesieniu do temperatur krystalizacji. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wartości temperatury topnienia, 

Tm oraz krystalizacji, Tc dla PBS otrzymanego na drodze 

konwencjonalnej (tj. przy użyciu katalizatorów organome-

talicznych), które wynoszą Tm = 114-115°C i Tc = 75-76°C 

[22], jest oczywistym, że materiał PBS-1 otrzymany w wyniku 

polimeryzacji enzymatycznej metodą roztworową wykazuje 

właściwości termiczne najbardziej zbliżone do komercyjnie 

dostępnego PBS.

Wnioski

Otrzymano poli(bursztynian butylenu) na drodze polime-

ryzacji enzymatycznej przy zastosowaniu różnych ciśnień. 

Wykazano, że poprzez modyfikację ciśnienia na etapie 

polikondensacji, wydajność reakcji związana z kinetyką 

polikondensacji uległa zmianie w wyniku czego uzyska-

no najwyższą wartość masy molowej przy zastosowaniu 

najniższego ciśnienia (PBS-1). Zostało to potwierdzone 

poprzez oszacowanie mas molowych na podstawie widm 
1H NMR. Spektroskopia w podczerwieni dla PBS-1 wykazała 

najmniejszą intensywność piku pochodzącego od grup –OH 

wskazując na dobrą konwersję monomerów. Właściwości 

termiczne dla materiału PBS-1 wskazały na najwyższą 

temperaturę topnienia i krystalizacji, czemu można przypi-

sać także wysoką wartość masy molowej, a także wysoką 

wydajność osiągniętą w obecności lipazy B pochodzącej ze 

szczepu Candida antarctica podczas trwania 9-godzinnej 

reakcji. Jednakże stosunkowo niska wydajność (ok. 40%) i 

niska masa molowa wskazują na konieczność wydłużenia 

czasu reakcji oraz lepszej kontroli zmiennego ciśnienia na 

etapie polikondensacji.
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The characteristic thermal behavior was determined from 

DSC scans, and high temperature melting peak, Tm and 

the crystallization temperature, Tc, and the corresponding 

enthalpies are summarized in TABLE 2.

It can be noticed that PBS-1 showed the melting peak at 

much higher temperature as compared to PBS-2 for which 

the lowest molecular weight was determined from 1H NMR 

and the lowest yield was calculated from the stoichiometry. 

Similar dependence is observed for crystallization tempera-

ture. Taking into account that melting and crystallization 

temperatures for PBS synthesized in a conventional way 

(e.i. with the use of organometallic catalyst) are 114-115°C 

for melting point and 75-76°C for the crystallization tem-

perature [22], it is evident that material PBS-1 obtained by 

enzymatic polymerization in solution at lowest pressure 

shows the most similar values of the thermal transitions to 

the commercially available PBS.

Conclusions

In this work, poly(butylene succinate) was synthesized 

during the enzymatic polymerization under varying pres-

sures. It was showed that by changing pressure at the 

polycondensation stage, the conversion of the reaction, 

which corresponds to the kinetics of polycondensation, was 

altered and the highest molecular weight was obtained by 

applying the lowest pressure (PBS-1). This was confirmed by 

the molecular weight values calculated from 1H NMR spec-

troscopy. The infrared spectroscopy revealed the smallest 

-OH band formation thus indicating good conversion of the 

monomers. The thermal properties of PBS-1 material are 

reflecting the highest melting and crystallization tempera-

tures which again can be ascribed to the highest molecular 

weight and high conversion achieved under the presence 

of lipase B from Candida antarctica during only 9 hours of 

the reaction. However, relatively low yield (app. 40%), and 

low molecular weight indicates that reaction time should be 

extended and applied pressure needs to be controlled over 

the entire synthesis of the PBS material.
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TABELA 2. Charakterystyka termiczna dla uzyskanych materiałów PBS.
TABLE 2. Characteristic thermal behavior for synthesized PBS materials for synthesized PBS materials.

Numer próbki 
Sample code

Tm 

[oC]
∆Hm

[J/g]
Tc

[oC]
∆Hc

[J/g]

PBS-1 110.3 102.6 72.6 70.76

PBS-2 90.4 78.06 54.4 83.81

PBS-3 99.5 148.7 63.9 104.30

gdzie: Tm - temperatura topnienia (drugi cykl ogrzewania), ∆Hm - entalpia topnienia, Tc - temperatura krystalizacji, 
∆Hc – entalpia krystalizacji
where: Tm - melting temperature (2nd heating run), ∆Hm - melting enthalpy, Tc - crystallization temperature, 
∆Hc - crystallization enthalpy
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