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FISA 5 – Poliesteri biodegradabili cu aplicatii multiple - Polihidroxibutirat

Descriere generala
Polihidroxialcanoaţii (PHA) sunt poliesteri ai hidroxiacizilor alifatici. Ei sunt produşi în mod

natural de către bacterii şi se acumulează sub formă de granule la nivelul citoplasmei, ca rezerve de
energie şi atomi de C. Polihidroxialcanoaţii au proprietăţi asemănătoare polimerilor derivaţi din petrol şi
alcătuiesc o clasă de materiale termoplastice ale căror caracteristici mecanice variază între elasticitate
asemănătoare cu a cauciucului şi duritate comparabilă cu a textolitului cristalin.

Polihidroxibutiratul (PHB) este un poliester obţinut pe cale microbiologică cu masa moleculară de aprox.
60.000-250.000 Da, biodegradabil şi biocompatibil, cu proprietăţi termoplastice bune, similare cu polipropilena
si polietilena, inclusiv flexibiliate si rezistenta excelente, precum şi posibilitatea de a fi tras în fibre.

Operatii tehnologice strict necesare
Pregatirea inoculului cu tulpina de Cupriavidus necator (Alcaligenes eutrophus DSM 545) / Fermentatia

propriu-zisa / Separarea biomasei si prelucrarea post-biosinteza / Obtinerea filmului polimeric

Caracteristici tehnice produs
PHB (polihidroxialcanoat cu catena scurta, scl-PHA) :
- pelicula filmata compacta, fragila si casanta si un continut in PHB de 92%
- proprietati asemănătoare polipropilenei din punct de vedere al prelucrării sub forma de masă plastică
- interval de topire: 1750C şi temperatura de tranziţie vitroasă 15oC
- rezistenţa la tracţiune 40 Mpa este apropiată de cea a polipropilenei.
- insolubil în apă şi relativ rezistent la degradare hidrolitică.
- prezintă o bună permeabilitate la hidrogen.
- bună rezistenţă la radiaţii UV, dar slabă rezistenţă la acizi şi baze.
- solubil în cloroform şi alte hidrocarburi clorurate
- se scufundă în apă, în timp ce polipropilena pluteşte pe apă, scufundarea în apă a PHB-ICCF înlesneşte

biodegradarea sa anaerobică
- este netoxic şi biocompatibil ceea ce îl face potrivit pentru aplicaţii medicale
- temperaturi în care poate fi utilizat PHB-ICCF care este cuprins între -30oC şi 120oC.

Aspect inovativ
Compozitia mediului nutritiv si parametri de fermentatie adecvati pentru obtinerea biopolimerului in

concentratie de 8,6g/L mediu de fermentatie, respectiv 92% din biomasa uscata.
Domeniu de aplicare

- materiale pentru ambalaje total biodegradabile (sacoşe, saci, containere, hârtie acoperitoare etc.); materiale
înlocuitoare ale polimerilor sintetici la obţinerea maselor plastice pentru articole de larg consum: aparate de ras,
ustensile, cartele, produse igienice feminine, containere de cosmetice (sticle de şampon), veselă de unică
folosinţă; materii prime pentru producerea de vopsele cu caracteristici speciale;

- scopuri medicale: material osteosintetic, pentru stimularea şi refacerea oaselor, utilizarea ca vehicul
pentru transportul şi eliberarea cu efect retard a medicamentelor, component bioactiv folosit ca material pentru
prepararea de implanturi.


