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Úvod 

 
Dendromasa, či už vo forme dreva rýchlorastúcich 

drevín alebo vo forme odpadovej biomasy z lesníctva 
a drevospracujúceho priemyslu (konáre a pne, odrezky, 
piliny a pod.), je perspektívnym zdrojom surovín lignoce-
lulózového charakteru. Môže mať uplatnenie nielen pre 
energetické účely, ale aj pre výrobu chemikálií. Drevo 
predstavuje zložitý komplex heterogénnych makromoleku-
lových látok s bunkovou štruktúrou. Hlavnými zložkami 
dreva sú celulóza, hemicelulózy a lignín a sprievodnými 
zložkami sú extraktívne látky (sacharidy, glykozidy, tuky, 
vosky, živice, farbivá a anorganické látky). 

Jedným zo spôsobov využitia biomasy je výroba alko-
holových palív. V procese výroby etanolu sa biomasa naj-
skôr hydrolyzuje na zmes hexózových a pentózových sa-
charidov a následne sa tieto fermentujú mikroorganizmami 
na etanol. V podmienkach kyslej hydrolýzy dochádza sú-
časne popri konverzii polysacharidov na monomérne sa-
charidy aj k ich degradácii, čo je nežiaduce. Z tohto dôvo-
du sa ako výhodnejšia javí enzymatická hydrolýza. Ligni-
fikovaná bunková stena ani kryštalická oblasť  makromo-
lekuly celulózy však nie sú dostatočne prístupné pre enzý-
my, preto je potrebné biomasu pred samotnou enzymatic-
kou hydrolýzou predupraviť. Cieľom predúpravy je čias-
točná delignifikácia suroviny, odstránenie hemicelulóz 
a dekryštalizácia celulózovej zložky. Jednou z možných 
metód zvýšenia akcesibility celulózy lignocelulózových 
materiálov je ich hydrotermická predúprava (vodná pred-
hydrolýza). Cieľom tohto typu predúpravy je pri energetic-
ky a technologicky prijateľných podmienkach odstrániť 
ľahko hydrolyzovateľnú časť polysacharidov (škrob a časť 
hemicelulóz), vodorozpustný lignín a extraktívne látky1–4.  

V technologickom procese predúpravy lignocelulózo-
vej biomasy sa najčastejšie využíva teplotný rozsah 150 až 
230 °C. Pri týchto teplotách sa reakčné prostredie oboha-

cuje o H3O
+ ióny, ktoré vznikajú autoprotolýzou vody 

a disociáciou nascentných slabých organických kyselín 
(mravčej a octovej), ako aj odštiepovaním funkčných sku-
pín z hemicelulóz5,6. H3O

+ ióny slúžia ako katalyzátor pri 
hydrolýze hemicelulóz na rozpustné sacharidy a štiepia 
celulózu na kratšie reťazce. Depolymerizácia celulózy je 
energeticky náročnejšia ako rozklad hemicelulóz, preto 
prebieha pri vyšších teplotách. Je to spôsobené fyzikálno-
chemickým charakterom celulózy – lineárnou vysokouspo-
riadanou štruktúrou polymérnych reťazcov, vysokým poly-
merizačným stupňom a vysokým podielom kryštalickej 
celulózy7.   

Na sledovanie zmien štruktúry makromolekúl drev-
ných polymérov sa s výhodou využíva gélová permeačná 
chromatografia (GPC)8–10 a infračervená spektroskopia 
(FTIR)11,12. V prípade GPC celulózy možno aplikovať 
derivatizáciu na trikarbaniláty celulózy (CTC), ktorej pred-
nosťou je, že proces úplnej trisubstitúcie prebieha 
v jednom reakčnom kroku a bez degradačného účinku 
na celulózu. Pomocou tejto metódy možno určiť priemerný 
polymerizačný stupeň celulózy (PPS), distribúciu mólo-
vých hmotností (MWD) a priemery viacerých mólových 
hmotností (mólová hmotnosť číselná Mn, mólová hmot-
nosť hmotnostná Mw, mólová hmotnosť z-tová Mz, mólová 
hmotnosť priemerná Mz+1, mólová hmotnosť viskozitná 
Mv). FTIR analýzou izolovanej celulózy možno sledovať 
zmeny jej kryštalinity. 

V práci sme sledovali zmeny štruktúry celulózy po 
vodnej hydrolýze dreva vŕby bielej (Salix alba L.) metó-
dou gélovej permeačnej chromatografie a FTIR spektros-
kopie. 

 
 

Experimentálna časť 
 
Na experimenty bolo použité drevo 15ročnej vŕby 

bielej pochádzajúcej z okolia mesta Zvolen.  
Vzorky boli spracované na hranoly (2210 mm) 

v smere vlákien a podrobené vodnej hydrolýze vo vysoko-
tlakovom reaktore PARR 4561 s použitím hydromodulu 
1:4 (w/v). Hydrolýza prebiehala pri teplote 180 °C 
a časoch 30, 60, 120 a 240 minút. Na naše experimentálne 
práce sme použili tuhé  zvyšky po hydrolýze (vzorky 
s označením 30, 60, 120, 240) a drevo neupravené hydro-
lýzou (vzorka s označením 0). Experimenty boli uskutoč-
nené pri každej teplote a čase várky paralelne. 

 
Chemické analýzy 

 
Po toluén-etanolovej extrakcii13 bola vo vzorkách 

stanovená celulóza podľa Seiferta14. Vzorky izolovaných 
celulóz boli analyzované spektroskopickou metódou FTIR, 
za účelom zistenia zmien štruktúry a indexov kryštalinity 
celulózy. Za účelom sledovania zmien jej priemerného 
polymerizačného stupňa (PPS), polydisperzity (PD) 
a mólových hmotností metódou gélovej permeačnej chro-
matografie bola derivatizovaná na trikarbanilát celulózy15.  
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GPC trikarbanilátov celulózy 
 
Vysušené trikarbaniláty celulózy boli rozpustené 

v tetrahydrofuráne a následne analyzované metódou gélo-
vej permeačnej chromatografie16.  

Na kalibráciu kolóny boli použité štandardy polysty-
rénov. Ich mólové hmotnosti boli v rozsahu 500 až 
6 035 000 g mol–1. Z retenčných časov polystyrénových 
štandardov bola zostrojená kalibračná závislosť 
log (M) = f (tR). Údaje z detektora boli vyhodnocované 
programom HSM-HPLC Software Manager 
(Hitachi), hodnoty mólových hmotností a PPS boli vypočí-
tané zo štyroch meraní pre každú vzorku, a to po konverzii 
dát v programe Clarity (DataApex).  

 
FTIR analýza celulózy 

  
Merania boli uskutočnené na prístroji Nicolet iS 10 

(Thermo Scientific) technikou ATR-FTIR. Vzorky boli 
analyzované na kryštáli ZnSe v rozsahu 4000–400 cm–1 pri 
rozlíšení 4 cm–1, pri každej vzorke bolo vykonaných 
64 skenov. Získané spektrálne záznamy boli vyhodnocova-
né spektroskopickým softvérom OMNIC 8. 
Na vyhodnocovanie sa používali priemerné spektrá, ktoré 
sa zhotovili zo spektier ôsmych meraní vzoriek. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Chemické analýzy dreva 
 

Výsledky chemických analýz poukazujú na zvyšova-
nie podielu extraktívnych látok a celulózy po hydrotermic-
kej úprave dreva oproti pôvodnej vzorke (tab. I). Výťažok 
extraktívnych látok sa zvyšuje jednak o produkty termic-
kého rozkladu lignínovej makromolekuly, ako aj relatívne 
v dôsledku odbúrania hemicelulóz. Pri čase 240 minút sme 
pozorovali výrazné zuhoľnatenie  dreva, čo spôsobilo po-
kles extraktívnych látok z dôvodu kondenzačných reakcií, 
a tým menšej rozpustnosti extraktívnych látok 
v organických rozpúšťadlách.  

Výťažky celulózy môžu vzrastať s časom hydrotemic-
kej úpravy relatívne, alebo môžu byť zapríčinené zmenami 

v štruktúre celulózy, pričom dochádza k zuhoľnateniu 
a zosieťovaniu17,18.  

 
Gélová permeačná chromatografia trikarbanilátov 
celulózy 

 
Analýza trikarbanilátov celulózy metódou gélovej 

permeačnej chromatografie poskytuje údaje o číselnej 
mólovej hmotnosti (Mn), hmotnostnej mólovej hmotnosti 
(Mw), zetovej mólovej hmotnosti (Mz), priemernej mólovej 
hmotnosti (Mz+1), priemernom polymerizačnom stupni 
a polydisperzite celulózy. Zmeny týchto charakteristík 
celulózy sme pozorovali pri vodnej hydrolýze dreva vŕby 
bielej pri teplote 180 °C.  

Z distribučných kriviek trikarbanilátov celulózy izolo-
vanej z pôvodného dreva a z tuhého zvyšku po hydrolýze 
(obr. 1) vidno, že vplyvom úpravy nastala depolymerizácia 
celulózy oproti pôvodnej vzorke. K výraznej zmene do-
chádza už počas prvých 30 minút hydrolýzy. Postupne, so 
zvyšujúcim sa časom hydrolýzy až po čas 240 minút, de-
gradácia celulózy pokračuje, ale zmeny nie sú také výraz-
né. Poukazuje na to posun maxím distribučných kriviek 
k nižším hodnotám log M (obr. 1). 

Výsledky mólových hmotností (tab. II) tiež potvrdzu-
jú najväčšie zmeny makromolekulových vlastností celuló-
zy v prvých 30 minútach hydrotermického pôsobenia. 
Hodnota hmotnostnej mólovej hmotnosti Mw  klesla 
v tomto čase približne 1,7násobne. Pokles mólových hmot-
ností možno odôvodniť depolymerizáciou celulózovej 
makromolekuly, pričom minimálna hodnota Mw bola za-
znamenaná v čase 240 minút.  

Celulóza je zmesou makromolekúl s rôznym počtom 
monomérnych jednotiek o rôznej dĺžke. Priemerný poly-
merizačný stupeň (PPS) je priemerom polymerizačných 
stupňov jednotlivých makromolekúl. Kritériom šírky dis-
tribúcie je polydisperzita (PD), ktorá sa vypočíta ako po-
mer mólových hmotností Mw k Mn. 

So zvyšujúcim sa časom úpravy sme pozorovali  kle-
sajúci  trend hodnôt PPS,  pričom jeho najnižšiu hodnotu 
sme vypočítali v čase úpravy 240 minút (tab. III). Podobný 
klesajúci trend sme zaznamenali aj v prípade polydisperzi-
ty. Pokles polydisperzity celulózy môže byť spôsobený 

a RSD – relatívna smerodajná odchýlka bola vypočítaná z dvoch meraní 

Čas hydrolýzy [min] Extraktívne látky ± RSD a Celulóza ± RSD a 
0 5,27±0,18 37,90±0,12 
30 22,20±0,35 52,49±0,68 
60 24,00±0,28 61,21±1,34 
120 24,04±0,90 65,75±1,08 
240 19,86±0,38 80,32±1,88 

Tabuľka I  
Obsah celulózy izolovanej z neupraveného (0) a hydrotermicky upravovaného (30, 60, 120 a 240) vŕbového dreva (%) 
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depolymerizáciou vysokomolekulových frakcií celulózy, 
resp. odbúravaním jej amorfných oblastí19. 

 
FTIR analýza celulózy 

 
Interpretáciou FTIR spektra celulózy možno identifi-

kovať prítomné funkčné skupiny a získať informácie 
o štruktúre celulózovej makromolekuly. FTIR spektrálny 
záznam celulózy izolovanej z neupraveného dreva vŕby 
bielej je na obr. 2. Vlnočty jednotlivých absorpčných pá-
sov sme priradili príslušným funkčným skupinám 
na základe údajov z literatúry12,20–24. 

V oblasti charakteristických skupinových vibrácií od 
3700 do 3000 cm–1 je v FTIR spektre celulózy vŕby bielej 
dominantný široký absorpčný pás s maximom                    
pri 3336 cm–1. Tento pás sa priraďuje valenčným vibrá-
ciám -OH skupín v celulóze, a tiež intra- a inter-

molekulovým vodíkovým väzbám v makromolekule celu-
lózy, ktoré sú vytvárané hydroxylovými skupinami celuló-
zy. Stredne silný absorpčný pás  pri 2893 cm–1 je prejavom 
valenčných vibrácií -CH skupín v celulóze. Pri vlnočte 
1643 cm–1 sa nachádza absorpčný pás, ktorý sa pripisuje 
adsorbovanej vode. 

V oblasti spektra 1500–1300 cm–1 sa nachádzajú ab-
sorpčné pásy, ktoré sú veľmi dôležité na určenie pomerné-
ho zastúpenia kryštalického a amorfného podielu celulózy 
(index kryštalinity). Pri vlnočte 1428 cm–1 sa prejavujú 
deformačné vibrácie -CH2 skupín v celulóze, pri 1366 cm–1 
deformačné vibrácie -CH kryštalickej celulózy, pri 1335 
cm–1 rovinné deformačné vibrácie -OH v amorfnej celuló-
ze a pri 1315 cm–1 vejárové deformačné vibrácie -CH2 
v kryštalickej celulóze.  

Charakteristické pásy celulózy zodpovedajúce C-O-C 
vibračným módom glukózových cyklických foriem 

a RSD – relatívna smerodajná odchýlka bola vypočítaná zo štyroch meraní 

Čas hydrolýzy [min] Mn±RSD a Mw±RSD a Mz±RSD a Mz+1±RSD a 

0 33 744±238 205 133±318 695 572±3894 1 623 414±6836 

30 28 626±415 123 710±218 443 162±4571 1 267 767±6875 

60 28 467±377 91 539±221 298 312±4323 1 198 602±7427 

120 25 210±268 58 805±340 122 508±1543 233 964±1409 

240 20 968±432 50 353±879 116 905±2198 293 683±2337 

Tabuľka II 
Výsledné hodnoty Mn, Mw, Mz, Mz+1, celulózy izolovanej z neupraveného (0) a hydrotermicky upravovaného (30, 60, 120 
a 240) vŕbového dreva 

Obr. 1. MWD trikarbanilátov celulózy izolovanej z neupraveného (0) a hydrotermicky upravovaného (30, 60, 120 a 240) vŕbového 
dreva, 0  — · , 30 ·······, 60  — · ·, 120  – – –, 240  –––– 

                                      log M 

dW / dlogM 
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a valenčným CO vibráciám, sa nachádzajú   pri 1158cm–1, 
resp. 1102 cm–1. Najintenzívnejší pás FTIR spektra celuló-
zy izolovanej z vŕby bielej, ktorý sa nachádza pri 1026 cm–1, 
je vyvolaný C-O valenčnými vibráciami. Pri vlnočte 
898 cm–1 sa nachádza ďalší pás, ktorý je dôležitý 
z hľadiska posudzovania kryštalinity celulózy. Zodpovedá 
asymetrickým mimorovinným vibráciám β-(1,4)-
glykozidovej väzby v amorfnom podiele celulózy. 

Porovnaním spektrálnych záznamov celulózy pred 
hydrolýzou a po jednotlivých časoch hydrolýzy (obr. 3) 
možno pozorovať viaceré zmeny v štruktúre celulózy. Pri 
vyšších časoch hydrolytického pôsobenia, t.j. nad 
120 minút, možno v spektrách celulózy pozorovať pribud-
nutie absorpčných pásov pri 1614 a 1508 cm–1. Najvýraz-
nejšie sú v spektre celulózy po 240 minútach hydrotermic-
kej úpravy a možno ich priradiť deformačným vibráciám 

Tabuľka III 
Hodnoty priemerného polymerizačného stupňa 
a polydisperzity celulózy z neupraveného (0 min) 
a hydrotermicky upraveného (30, 60, 120 a 240 min) vŕbo-
vého dreva 

Čas hydrolýzy [min] PPS±RSD a PD±RSD a 

0 1266±1,96 6,02±0,12 

30 764±7,51 4,39±0,03 

60 565±1,36 3,23±0,05 

120 363±2,10 2,33±0,03 

240 311±5,42 2,41±0,04 

a RSD – relatívna smerodajná odchýlka bola vypočítaná zo 
štyroch meraní 

Obr. 3. Oblasť 1660–1480 cm–1 FTIR spektier celulózy izolovanej z neupraveného (0) a hydrotermicky upravovaného (30, 60, 120 
a 240) dreva vŕby bielej,  0  — · , 30 ·······, 60  — · ·, 120  – – –, 240  –––– 

                                                     vlnočet, cm–1 

absorbancia 

Obr. 2.  FTIR spektrum celulózy izolovanej z neupraveného dreva vŕby bielej 

                                                             vlnočet, cm–1 

absorbancia 
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aromatického skeletu. Predpokladáme, že pri daných pod-
mienkach dochádza k reakciám celulózy s degradačnými 
produktmi hydrolýzy. Vznik aromatických štruktúr počas 
vodnej hydrolýzy čistej celulózy pozorovali aj iní autori25. 
Výskyt absorpčných pásov aromatického skeletu 
v spektrách celulózy môže byť v menšej miere spôsobený 
aj prítomnosťou zvyškového lignínu v izolovanej celulóze. 

Na vyjadrenie zmien kryštalinity celulózy sme vypo-
čítali hodnoty indexu celkovej kryštalinity TCI (Total 
Crystallinity Index), ktorý je určený podielom výšok ab-
sorpčných pásov H1370/H2900 a indexu laterálneho usporia-
dania LOI (lateral order index), ktorý je vyjadrený po-
dielom výšok absorpčných pásov H1428/H898 (tab. IV). In-
dex celkovej kryštalinity TCI zahŕňa prejav celulózy 
I aj celulózy II a je úmerný stupňu kryštalinity celulózy.  
Index laterálneho usporiadania LOI sa týka výlučne celu-
lózy I a koreluje s celkovým stupňom usporiadania 
v celulóze21,26.  

V priebehu hydrotermickej úpravy sa prednostne od-
búrava amorfný podiel celulózy, čo má za následok rela-
tívne zvýšenie podielu kryštalickej celulózy. Z tohto dôvo-
du je zistené zvyšovanie hodnôt indexu kryštalinity 
s narastajúcim časom hydrotermickej úpravy relatívne. 

 
 

Záver 
 
Z experimentálnych výsledkov sledovania zmien vy-

braných charakteristík celulózy počas vodnej hydrolýzy 
dreva vŕby bielej pri 180 °C možno vyvodiť nasledovné 
závery: 
– percentuálny podiel celulózy sa s narastajúcim časom 

hydrolýzy zvyšuje, 
– priemerný polymerizačný stupeň a stupeň polydisper-

zity celulózy sa znižujú vplyvom hydrolýzy, pričom 
výrazné zmeny nastávajú do 120 minút úpravy, 

– hodnoty indexu celkovej kryštalinity (TCI) a indexu 
laterálneho usporiadania (LOI) sa s narastajúcim ča-
som úpravy zvyšujú, pričom sa pravdepodobne jedná 
o relatívny nárast kryštalinity spôsobený odbúravaním 
amorfného podielu celulózy. 
Z hľadiska akcesibility celulózy k následnej enzyma-

tickej hydrolýze je optimálny čas vodnej hydrolýzy dreva 
vŕby bielej pri teplote 180 °C v rozsahu 60 až 120 minút. 
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V. Kučerová and E. Výbohová (Faculty of Wood 
Sciences and Technology, Department of Chemistry and 
Chemical Technologies, Zvolen, Slovakia): The Changes 
of Cellulose in Hydrolysis of Willow (Salix alba L.) 
Wood  

  
Some characteristics of cellulose were studied before 

and after hydrolysis of willow (Salix alba L.) wood by 
GPC and FTIR spectroscopy. The hydrolysis was per-
formed  at 180 °C and different reaction times. The de-
grees of polymerization of cellulose decreased, molecular 
distribution changed and total crystallinity of cellulose 
increased. The increase is probably caused by degradation 
of amorphous cellulose. Aqueous hydrolysis seems to be 
a prospective pretreatment before enzymatic hydrolysis.  
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