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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytickej chémie 

Kandidát: Slavomíra Zatrochová 

Školiteľ: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Názov diplomovej práce: Testováni nanovlákenných polymerů pro extrakci na magnetickém 

míchadle 

 

          Táto práca sa zameriava na nanovlákenné polyméry a ich potenciálne využitie  

v sorpčnej extrakcii na magnetickom miešadle (SBSE- stir bar sorptive extraction). Cieľom 

bolo otestovať vybrané druhy polymérnych vlákien a overiť ich vhodnosť ako materiálu pre 

budúcu extrakciu na magnetickom miešadle. Práca pozostávala z prípravy roztokov, do 

ktorých boli umiestnené magnetické miešadlá potiahnuté nanovláknom, kde prebehla 

samotná sorpčná extrakcia s vybranými druhmi látok. Nasledovala chromatografická 

analýza, separácia a vyhodnotenie úspešnosti zakoncentrovania sa látok na polymérnych 

vláknach. Výsledkom série meraní bolo zistené, že extrémne lipofilné analyty ako sú farbivá 

Sudány, boli nenávratne absorbované na polymérne vlákna, polystyrénové vlákno (PS) bolo 

nestabilné voči použitým organickým rozpúšťadlám a pred každou extrakciou bolo 

pripravované nanovo. Najvyšší teoretický obohacujúci faktor (100) nebol žiadnym spôsobom 

dosiahnutý. Na základe zistených údajov je možné konštatovať, ktoré vybrané druhy 

polymérnych vlákien sú vyhovujúce za pripravených podmienok extrakcie. 
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ABSTRACT 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry  

Candidate: Slavomíra Zatrochová 

Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Testing of nanofibrous polymers for extraction on a magnetic 

stirrer 

 

          This thesis focuses on nanofibers polymers and their potential use for the 

sorption extraction on a magnetic stirrer (SBSE - stir bar sorptive 

extraction). The main aim of the work was to test selected types of polymer fibers and 

to prove their suitability as material for extraction on the 

magnetic stirrer. The presented work included the preparation of solutions to which 

we placed magnetic stirrers coated by nanofibers where the sorption 

extraction was carried out with selected substances. Afterwards 

chromatographic analysis and separation, the pre-concentrated  

substances on polymeric fibers was evaluated. After several measurements we 

found out that the extreme lipophilic analytes such as  Sudan dyes 

were irreversibly adsorbed on polymeric fibers. Polystyrene fiber 

(PS) was not stable in used organic solvents and therefore was prepared 

again before every extraction. The highest theoretical enrichment factor (100) has not 

been achieved at any used nanofiber. In conclusion, we can say which 

selected kinds of polymeric fibers are suitable under the conditions of 

extraction. 
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1 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

ACN   Acetonitril 

BenP   Benzylparabén 

BP   Butylparabén 

CE   Kapilárna elektroforéza 

COX   Cyklooxigenáza 

EG/silikón  Etylénglykol/silikón 

EP   Etylparabén 

EtOH   Etanol 

EÚ   Európska únia 

FDA   Úrad pre kontrolu potravín a liekov 

GC    Plynová chromatografia 

GRAS   Všeobecne považované za bezpečné 

HPLC   Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

IBP   Isobutylparabén 

IPP   Isopropylparabén 

K o/w   Rozdeľovací koeficient oktanol/voda 

LC   Kvapalinová chromatografia 

LD   Kvapalná desorpcia 

Log P   Rozdeľovací koeficient 

MAA   Metakrylová kyselina 

MeOH   Metanol 
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MIT   Moloecular Imprinting Technology 

MP    Metylparabén 

NaCl   Chlorid sodný 

NSAIDs   Nesteroidné antiflogistiká 

NY-PVB  Nylon-Polyvinylbutyral 

PA    Polyakrylát 

PA6   Polyamid 6 

PCB   Polychlórované bifenyly 

PCL   Polykaprolaktón 

PCl5   Chlorid fosforečný 

PDMS   Polydimetylsiloxan 

PP   Propylparabén 

PS   Polystyrén 

PTU/s   Tepelne programovaný výparník/výparníky 

PVB   Polyvinylbutyral 

PVDF   Polyvinylidenflorid 

SBSE   Extrakcia na magnetickom miešadle 

SCBI   Insekticídy blokujúce sodíkové kanály 

SPE   Extrakcia pevným sorbentom 

SPME   Mikroextrakcia na tuhú fázu 

TD   Tepelná desorpcia 

TDU   Jednotka tepelnej desorpcie 

MIPs   Moleculary Imprinted Polymers 
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2 ÚVOD 

          Nanovlákna, nádejný a perspektívny materiál, v dnešnej dobe predstavujú jeden 

z popredných prúdov vo vývoji a výskume materiálov. Nanovlákno je definované ako vlákno 

o veľkosti menšej než 1 m. Polymérne nanovlákna majú malý priemer, z čoho plynie ich 

veľký merný povrch. Majú radu významných vlastností, ktoré ich predurčujú byť výbornými 

kandidátmi pre širokú škálu aplikácií, ako napríklad vysoko účinné filtre, separačné 

membrány, až po biologické aplikácie a je možné ich považovať za budúcnosť v oblasti 

materiálov [1]. 

          Extrakcia na magnetickom miešadle (SBSE) bola zavedená v roku 1999 ako metóda 

prípravy vzoriek bez použitia veľkého množstva rozpúšťadiel. Metóda je založená na 

sorpčnej extrakcii, pričom rozpustné látky sú extrahované na polymérny povlak 

magnetického miešadla. V porovnaní s mikro-extrakciou na pevnej fáze je väčšie množstvo 

sorpčnej extrakčnej fáze a v dôsledku toho je možné dosiahnuť extrémne vysokej citlivosti, 

ako bolo dokázané pri stopovej analýze v oblasti životného prostredia, potravín a 

biomedicíny. Využitie nanovlákenných polymérov ako povlaku pre sorpčnú extrakčnú 

analýzu za pomocou magnetického miešadla, bolo navrhnuté za účelom rozšírenia poznatkov 

o magnetických mikroextrakčných technikách [2, 3]. 

          V experimentálnej časti tejto práce boli vybrané konkrétne nanovlákna (PS, PS+PCL, 

PVDF, PVB, PA6 a NY-PVB), ktorými boli ručne, ako aj elektrospiningom, potiahnuté 

magnetické miešadlá a prebehla sorpčná analýza. Po zakoncentrovaní vybraných a 

skúmaných druhov látok, bola vykonaná extrakcia do organického rozpúšťadla a následná 

HPLC analýza. Touto metódou som sa snažila získať informácie o vybraných druhoch 

nanovlákien, preskúmať ich možnosti využitia v tejto oblasti ako sľubných materiálov na 

extrakciu pre širokú skupinu analytov. 
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3 CIEĽ A ZADANIE PRÁCE 

Cieľom diplomovej práce bolo otestovať vybrané druhy nanovlákien pre extrakciu 

prostredníctvom SBSE techniky a vyvinúť HPLC metódy pre stanovenie vybranej skupiny 

analytov po SBSE extrakcii. Po extrakcii do organického rozpúšťadla potvrdiť/ vyvrátiť 

potencionálne využitie nanovlákien ako budúcich materiálov pre širokú skupinu analytov. 
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4 TEORETICKÁ ČASŤ 

4.1 Sorpčná extrakcia na magnetické miešadlo  

4.1.1 Vývoj a princíp metódy  

          V oblasti mikroextrakčných techník dochádza neustále k vývoji nových modernejších 

princípov. Ich uplatnenie sa v poslednej dobe spája s rôznymi ďalšími kombinovanými 

mikroextrakčnými technikami. Obecne dochádza k snahe zefektívniť a vylepšiť dané 

postupy, dospieť k presnejším extrakčným postupom a samozrejme, veľmi dôležitými 

faktormi sú úspora času, zníženie nákladov, zautomatizovanie celého procesu a  

v neposlednom rade používanie organických rozpúšťadiel. 

          SBSE bola vyvinutá na základe poznatkov a výsledkov mikroextrakcie na tuhú fázu  

(SPME). Táto metóda je založená na rovnovážnej extrakcii sledovaných látok zo vzorky 

malým množstvom stacionárnej fáze umiestnenej na povrchu tenkého kremenného vlákna. 

Medzi najvýznamnejšie modifikácie SPME patrí vyššie spomínaná SBSE. Hlavným cieľom 

modifikácie bolo eliminovať nedostatky SPME. SBSE bola prvýkrát predstavená v roku 

1999 ako nová a vylepšená technika prípravy vzoriek. Miešadlá nazývané aj “twiters“, sú 

zvyčajne potiahnuté vrstvou polydimetylsiloxanu (PDMS) a samotný extrakčný proces je 

založený na rovnováhe medzi PDMS-voda [2]. 

 

 

 

Obrázok 1 - SBSE aparatúra 
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4.1.2 SBSE kroky: extrakcia a desorpcia  

          SBSE pozostáva z dvoch hlavných krokov a to extrakcie a desorpcie. 

Extrakčný krok prebieha tak, že magnetické miešadlo potiahnuté nanovláknom umiestnené 

na dne kadičky sa v procese miešania dostáva do kontaktu s rozpustnými látkami vo vodnom 

roztoku. Po extrakcii sa magnetické miešadlo odstráni z kadičky, prepláchne sa destilovanou 

vodou, aby sa zbavilo soli, cukrov, proteínov či už iných nežiaducich zložiek vzorky. Po 

extrakčnom kroku nasleduje tepelná (TD) alebo kvapalná (LD) desorpcia [2]. 

          Väčšina SBSE aplikácií zahŕňa TD pomocou plynovej chromatografie (GC) na 

získanie nahromadených analytov z potiahnutého magnetického miešadla. Tento krok 

neobsahuje použitie organických rozpúšťadiel a umožňuje úplné zavedenie extrahovaných 

rozpustných látok v chromatografickom systéme. TD sa pohybuje v rozsahu teplôt od 150˚C 

až 300˚C a na rozdiel od SPME môže desorpcia trvať dlhšie a zabrať až 15 minút. Vysoká 

citlivosť TD vyžaduje použitie nákladnej jednotky na GC nastavenie - TDU (jednotka 

tepelnej desorpcie) TDU pozostáva z dvoch tepelne programovateľných výparníkov (PTUs). 

Zatiaľ čo sa prvý PTU zahrieva, aby sa desorbovali rozpustné látky z miešadla, druhý je 

udržiavaný v chlade ( teplotné rozmedzie - 150˚C), aby sa desorbvané analyty kryofikovali 

pred vstupom do GC. Posledne spomínaný krok zaručuje kvantitatívny prenos, zvyšuje 

citlivosť a minimalizuje chromatografickú šírku píku. Hoci je TD najjednoduchšia desorpcia, 

je limitovaná na tepelne stabilné, prchavé a čiastočne prchavé látky [2,4]. 

          LD je alternatíva TD, kde sa termálne nestabilné látky analyzujú pomocou 

kvapalinovej chromatografie (LC) alebo kapilárnou elektroforézou (CE). Pri kvapalnej 

desorpcii je magnetické miešadlo potiahnuté polymérnym vláknom ponorené do 

rozpúšťadla, ktoré slúži na uvoľnenie analytov z vlákna. Miešadlo by malo byť úplne 

ponorené v rozpúšťadle a veľmi dôležitým faktorom je aj kompatibilita vhodne zvoleného 

rozpúšťadla s polymérnym vláknom. Acetonitril (ACN), metanol (MeOH), zmesi týchto 

rozpúšťadiel, alebo zmesi s vodou či vodnými puframi sú najbežnejšie desorpčné 

rozpúšťadlá [5,6,7]. Izooktán a etylacetát boli taktiež skúšané, niektorí autori však pripisujú 

nízke výťažky v izooktáne k silnému rozdeľovaniu nepolárnych rozpúšťadiel do PDMS fázy, 

čo vedie k podstatnému zvýšeniu hmotnosti miešadla. Výťažnosť analytov po extrakcii závisí 

predovšetkým na rozdeľovacom koeficiente analytov. Vzhľadom na to, že sa polárne 

rozpúšťadlá používajú pri LD, je táto desorpcia vhodná najmä pre neprchavé, tepelne 
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nestabilné látky so strednou polaritou (logKo,w∼2), ktoré môžu byť re-extrahované  

z miešadla z vysokou výťažnosťou. LD sa zrýchľuje mechanickým trepaním. V niektorých 

publikáciách je snaha o kombináciu SBSE a CE, ktorá ponúka vysoké rozlíšenie analýzy, 

zníženú spotrebu vzoriek a rozpúšťadiel, spotrebu činidiel, zníženú tvorbu odpadu [8]. LD 

môže byť výhodnejšia ako TD, z hľadiska kontaminácie PDMS fáze, ktorá môže interferovať 

s rôznymi látkami ako sú napríklad falátové estery [2]. 

4.1.3 Faktory ovplyvňujúce SBSE  

          Faktory ovplyvňujúce extrakciu a desorpciu musia byť optimalizované, no aj napriek 

tomu sa oveľa viac pozornosti venuje stále kroku extrakcie. 

4.1.3.1 Faktory ovplyvňujúce extrakčný krok  

          Najviac študovanými premennými sú doba extrakcie, úprava pH, pridanie inertnej soli, 

pridanie organického modifikátoru, rýchlosť  miešania, obsah vzorky. Pridanie inertnej soli 

či už hodnota pH môžu ovplyvňovať rovnováhu, vplývať na kinetické vlastnosti ako je 

rýchlosť miešania. Hodnota pH je dôležitou premennou pre SBSE, analyty s kyslými či 

bazickými vlastnosťami sa musia upraviť na hodnotu, aby sa získala neionogénna forma 

rozpustnej látky. Ani príliš zásadité ani kyslé podmienky sa neodporúčajú, aby sa zabránilo 

degradácii PDMS a životnosti miešadla s povlakom [9,2]. Inertná soľ, ako je chlorid sodný, 

sa pridáva do procesu SBSE na ovplyvnenie iontovej sily roztoku. U hydrofóbnych analytov 

prídavok soli nespeje k zlepšeniu, no práve naopak dochádza k zníženiu účinnosti extrakcie. 

Podľa niektorých autorov spôsobuje prídavok soli takzvaný “olejový efekt“, ktorý podporuje 

pohyb nepolárnych zlúčenín na povrch vody, čo v konečnom dôsledku minimalizuje 

interakciu s povlakom miešadla. Iní autori to pripisujú zvýšeniu viskozity, ktorá spomaľuje 

kinetiku extrakcie. Avšak existujú teórie, podľa ktorých je znížená extrakcia nepolárnych 

analytov spôsobená elektrostatickým alebo iontovým párovaním medzi rozpustnou látkou a 

soľou, čo znižuje pohyblivosť analytu. U polárnych analytov prídavok soli znižuje 

rozpustnosť vo vode a zvyšuje účinnosť extrakcie [2]. 

          Veľmi dôležitým faktorom je aj vyššie spomínaná teplota, ktorá významne ovplyvňuje 

životnosť PDMS, keďže teploty nad 40˚C môžu extrakciu ohrozovať [10]. Rýchlosť miešania 

je taktiež študovaným parametrom, pretože urýchľuje extrakciu a narastá odpoveď reakcie. 

Avšak je tu aj možnosť, že zvyšujúca rýchlosť miešania môže spôsobovať fyzické 
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poškodenie extrakcie vplyvom priameho kontaktu miešadla s dnom kadičky. Aj objem 

vlákna zohráva veľkú úlohu v procese. V určitých štúdiách boli sledované miešadlá s rôzne 

veľkými vláknami PMDS a pri štúdii so štyrmi komerčne dostupnými (10 mm x 0,5 mm, 20 

mm x 0,5 mm,10 mm x 1,0 mm, 20 mm x 1,0 mm) miešadlami bol zaznamenaný najvyšší 

nárast citlivosti pri vyššom objeme PMDS u polárnejších zlúčenín [2]. 

          Rovnováha v procese stanovenia doby extrakcie je dôležitá veličina. Mnohí autori vo 

svojich publikáciách pracujú pod rovnováhou a tým pádom dosiahnu maximálnu citlivosť a 

predovšetkým väčšiu presnosť. Avšak niekedy sa na úkor extrakčného času pracuje v 

nerovnováhe a obetuje sa presnosť aj citlivosť [2]. 

4.1.3.2  Faktory ovplyvňujúce LD desorpciu  

          Pre LD sú najčastejšie sledovanými premennými rozpúšťacia povaha, desorpčný čas a 

objem. Ako už bolo vyššie zmieňované MeOH, etanol (EtOH), voda , vodné pufry alebo ich 

zmesi sú najčastejšie používané rozpúšťadlá. Pre spätnú extrakciu triazínových herbicídov z 

PU peny MeOH, ACN a MeOH: ACN (50:50) boli vykonané štúdie za použitia ultrazvuku 

a samotný MeOH poskytol maximálnu účinnosť. ACN na druhej strane vykazoval lepšie 

výsledky pre extrakciu pyretroidných pesticídov a steroidných pohlavných hormónov z 

PDMS fázy. Časy LD pri izbovej teplote sa pohybujú od 15 až 30 minút, avšak častokrát je 

tento čas redukovaný, aby sa minimalizoval čas analýzy za pomoci mechanického 

vytrepávania [2]. 

4.1.4 Nové poťahové materiály magnetického miešadla 

V posledných rokoch sa výskumy posúvajú dopredu a pozornosť sa sústreďuje 

 na objavovanie nových materiálov pre SBSE. Aj napriek všetkým snahám sú komerčne 

dostupné len tri, a to PVDF, Polyakrylát (PA) a etylénglykol/silikón (EG/silikón). PA bol 

zavedený pre extrakciu polárnych a stredne polárnych zlúčením, pričom EG/ silikón je zložka 

na báze silikónu, a bude vhodnejší pre nepolárne zlúčeniny. V štúdiách, v ktorých boli tieto 

dve látky podrobené výskumom, vo všetkých prípadoch autori prehlásili vysokú účinnosť 

extrakcie než pri použití PDMS. Určitú mechanickú nestabilitu však vykazuje EG/ silikón, 

ktorý sa rýchlo degraduje a miešadlo mohlo byť použité len dvadsať krát. Pre vyriešenie 

tohoto problému bolo treba modifikovať vzorku EG/silikón. Vývoj nových povlakov je 

najdôležitejším bodom pre zlepšenie rozšírenia použiteľnosti SBSE. Avšak tieto zlúčeniny 
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obecne nemôžu byť analyzované pomocou plynovej chromatografie a tepelných desorpcií. 

Nové materiály sú typicky pripravované dvoma metódami: MIT (Molecular Imprinting 

Technology) a sol- gel procesom. MIT je technika, ktorá vytvára umelé receptory pre ligandy 

s dopredu stanovenou špecifickou selektivitou analytu. Tieto materiály sú známe ako MIPs 

(Moleculary Imprinted Polymers). MIPs sú robustné rozpoznávacie molekulárne prvky, ako 

sú protilátky či biologické receptory, sú užitočné na separáciu a analýzu komplexov vzoriek 

ako biologické tekutiny či environmentálne vzorky [11]. 

4.1.4.1 Stabilita nových materiálov 

          Aj napriek tomu, že sa v posledných rokoch vyvinuli nové poťahy a ich vhodnosť pre 

extrakciu bola dokázaná, ich kvalita musí byť posúdená nad účinnosť extrakcie. Musia byť 

fyzicky stabilné a mať dobré mechanické vlastnosti, ktoré zaisťujú ich nezlomnosť a 

degradovateľnosť pri použití. Lepenie sa povlaku na povrch magnetického miešadla, ktoré 

je zvyčajne zo skla, je jeden z možných problémov. Povlak by mal byť taktiež chemicky 

inertný a odolný degradácii [11]. Nežiaduce modifikácie štruktúry povlakov a ich vlastností 

môžu viesť k strate extrakčných schopností. Povlak môže byť taktiež poškodený veľkým 

počtom zlúčenín, vrátane oxidifikátorov ako sú kyseliny, zásady a organické rozpúšťadlá. 

Hlavné zložky vzorky, proteíny a lipidy, taktiež môžu obklopovať povrch povlaku alebo iná 

látka, ktorá by sa mohla trvalo viazať na povlak [11]. 

          Najkritickejším krokom, ktorým môže byť povlak poškodený, je desorpcia (kvapalná 

aj tepelná). Nové materiály musia byť schopné tolerovať vysoké teploty používané pri 

tepelnej desorpcii, bez degradácie alebo straty účinnosti extrakcie. V prípade kvapalnej 

desorpcie by sa povlak nemal rozpustiť v organickom rozpúšťadle, musí byť chemicky 

stabilný a nesmie sa rozpustiť do extrakčného rozpúšťadla. Všetky tieto požiadavky musia 

byť splnené a parametre prezentované pred tvrdením, že nový povlak je platný pre SBSE. 

Posúdenie robustnosti, chemickej, fyzikálnej a tepelnej rezistencie je povinnosťou pred 

každým novo navrhnutým povlakom [11]. 

          Je to už desať rokov od prvého použitia SBSE a od tej doby došlo k zvyšovaniu počtu 

publikácií, ktoré navrhujú použitie SBSE. Hoci najčastejšie sú aplikácie SBSE  

v environmentálnej analýze, táto technika našla širšie uplatnenie aj v iných oblastiach 

analytickej chémie. Hlavnými obmedzeniami v ranných štádiách vývoja SBSE bol fakt, že 



18 

 

existoval len jeden povlak a ten umožňoval extrakciu zlúčením s vysokým rozdeľovacím 

koeficientom oktanol/voda (Ko/w). Tieto obmedzenia boli čiastočne odstránené 

modifikáciami matrice. Avšak zlúčeniny s nízkym K o/w nemôžu byť úspešne extrahované  

s PDMS stacionárnou fázou [11]. 

          Navzdory neustálemu vývoju a hodnoteniu nových povlakov existujú obmedzenia, 

ktoré musíme prekonať ako napríklad automatizácia desorpcie kvapaliny, nemožnosť 

opätovného použitia po tepelnej desorpcii a kontrola stavu povlaku po niekoľkých 

použitiach. Vzhľadom k tomu, že miešadlá sú drahé a musia byť znovu použité niekoľko 

extrakcií po sebe. Pokiaľ je povlak nevhodný, SBSE nemá najvyššiu presnosť v porovnaní  

s inými extrakčnými technikami ako je napríklad SPME. Preto môže byť SBSE najlepšou 

voľbou pre utra-stropovú analýzu, ale pravdepodobne nie je najlepšia technika pre malé 

objemy vzoriek alebo prípady, ktoré vyžadujú presnosť [11]. 

 

4.2 Nanovlákenné polyméry 

4.2.1 Nanovlákno, jeho formy a súčasné využívanie  

          Nanovlákno sa vyznačuje hrúbkou menšou než jeden mikrometer,  

jeho dĺžka je väčšinou o dva a viacej radov vyššia. Je to teda špecifická štruktúra, ktorá 

predstavuje spojenie medzi svetom častíc s rozmermi v nanometroch. Sú to fascinujúce 

štruktúry s veľkým potenciálom využitia vďaka ich veľkosti plochy, pevnosti a pórovitosti. 

Nanovlákna pripravené elektrospiningom majú dostatočný priestor na ľahkú úpravu povrchu 

a taktiež sú vhodné pre svoju ľahkú manipuláciu, minimálnu spotrebu roztoku a sú cenovo 

výhodné. Podobne ako iné vlákna sa nanovlákna v praxi takmer nikdy nevyskytujú samy, ale 

sú usporiadané do vyšších štruktúrnych a priestorových celkov, s ktorými môžeme 

manipulovať. Môžeme rozlišovať lineárne nanovlákno, známe ako niť. Je tvorené v celom 

objeme z nanovlákien , a je to doposiaľ málo používaným útvarom z dôvodov technologicky 

náročnej prípravy. Tieto vlákna majú pravdepodobne veľmi dobré mechanické vlastnosti. 

Nanovlákno v plošnej štruktúre delíme na netkaný textilný a tkaný textilný útvar. Ich 

spoločným znakom je, že sú položené cez seba a prakticky nevystupujú z roviny, ktorú 

vytvárajú. Z pohľadu štruktúry sa však odlišujú. V netkanej variante sú vlákna náhodne 



19 

 

,,rozhádzané“ cez seba, žiadny zo smerov neprevláda. V tkanom vlákne sú vlákna 

organizované. Netkané nanovlákenné textílie patria pre svoju jednoduchú spracovateľnosť k 

najrozšírenejším makroskopickým štruktúram s nanovláknami. Takzvané objemné útvary či 

vaty sú známe tým, že plnohodnotne vystupujú do tretieho rozmeru. Tieto materiály môžu 

nachádzať svoje uplatnenie pri separáciách ako aj v chemickej katalýze [12]. 

          Nanovlákna sú taktiež biokompatibilné a biologicky rozložiteľné materiály.  

Ich rozsiahle použitie dokazuje nielen využívanie v analytickej chémii, ale aj v biomedicíne 

a biotechnológiách. Predpokladá sa, že použitie nanovlákien pri reštaurovaní tkanív  

v účinnom, kompaktnom orgáne vedie k procesu rýchlej obnovy. V dôsledku veľkého 

povrchu ponúkajú nanovlákna vyrobené z polymérov a bielkovín široké možnosti k hojeniu 

rán, epitelizáciu implantátov, či už rôzne použitie v kozmetike a mnohé aplikácie pri 

podávaní liekov. Nanotechnológie majú revolučný potenciál v mnohých odvetviach, ako je 

povrchová mikroskopia, výroba kremíku, molekulárna biológia, fyzikálna chémia či už 

výpočtové inžinierstva [13]. 

4.2.2 Nanovlákno ako sorpčná fáza pre mikroextrakciu  

          Vývoj nových sorpčných materiálov so zlepšenými vlastnosťami oproti existujúcim je 

jednou z hlavných oblastí výskumu v kontexte mikroextrakcie. Polyméry, ktoré preukázali 

veľký potenciál pre extrakčné účely, sú vynikajúcimi kandidátmi vďaka ich univerzálnosti, 

stabilite a účinnosti. Univerzálnosť polymérov môžeme vidieť v rôznych hľadiskách 

chemickej štruktúry pre cielenú extrakciu vybraných analytov a môžu byť získavané  

v rôznych formách (ako sú vlákna, povlaky, membrány alebo perličky). Obzvlášť polymérne 

nanovlákna, ktoré sa získavajú elektrospiningom, sa vyznačujú veľkým pomerom povrchu k 

objemu, ktorý zvyšuje kinetiku a kapacitu extrakcie [14]. 

          Analytická chémia je v neustálom vývoji kvôli novým výzvam a výskumom v rôznych 

oblastiach, ako sú environmentálne vedy, toxikológia, agro-potraviny a ďalšie. Tieto výzvy 

sú často spojené s analytickými problémami u nich sú citlivosť a/alebo selektivita 

problémom. Prahové koncentrácie sa každoročne znižujú, a preto musia byť analytické 

metódy upravované alebo dokonca nahradené vhodnejšími. Kombinácia manipulácie  

so vzorkami a sofistikovaná nástrojová technika (charakterizovaná vysokou citlivosťou a 
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úrovňou selektivity) sú odpoveďou na tieto požiadavky. V poslednej dobe sa exponenciálne 

vyvíjajú tri dôležité požiadavky: automatizácia, zjednodušenie a miniaturizácia [14]. 

          Polyméry sú vo veľkej miere používané pri mikroextrakcii ako sorpčná fáza z 

niekoľkých dôvodov. Vykazujú lepšiu mechanickú a chemickú stabilitu, umožňujú vývoj 

rôznych extrakčných postupov (konvenčné extrakcie pevným sorbentom (SPE), 

tenkovrstvová mikroextrakcia) [14]. Rovnako ako nanočastice, keď ide o polymérne 

nanovlákno objavujú sa nové charakteristiky ako už vyššie spomínaný veľký pomer povrchu 

k objemu, zlepšené mechanické vlastnosti a pružnosť [15]. 

4.2.3 Príprava nanovlákien  

          Elektrostatické zvlákňovanie (Elektrospining) je najbežnejšou metódou pre prípravu 

všetkých typov submikrónových vlákien. Princípom je využitie účinku elektrostatického 

poľa na elektrostaticky nabité viskoelastické kvapaliny, čo obvykle predstavuje roztok 

polyméru, kde pri vhodných podmienkach dôjde k vytvoreniu veľmi tenkých vlákien.  

K tvorbe vlákna dochádza medzi dvomi opačne nabitými elektródami. Jedna je v kontakte s 

kvapalinou, ktorej týmto spôsobom predáva časť náboja. Tento jav je založený na 

odpudzujúcich elektrostatických silách a dochádza k prekonaniu povrchového napätia  

v dôsledku vysokého napätia medzi roztokom a kolektorom. Vzniká netkaný vláknitý 

materiál zvaný nanovlákno. Je dôležité, že obe elektródy môžu mať rôzne podoby a taktiež s 

parametrami zvlákňovanej kvapaliny (viskozita, povrchové napätie, elektrická vodivosť, tlak 

pár rozpúšťadla) predstavuje tvar elektród základný parameter ovplyvňujúci tvorbu 

nanovlákien. Priemer zvláknených nanovlákien je obvykle 100 až 750 nm. Tento proces je 

teda najbežnejším, ale nie jediným v príprave nanovlákien. Medzi ďalšie významné procesy 

patrí napríklad fúkanie taveniny, ktorá sa ale v dnešnej dobe používa výhradne na polymérne 

mikrovlákna s priemerom 2 až 7µm, dĺženie, použitie šablón či fázová separácia [12]. 

4.2.4 Polyamidy a Polystyrény  

          Polyamidy sú polyméry získané reakciou kyseliny dikarboxylovej a diamínu. Amidové 

skupiny sú zodpovedné za stohovanie polymérových reťazcov prostredníctvom vodíkových 

väzieb, čím sa dosiahne pevnosť vlákien [16]. Kombinácia uhľovodíkového reťazca a 

amidových skupín poskytuje polyamidy so špeciálnou polaritou, ktoré je možné použiť na 
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účely extrakcie. Reťazec uhľovodíka umožňuje interakcie so zlúčeninami v závislosti od 

rôznych chemikálií na polyamidových monoméroch, zatiaľ čo amidové skupiny dovoľujú 

zmáčanie vlákien vodou, ktorá je rozhodujúca pre zvýšenie prenosu cieľových zlúčenín  

z objemovej vzorky na vlákna. Aj napriek širokému obzoru využitia majú polyamidy aj 

negatívne vlastnosti a jednou z nich je aj nestabilnosť v kyslom prostredí. Dochádza  

k protonizácii dusíka v polymérnom reťazci a to vedie k modifikácii štruktúry polyméru. 

Vlákna polyamidu sú tepelne stabilné až do 250˚C, hoci pri vysokých teplotách sa pozoruje 

mierna zmena farby vlákna. To je jeden z kritických aspektov pri použití plynovej 

chromatografie [14]. 

          PS, ktorý bol úspešne používaný ako sorbent pri bežnej extrakcii na pevnej fáze, 

môžeme použiť aj pri extrakcii SBSE. Chemická štruktúra polystyrénu je užitočná hlavne na 

extrakciu stredne polárnych alebo nepolárnych zlúčenín. Extrakcie z tohto materiálu sú 

konkurencie schopné pre látky, ktoré vykazujú logaritmus koeficientu oktanol/voda 1,5 alebo 

vyšší. Hydrofóbna povaha môže brániť účinnosti pre vodné vzorky, pretože zahrňuje zlé 

zmáčanie nanovlákien. Tento fakt bol však ovplyvnený zavedením styrénových 

kopolymérov s výraznou polaritou. Zahrnutie kyseliny metakrylovej (MAA) ako kopolyméru 

bolo navrhnuté pre zvýšenie extrakcie niektorých aromatických uhľovodíkov od vodných 

vzoriek a vitamínu A a E od vzoriek plazmy. Zavedenie polárnych skupín môže indukovať 

konformačné a štrukturálne zmeny vo vláknach PS, pretože zvyšujú zmáčanie nanovlákien 

[14, 17, 18, 19]. 

 

4.3 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  

          Chromatografické metódy patria do skupiny separačných metód, ktoré sú založené na 

rozdielnej distribúcii delených látok v zmesi medzi dve rôzne nemiesiteľné fázy: mobilnú 

(pohyblivú) a stacionárnu (nepohyblivú). Vo vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii 

(HPLC) je mobilná fáza kvapalina, stacionárna fáza potom môže byť buď tuhá látka alebo 

kvapalina zakotvená na pevnom nosiči. Stacionárna fáza je umiestnená v chromatografickej 

kolone vo forme sorbentu. Mobilná fáza preteká týmto sorbentom, takzvaným 

chromatografickým lôžkom. Najčastejším usporiadaním kvapalinovej chromatografie je 

HPLC, pri tomto usporiadaní je mobilná fáza privádzaná do systému pomocou čerpadla za 

vysokého tlaku. Aby bola umožnená distribúcia medzi stacionárnou a mobilnou fázou, musí 
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existovať fázové rozhranie. Pri delení látok dochádza k opakovanému ustaľovaniu 

rovnováhy delených látok medzi mobilnou a stacionárnou fázou. Separácia a elúcia 

jednotlivých zložiek zmesi (analytov, solutov) je ovplyvnená ako povahou stacionárnej, tak 

povahou mobilnej fázy. Elúcia môže byť vykonaná mobilnou fázou o konštantnom zložení 

(rovnaká elučná sila) za použitia izokratickej elúcie, alebo mobilnou fázou o zvyšujúcej  

sa sile pri gradientovej elúcii (zloženie mobilnej fázy je behom elúcie programovo menené  

v prospech silnejšej elučnej zložky). Izokratická elúcia je vhodná vtedy, keď majú látky 

podobné fyzikálne-chemické vlastnosti, naopak gradientová elúcia sa uplatní pri látkach  

s odlišnými fyzikálne-chemickými vlastnosťami. Separované zóny analytov vychádzajúcich 

z kolony sú zaznamenané pri prechode detektorom a signál je prevedený do podoby 

chromatografického záznamu, ktorý sa volá chromatogram. Chromatogram je časová 

závislosť veličiny, ktorá je sledovaná detektorom a je charakteristický krivkami gausovského 

tvaru, ktoré sú nazývané píky. Cieľom moderných trendov v kvapalinovej chromatografii je 

v prvom rade získanie čo najrýchlejšej chromatografickej separácie pri zachovaní alebo 

zlepšení jej kvality z hľadiska účinnosti a rozlíšenia, ale aj citlivosti daného merania [20]. 

 

4.4 Látky testované pre extrakciu na nanovláknach 

4.4.1 Antiflogistiká  

          S nesteroidnými antiflogistikami sa denne stretáva každý farmaceut. Okrem toho, že 

sú jednou z najviac používaných skupín liečiv, majú však mnoho nežiaducich účinkov. 

Nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs) pôsobia mechanizmom účinku cez inhibíciu 

cyklooxigenázy a sú najčastejšie používané k zmierneniu bolesti s protizápalovým účinkom, 

ale aj bez neho. NSAIDs majú antipyretický účinok, rovnako ako paracetamol, a  

v pravidelných vyšších dávkach pôsobia analgeticky a protizápalovo, čo je obzvlášť užitočné 

pri liečbe kontinuálnej alebo pravidelnej bolesti spojenej so zápalom. Analgetický účinok je 

bežne viditeľný už počas týždňa, avšak protizápalový účinok nie je možné klinicky 

vyhodnotiť za kratšiu dobu ako 3 týždne. Na základe selektivity k jednotlivým izoenzýmom 

cyklooxygenázy sa delia do troch skupín: neselektívne, cykloogygenáza (COX)2 preferenčné 

a COX2 selektívne. Medzi neselektívne patria kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, 

diklofenak , naproxen, piroxikam, z COX 2 preferenčných to sú nimesulid a meloxikam a do 
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posledne spomínanej skupiny COX2 selektívnych sa zaraďujú celekoxib, parekoxib a 

etorikoxib. Sú to liečivá, u ktorých sa často stretávame s liekovými problémami, ktoré sú 

zapríčinené nežiaducimi účinkami a liekovými interakciami. Medzi najzávažnejšie patria 

účinky na gastrointestinálny trakt, pečeň, obličky a kardiovaskulárny systém [21]. 

Na účely testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny vybrané tieto látky: 

trimcinolonacetát, hydrokortizónacetát, flurbiprofen, diklofenak a ibuprofen. 

4.4.2 Parabény 

          Parabény sú po chemickej stránke estery kyseliny p-hydroxybenzoovej s alkylovými 

substituentami v rozmedzí od metyl až butyl alebo benzyl. Rozlišujeme metylparabén (MP), 

etylparabén (EP), propylparabén (PP), izopropylprabén (IPP), butylparabén (BP), 

izobutylparabén (IBP) a benzylparabén (BenP). MP a PP sú najčastejšie používané.  

V kyslých vodných roztokoch sú parabény stabilné, v alkalických roztokoch sa hydrolizujú 

na kyselinu p-hydroxybenoovú a alkohol. Vo všeobecnosti, s nárastom dĺžky alkylového 

reťazca sa zvyšuje odolnosť vodných roztokov parabénov k hydrolýze. Antibakteriálne 

vlastnosti parabénov sú priamo úmerné dĺžke reťazca esterovej skupiny a napríklad BP má 

4-násobne vyššiu schopnosť inhibovať mikrobiálny rast ako EP, avšak súčasne 

so zvyšujúcou sa dĺžkou alkylového reťazca hodnota rozdeľovacieho koeficientu 

oktanol/voda stúpa, čo vedie k zníženiu rozpustnosti vo vode. Množstvo vlastností 

predisponujúcich parabény na použitie ako konzervantov prispeli k ich obľube. Ich vysoká 

účinnosť okrem iného zahŕňa široké spektrum účinnosti proti kvasinkám, plesniam a 

baktériám. Taktiež sú významné pre ich chemickú stabilitu (široký teplotný interval a rozsah 

pH od 4,5-7,5), inertnosť, nízky stupeň systémovej toxicity, dostatočnú rozpustnosť vo vode 

(umožňujúca získať účinnú koncentráciu) a nízke výrobné náklady. Nespôsobujú zmeny 

konzistencie alebo sfarbenia produktov. Kombinácia týchto vlastností robí náročné nájsť 

konzervačné činidlo, ktoré by nahradilo parabény. Sú klasifikované ako “všeobecne 

považované za bezpečné “ (GRAS) zlúčeniny a schválené na použitie v potravinách Úradom 

pre kontrolu potravín a liekov (FDA) a Európskou úniou (EÚ) [22]. 

          V súčasnosti sú bežne používanými konzervačnými látkami hlavne v kozmetike a 

farmaceutickom priemysle. Okrem vody sú považované za najbežnejšiu zložku v kozmetike. 

Na prelome tisícročia bolo zverejnených niekoľko štúdií, ktoré naznačujú estrogénu aktivitu 
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a kancerogénny potenciál týchto látok. V dôsledku toho niektorí výrobcovia zmenili zloženie 

svojich kozmetických prípravkov nahradením parabénov inými látkami [22]. Na účely 

testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny vybrané tieto látky: metylparabén, 

etylparabén, propylparabén a butylparabén.  

4.4.3 Sudánske farbivá 

          Sudánske farbivá sú ako azo, tak aj diazo-chemické zlúčeniny, ktoré sa vo veľkej miere 

používajú ako farbivá v potravinách, kozmetike, ale aj ako vosky, rozpúšťadlá, textílie. Sú 

rozpustné v tukoch, ale údaje o ich rozpustnosti v mnohých literatúrach nie sú bohaté. Sudán 

I je nerozpustný vo vode, ale rozpustný v rôznych organických rozpúšťadlách (toluén, 

trichlórmetán, benzén, ACN). Nie sú dostupné informácie o rozpustnosti Sudánu II a Sudán 

III a IV sú rozpustné v EtOH. Hodnota rozdeľovacieho koeficientu (Log P) pre Sudán I  je 

5,86, čo znamená, že je to vysoko lipofilná zlúčenina. Údaje o ostatných farbivách ( Sudán 

II až IV) nie sú známe, ale predpokladá sa, že hodnoty Log P budú podobné až vyššie. Kvôli 

svojej štruktúre sa vyskytujú sudánske farbivá v mnohých izomérnych formách, sú to slabé 

kysliny, avšak azo skupina v prvej polohe pôsobí ako akceptor vodíkovej väzby a to vedie 

ku vzniku intramolekulárnej vodíkovej väzbe s fenolickým hydxylom. Sú klasifikované ako 

nepriame kancerogény, a preto sa v súčasnosti nesmú používať v potravinách [23]. Právne 

predpisy mnohých krajín požadujú odhalenie stopových hladín sudánskych farbív (Sudán I, 

II, III a IV a Para Red) vo vybraných importovaných potravinových produktoch. Z tohto 

dôvodu sú vyvinuté mnohé vyšetrovacie metódy na ich detekciu, ale aj pre iné farbivá, ktoré 

sú v potravinách zakázané. Komerčne dostupné azofarbivá používané v textilných výrobkoch 

boli analyzované pre ich schopnosť redukčne štiepiť aromatické amíny. V anaeróbnych 

podmienkach môžu byť azofarbivá redukované na bezfarebné amíny reduktázou z Bacillus 

subtilis. Farbivá sa už niekoľko desaťročí používajú na farbenie rôznych materiálov, ich 

použite však bolo spochybnené kvôli ich nežiaducim toxickým účinkom, ktoré boli popísané 

na laboratórnych zvieratách. Najmä Sudán I a Sudán III boli pozorované pri kontaminácii 

jedla a Sudán III aj v kozmetických prípravkoch. Sudán I je veľmi dobre známy ako škodlivá 

látka [24]. Na účely testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny vybrané tieto 

látky: sudán I, sudán II, sudán III a sudán IV. 
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4.4.4 Nitrofenoly  

          Nitrofenoly sú dôležité medziprodukty pri výrobe liečiv a farbív. Nitrácia do prvého 

stupňa prebieha za miernych podmienok a vzniknutá zmes o a p-izoméru sa oddeľuje 

destiláciou s vodnou parou, s ktorou tečie len o-izomér, u neho sa vytvára v dôsledku 

vodíkového mostíku intramolekulárny cyklus, zatiaľ čo p-derivát vytvára vodíkové mostíky 

intermolekulárne. Ďalšou energetickou nitráciou vznikne 2,4,6-trinitrofenol, nazývaný 

 v dôsledku vysokej kyslosti (pKa=0,8) blížiacej sa hodnotou minerálnym kyselinám, 

kyselinou pikrovou. Táto látka sa používa ako výbušnina a v dôsledku schopnosti vytvárať 

dobre kryštalizujúce soli a donor-akceptorové π komplexy (komplexy s prenosom náboja) a 

donory elektrónov, nachádza široké uplatnenie v analytickej a fyzikálnej chémii. Reakciou  

s chloridom fosforečným (PCl5) vzniká 2,4,6 trinitrochlórbenén (pikrylchlorid), ktorý sa 

používa ako analytické činidlo. Na rozdiel od intenzívne horkých nitrozlúčenín( pikros- 

horký), vyznačujú sa niektoré aromatické nitrolátky intenzívne sladkou chuťou. Jednou 

 z najsladších známych látok je 1-propoxy-2-amino-4-nitrobenzén, ktorý je asi 4000x sladší 

ako sacharóza. Významné antibiotikum chloramfenikol je tiež derivátom nitrobenzénu.  

Z hľadiska nežiaducich biologických účinkov nitroskupina obvykle zvyšuje toxicitu 

pripravených látok [25]. Na účely testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny 

vybrané tieto látky: o-nitrofenol, m-nitrofenol, p-nitrofenol a nitrosonaftol. 

4.4.5 Chlórfenoly 

          Chlórfenoly sú skupina chemikálií, v ktorých sú chlóry substituované na molekulu 

fenolu. Fenol je aromatická zlúčenina odvodená od benzénu. Existuje 5 základných typov 

chlórfenolov a to : mono [jeden] chlórfenol, di [dva] chlórfenol, tri [tri] chlórfenol, tetra 

[štyri] chlórfenoly a penta [päť] chlórfenol. Celkovo je 19 rôznych chlórfenolov. S výnimkou 

2-chlórfenolu, ktorý je kvapalný pri izbovej teplote, sú všetky chlórfenoly pevné látky. 

Chlórfenoly majú silnú chuť a vôňu, malé množstvá (v častiach na miliardu [ppb] na 

koncentráciu častí na milión[ppm]) je možné ochutnať vo vode. Veľmi malé množstvá 

chlórfenolov môžu taktiež pokaziť chuť rýb. Chlórfenoly aspoň s dvoma chlórmi sa 

používajú ako pesticídy alebo sa konvertujú do pesticídov. Špeciálne 4-chlórfenol sa používa 

ako antiseptikum. Okrem toho, že sa komerčne vyrábajú, môžu sa malé množstvá niektorých 

chlórfenolov, najmä mono- a dichlórfenol, produkovať keď sa odpadová alebo pitná voda 
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dezinfikuje chlórom, ak sú v surovej vode prítomné nečistoty. Vyrábajú sa aj počas bielenia 

drevenej buničiny s chlórom pri výrobe papiera. Chlórfenoly sa môžu dostať do životného 

prostredia pri ich výrobe alebo použitia ako pesticídov. Väčšina chlórfenolov uvoľnená do 

životného prostredia  sa dostáva do vody s veľmi malým vstupom do vzduchu. Tie zlúčeniny, 

ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou idú do vzduchu sú mono a dichlórfenoly, pretože sú 

najprchavejšie, majú teda najväčšiu tendenciu tvoriť výpary alebo plyny. Slnečné svetlo 

napomáha zničiť tieto zlúčeniny a dážď ich vyplavuje von zo vzduchu. Oni však ostávajú na 

pôde a sedimentujú na dne jazier a riek. Avšak nízke hladiny chlórfenolov vo vode, pôde a 

sedimente sú zničené mikroorganizmami a odstránené z prostredia počas niekoľkých dní 

alebo týždňov [26]. Na účely testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny 

vybrané tieto látky: 3-chlórfenol, 3,5-dichlórfenol, 2,3,5-trichlórfenol, 2,3,4,6-

tetrachlórfenol. 

4.4.6 Polutanty - bisfenoly 

          Organické polutanty sú látky, ktoré majú toxické vlastnosti a odolávajú degradácii. 

Zahŕňajú pesticídy ako 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlorfenyl)etán a lindan, priemyselné 

chemikálie, ako sú polychlórované bifenyly (PCB) a látky, ako sú dioxíny, ktoré sú 

nežiaducimi vedľajšími produktami v procese výroby a spaľovania. Keďže tieto látky sú 

vysoko stabilné, a preto nie sú vo veľkej miere odbúrateľné, môžu sa prepravovať na veľké 

vzdialenosti a akumulovať sa v prostredí. Spôsobujú problémy, pretože sú uložené  

v tukovom tkanive alebo v orgánoch, kde môžu mať toxické účinky. Môžu narušovať 

endokrinný systém, spôsobovať rakovinu alebo genetické poruchy a oslabiť imunitný 

systém. Ďalšie pozorované účinky zahŕňali hrubé vredy, ako aj zníženú hustotu kostí, čo 

viedlo k zmenám v kostrovom systéme. Ľudia prevažne pohlcujú organické polutanty 

z potravy a pitnej vody, ale aj zo vzduchu (najmä dýchaním prachových častíc) a cez pokožku 

(priamym kontaktom s chemikáliami). Najvyššie koncentrácie sa zvyčajne vyskytujú  

u morských cicavcov a ľudí, ktorí sú na vrchole potravinového reťazca. Uvoľňujú sa pri 

používaní bežných spotrebných predmetov, ktoré sú uvedené vyššie -z kobercov, 

vonkajšieho oblečenia, riadu a obalov rýchleho občerstvenia. Taktiež sa prepravujú cez 

atmosféru na dlhé vzdialenosti pohybom vzdušných hmôt [27]. 
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          Jedným z najviac študovaných bisfenolov je bisfenol A (BPA, 2,2-bis (4-

hydroxyfenol) propán). Bol syntetizovaný v roku 1891 a jeho estrogénna aktivita bola 

objavená v roku 1936. Patrí medzi najstaršie syntetické zlúčeniny známe svojou endokrinnou 

aktivitou. Pre jeho výhodné vlastnosti ako transparentnosť, cena, odolnosť voči teplu, 

jednoduchú formovateľnosť sa veľmi rýchlo stal jednou z najpoužívanejších chemikálií na 

celom svete. Väčšina štúdií na základe analýzy krvných vzoriek zistila, že koncentrácia 

bisfenolu A, ktorá je biologicky účinná, sa pohybuje od 0,2 do 10 ng/ml (0,9 až 44 nmol/1 

 s priemernou koncentráciou 1 až 3 ng/ml (4 až 13 nmol/1). Bisfenol A sa spája s mnohými 

ochoreniami ako je diabetes, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poruchy správania a 

reprodukčné poruchy u oboch pohlaví. [28]. 

          Táto skupina látok jasne ukazuje, že nie je možné predpovedať všetky 

environmentálne vplyvy alebo oneskorené účinky nových chemických látok. V súčasnosti sa 

však intenzívne vynakladá úsilie na obmedzenie ďalšieho globálneho šírenia znečisťujúcich 

látok [27]. Na účely testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny vybrané tieto 

látky: bisfenol A, bisfenol M, bisfenol S, bisfenol AF, bisfenol BP a bisfenol Z. 

4.4.7 Insekticídy 

          Pyretroidové insekticídy sú široko používané zlúčeniny, väčšinou sú to estery kyseliny 

chryzantémovej s vysokým stupňom lipofility. Pôvodné zlúčeniny v tejto sérii boli prírodné 

pyretríny (napríklad pyretrín I), ktoré sú izolované z kvetov chryzantémy. Pyretroidná 

chémia a účinok sú klasifikované ako typ 1 alebo typ 2, v závislosti na alkoholovom 

substituente v molekule. Skupina typu 1 je pomerne široko definovaná a zahŕňa pyretroidy 

obsahujúce descyano-3-fenoxybenzyl alebo iné alkoholy. Mnohé zo starších zlúčenín typu 

1, ktoré nie sú fenoxybenzylové (napr. Bioalletrín, tetrametrín), sú v prostredí nestabilné a 

táto vlastnosť zabraňuje ich použitiu v radoch plodín, ale našli široké použitie na použitie 

v interiéri. Zavedenie fenoxybenzylov (napríklad permetrín) alebo určitých halogénovaných 

alkoholov (napríklad teflutrínu) zlepšilo chemickú stabilitu a umožnilo použitie pyretroidov 

na poli. Nedávno vyvinutou zlúčeninou v tejto skupine je metoflutrin, špecificky navrhnutý 

na potlačenie hmyzu a má silnú schopnosť priestorového odpudzovania a nízku toxicitu pre 

cicavce. Pyrethroidy typu 2 sú užšie vymedzené z hľadiska ich chemickej štruktúry. 

Konkrétne obsahujú a-kyano-3-fenoxybenzylalkohol, ktorý zvyšuje insekticídnu aktivitu 
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približne 10-násobne v porovnaní s príbuznými nekyano-novými analógmi. Okrem toho 

niektoré komerčne dôležité pyretroidy typu 2 zmenili kyselinovú časť molekuly tak, aby 

zahŕňali fenylový kruh (napríklad fenvalerát a fluvalinát). Stereisomerizácia pyretroidov je 

dôležitá pre ich toxické pôsobenie. Ďalšou významnou skupinou insekticídov sú insekticídy 

blokujúce sodíkové kanály (SCBI) zahŕňajú oxadiazín, indoxakarb a semikarbazón, 

metaflumizón. Indoxakarb a metaflumizón majú tendenciu mať pomalší účinok ako 

pyretroidy a môžu spôsobiť progresívnu mortalitu počas niekoľkých dní v závislosti od druhu 

a spôsobu expozície. Indoxakarb vyžaduje metabolickú dekarboxymetáciu na vytvorenie 

skutočného toxického činidla. Insekticídy pracujú rôznymi spôsobmi. Niektoré insekticídy 

narúšajú nervový systém, zatiaľ čo iné môžu poškodiť ich exoskeletóny, odpudzovať ich 

alebo ich ovládať inými prostriedkami. Môžu byť tiež balené v rôznych formách vrátane 

sprejov, prachu, gélov a návnad. Kvôli týmto faktorom môže každý insekticíd predstavovať 

odlišnú úroveň rizika pre necieľový hmyz, ľudí, domáce zvieratá a životné prostredie [29]. 

Na účely testovania extrakcie na nanovláknach boli z tejto skupiny vybrané tieto látky: 

permetrín, fenoxykarb, fenpropatrín a karbaryl. 
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5 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

5.1 Materiál, pomôcky a prístroj  

5.1.1 Poťah magnetického miešadla, extrakcia na magnetickom miešadle, podmienky 

extrakcie, prístroj, podmienky separácie 

          V tejto práci boli testované poťahované magnetické miešadla dodané Technickou 

Univerzitou Liberec. Miešadlo bolo poťahované elektrospiningom, a to v prípade PVDF 

priamo na magnetické miešadlo a PVB na nylonový vlasec. Nylonový vlasec s PVB bol 

potom uchytený na miešadlo. Poťah predstavoval približne 5-10 mg nanovlákennej vrstvy. 

Druhým spôsobom bolo manuálne poťahovanie magnetického miešadla v prípade NY-PVB, 

PS+PCL, PA 6 a PS. Poťahovalo sa 15-20 mg nanovlákennej vrstvy. 

                                    

    Obrázok 2 - Ručné poťahovanie                                 Obrázok 3 - Hotové miešadlo NY-PVB 

      miešadla vláknom NY-PVB 

                                             

           Obrázok 4 - PS vlákno                                                       Obrázok 5 - Miešadlo potiahnuté  

                                                                                                                        PS vláknom 
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      Obrázok 6 - PVDF nanesené                                                      Obrázok 7 - Proces miešania  

             elektrospiningom                                                                          a adsorpčná fáza 

          Na extrakciu bol pripravený 5 % 250 ml vodný roztok chloridu sodného (NaCl),  

v ktorom sa nachádzali testované zlúčeniny o koncentrácii 50ppb a magnetické miešadlo 

potiahnuté nanovláknom. Extrakcia na magnetickom miešadle trvala 60 minút. Spätné 

vymývanie do organického rozpúšťadla bolo vykonané s 1 ml MeOH alebo 1 ml ACN a 

taktiež bol použitý 50% MeOH, podľa stability nanovlákna a lipofility testovaných analytov. 

          Analýza úspešnosti zakoncentrovania sa bola vykonaná pomocou chromatografického 

systému. Zostava je uvedená v Tabuľke 1. 

Chromatograf: Shimadzu LC-10 

Pumpy: LC-10 AD   VP 

Degasser: DGU-14 A 

Autosampler: SIL-HTA 

Termostat kolony: CTO-10   AC   VP 

Detekor: DAD detektor SPD-M10A   VP 

Kolona: Ascentis Express C18 100 x 4,6 mm, 5 µm 
 

Tabuľka 1 - Chromatografický systém 

          Na kolonu bolo dávkované 10 µl roztoku porovnávacieho štandardu alebo vzorky po 

extrakcii. Mobilná fáza zloženia MeOH/voda mala prietokovú rýchlosť 1,5 ml/min. Analýzy 

prebiehali pri laboratórnej teplote 24˚C. Analyty boli detegované pri vlnových dĺžkach 210 

nm antiflogistiká, chlórfenoly, insekticídy, nitrofenoly a polutanty, pri vlnovej dĺžke 485 nm 

sudánske farbivá a pri 254 nm parabény. Vyhodnotenie bolo vykonané chromatografickým 

softwarom LC solution . Testovaná kolona bola Ascentis Express C18 100 x 4,6 mm, 5 µm. 
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5.1.2 Pomôcky  

Elektromagnetické miešačky  

Miešadlo  

Analytické váhy (Sartorius 2004 MP, SRN) 

Pipety (BRAND) 

Bežné laboratórne sklo a pomôcky  

5.1.3 Štandardy 

Sudánske farbivá I, II,III,IV (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Triamcinolonacetát (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Hydrokortisonacetát (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Furbiprofen (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Diklofenak (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Ibuprofen (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

3-chlórfenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

2,3-dichlórfenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

2,3,5-trichlórfenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

2,3,4,6-tetrachlórfenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Permetrín (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Fenoxykarb (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Fenpropatrin (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Karbaryl (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

o-Nitrofenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

m-Nitrofenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 
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p-Nitrofenol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Nitrosonaftol (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Metylparabén (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Etylparabén (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Propylparabén (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Butylparabén (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

Bisfenoly A,M,S,AF,BP,Z (Sigma Aldrich, čistota ≥ 95%) 

5.1.4  Chemikálie  

Acetonitril (Sigma Aldrich, purity gradient grade) 

Metanol (Sigma Aldrich, purity gradient grade) 

Kyselina fosforečná 85% (Sigma Aldrich) 

 

5.2 Príprava roztokov pre adsorpciu na magnetické miešadlo 

5.2.1 Príprava zásobného roztoku Sudánskych farbív a adsorpcia na magnetické miešadlo 

        Zásobný roztok štandardu Sudánskych farbív I-IV o koncentrácii 500 ppm bol 

pripravený rozpustením 25 mg farbív I-IV v MeOH a doplnením MeOH po rysku 

 v odmerných bankách o objeme 50 ml. Z každej odmernej banky o objeme 50 ml  

s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a zriedený MeOH po rysku v odmernej 

banke o objeme 50 ml, čím bol pripravený zmesný pracovný roztok o koncentrácii 5 ppm. 

Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml zmesného pracovného roztoku, pridalo sa 

12 g NaCl a nakoniec bolo do každej kadičky vložené miešadlo potiahnuté nanovláknami 

PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. Adsorpcia na magnetické miešadlo prebiehala 

60 minút.  
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5.2.2 Príprava zásobného roztoku Antiflogistík a adsorpcia na magnetické miešadlo 

          Zásobný roztok štandardu Antiflogistík o koncentrácii 500 ppm bol pripravený 

rozpustením 25 mg analytov (TCA, HCA, FL, DF, IBU) v MeOH a doplnením MeOH po 

rysku v odmerných bankách o objeme 50 ml. Z každej odmernej banky o objeme 50 ml  

s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a zriedený MeOH po rysku v odmernej 

banke o objeme 50 ml, čím bol pripravený zmesný pracovný roztok o koncentrácii 5 ppm. 

Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml zmesného pracovného roztoku, pridalo sa 

12 g NaCl a nakoniec bolo do každej kadičky vložené miešadlo potiahnuté nanovláknami 

PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. Adsorpcia na magnetické miešadlo prebiehala 

60 minút.  

5.2.3 Príprava zásobného roztoku Chlórfenolov a adsorpcia na magnetické miešadlo 

          Zásobný roztok štandardu Chlórfenolov o koncentrácii 500 ppm bol pripravený 

rozpustením 25 mg analytov (3CHF, 2,3DICHF, 2,3,5TRICHF, 2,3,4,6TETRACHF)  

v MeOH a doplnením MeOH po rysku v odmerných bankách o objeme 50 ml. Z každej 

odmernej banky o objeme 50 ml s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a 

zriedený MeOH po rysku v odmernej banke o objeme 50 ml, čím bol pripravený zmesný 

pracovný roztok o koncentrácii 5 ppm. Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml 

zmesného pracovného roztoku, pridalo sa 12 g NaCl a nakoniec bolo do každej kadičky 

vložené miešadlo potiahnuté nanovláknami PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. 

Adsorpcia na magnetické miešadlo prebiehala 60 minút.  

5.2.4 Príprava zásobného roztoku Insekticídov a adsorpcia na magnetické miešadlo 

          Zásobný roztok štandardu Insekticídov o koncentrácii 500 ppm bol pripravený 

rozpustením 25 mg analytov (FXC, PMT, FPP, CRB) v MeOH a doplnením MeOH po rysku 

v odmerných bankách o objeme 50 ml. Z každej odmernej banky o objeme 50 ml  

s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a zriedený MeOH po rysku v odmernej 

banke o objeme 50 ml, čím bol pripravený zmesný pracovný roztok o koncentrácii 5 ppm. 

Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml zmesného pracovného roztoku, pridalo sa 

12 g NaCl a nakoniec bolo do každej kadičky vložené miešadlo potiahnuté nanovláknami 

PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. Adsorpcia na magnetické miešadlo prebiehala 

60 minút.  
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5.2.5 Príprava zásobného roztoku Nitrofenolov a adsorpcia na magnetické miešadlo 

          Zásobný roztok štandardu Nitrofenolov o koncentrácii 500 ppm bol pripravený 

rozpustením 25 mg analytov ( o-,m-,p-Nitrofenol, 1-nitrosonaftol) v MeOH a doplnením 

MeOH po rysku v odmerných bankách o objeme 50 ml. Z každej odmernej banky o objeme 

50 ml s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a zriedený MeOH po rysku  

v odmernej banke o objeme 50 ml, čím bol pripravený zmesný pracovný roztok o 

koncentrácii 5 ppm. Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml zmesného pracovného 

roztoku, pridalo sa 12 g NaCl a na koniec bolo do  každej kadičky vložené miešadlo 

potiahnuté nanovláknami PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. Adsorbcia na 

magnetické miešadlo prebiehala 60 minút.  

5.2.6 Príprava zásobného roztoku Parabénov a adsorpcia na magnetické miešadlo 

          Zásobný roztok štandardu Parabénov o koncentrácii 500 ppm bol pripravený 

rozpustením 25 mg analytov (MP, EP, PP, BP) v MeOH a doplnením MeOH po rysku  

v odmerných bankách o objeme 50 ml. Z každej odmernej banky o objeme 50 ml  

s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a zriedený MeOH po rysku v odmernej 

banke o objeme 50 ml, čím bol pripravený zmesný pracovný roztok o koncentrácii 5 ppm. 

Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml zmesného pracovného roztoku, pridalo sa 

12 g NaCl a nakoniec bolo do každej kadičky vložené miešadlo potiahnuté nanovláknami 

PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. Adsorpcia na magnetické miešadlo prebiehala 

60 minút.  

5.2.7 Príprava zásobného roztoku Bisfenolov a adsorpcia na magnetické miešadlo 

          Zásobný roztok štandardu Bisfenolov o koncentrácii 500 ppm bol pripravený 

rozpustením 12,5 mg analytov (Bisfenoly A, M, S, AF, BP, Z) v ACN a doplnením ACN po 

rysku v odmerných bankách o objeme 25 ml. Z každej odmernej banky o objeme 25 ml  

s rozpustenými analytmi bol odobraný 0,5 ml roztoku a zriedený ACN po rysku v odmernej 

banke o objeme 25 ml, čím bol pripravený zmesný pracovný roztok o koncentrácii 5 ppm. 

Do kadičiek s 250 ml vody sa odpipetovalo 2,5 ml zmesného pracovného roztoku, pridalo sa 

12 g NaCl a nakoniec bolo do každej kadičky vložené miešadlo potiahnuté nanovláknami 

PVDF, PA-6, PVB, NY-PVB, PCL+PS, PS. Adsorpcia na magnetické miešadlo prebiehala 

60 minút.  
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5.3 Extrakcia z magnetického miešadla a HPLC analýza 

5.3.1 Extrakcia do organického rozpúšťadla  

          Po adsorpčnej fáze nasledovala extrakcia do organického rozpúšťadla. Miešadlá boli  

z kadičky vybraté a vložené do skúmavky s 1ml 50% MeOH (u všetkých analytov, výnimkou 

boli Sudánske farbivá, ktoré boli extrahované do 100% ACN). Extrakcia trvala 5 minút. 

Roztok extrahovaných analytov bol kvantitatívne prevedený do vialiek a následne bola 

vykonaná HPLC analýza. Po extrakcii bolo magnetické miešadlo dôkladne očistené 

destilovanou vodou. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

6.1 Vývoj separačnej metódy pre jednotlivé skupiny testovaných analytov  

          Cieľom tejto časti diplomovej práce bolo vyvinúť jednoduché chromatografické 

metódy pre separáciu vybraných analytov, tak aby bolo možné hodnotiť ich koncentrácie po 

extrakcii na nanovlákna. Vzhľadom k lipofilite vybraných analytov, ktorá bola zámerne 

zvolená v širšom rozmedzí pre každú skupinu testovaných látok, bola pre separáciu vo 

väčšine prípadov vybraná gradientová elúcia. Snahou pri vývoji metód bolo zabezpečiť 

separáciu v rýchlom čase a s dostatočným rozlíšením píkov umožňujúcim hodnotenie plôch 

všetkých analytov. Vlnové dĺžky detekcie boli volené podľa polôh absorpčných maxím 

testovaných látok.  
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6.1.1 Vývoj separačnej metódy pre Sudánske farbivá  

          Cieľom bolo vyvinúť separačnú metódu, pri ktorej sa sudánske farbivá separovali čo 

najlepšie, optimalizovať vlnovú dĺžku pre detekciu. Bolo žiadúce dosiahnuť dobrého 

rozlíšenia píkov jednotlivých látok na chromatograme. Separácia pozostávala z gradientovej 

elúcie a čas elúcie bol 10 min. Detekcia prebiehala pri 485 nm a podľa vyvinutej metódy sa 

najlepšie separoval sudán I a sudán II. 

Gradient Sudány 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 30 70 

0.01 Štart  

6.00 0 100 

8.20 0 100 

9.00 30 70 
 

Tabuľka 2 - Gradient sudánske farbivá 

Obrázok 8 - Chromatogram štandardu sudánskych farbív o koncentrácii 5 ppm  
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6.1.2  Vývoj separačnej metódy pre Antiflogistiká  

          Pri vývoji separačnej metódy pre antiflogistiká bola zvolená gradientová elúcia a 

vlnová dĺžka 210 nm. Podľa pripravených podmienok sa najlepšie separovali triamcinolon 

acetát a hydrokortizon acetát. Dikofenak a iburpofen neboli separované (bola hodnotená 

príslušná časť plochy píku). 

Gradient Antiflogistiká 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 80 20 

0.01 Štart  

6.00 30 70 

8.20 30 70 

9.00 80 20 
 

Tabuľka 3 - Gradient antiflogistiká 

 

Obrázok 9 - Chromatogram štandardu antiflogistík o koncentrácii 5 ppm 
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6.1.3 Vývoj separačnej metódy pre Chlórfenoly 

          U chlórfenolov bola zvolená gradientová elúcia a vlnová dĺžka 210 nm. Najlepšie sa 

separovali 3,5-dichlórfenol a 3-chlórfenol. 

Gradient Chlórfenoly 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 80 20 

0.01 Štart  

6.00 0 100 

8.20 0 100 

9.00 80 20 
 

Tabuľka 4 - Gradient chlórfenoly 

Obrázok 10 - Chromatogram štandard chlórfenolov o koncentrácii 5 ppm 
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6.1.4 Vývoj separačnej metódy pre Insekticídy 

          Pri insekticídoch bola zvolená gradientová elúcia a vlnová dĺžka 210 nm. Podľa 

zvolenej metódy sa na kolone najlepšie separovali fenpropatrín, ale taktiež permetrín a 

feoxykarb. 

Gradient Insekticídy 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 50 50 

0.01 Štart  

8.00 0 100 

8.30 50 50 

10.00 50 50 
 

Tabuľka 5 - Gradient insekticídy 

     

Obrázok 11 - Chromatogram štandardu insekticídov o koncetrácii 5 ppm 
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6.1.5 Vývoj separačnej metódy pre Nitrofenoly  

          U nitrofenolov bola po viacerých pokusoch zvolená izokratická elúcia. Vlnová dĺžka 

bola 210 nm. Na základe vybranej metódy sa najlepšie separovali meta a para nitrofenoly. 

 

Tabuľka 6 - Gradient nitrofenoly 

Obrázok 12 - Chromatogram štandardu nitrofenolov o koncentrácii 5 ppm 

Izokraticky Nitrofenoly 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 50 50 

0.01 Štart  

8.00 0 100 

12.20 0 100 

13.00 50 50 
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6.1.6 Vývoj separačnej metódy pre Parabény  

        Pre parabény bola zvolená gradientová elúcia pri vlnovej dĺžke 254 nm. Podľa 

zvolených podmienok boli všetky látky dostatočne odseparované. 

Gradient Parabény 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 80 20 

0.01 Štart  

8.00 0 100 

8.20 0 10 

9.00 80 20 
 

Tabuľka 7 - Gradient parabény 

Obrázok 13 - Chromatogram štandardu parabénov o koncentrácii 5 ppm 
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6.1.7 Vývoj separačnej metódy pre Bisfenoly  

          U bisfenolov bola zvolená gradientová elúcia. Vlnová dĺžka bola 210 nm a podľa 

zvolených podmienok sa najlepšie separovali Bisfenoly BP, Z, AF a S. 

Gradient Bisfenoly 

SSfarbivá 

Zloženie mobilnej fáze, prietok 1,5 ml/min 

Čas (min) Vodná fáza (%) Organická fáza (%) MeOH 

0.01 50 50 

0.01 Štart  

11.00 0 100 

11.30 50 50 

13.00 50 50 
 

Tabuľka 8 - Gradient bisfenoly 

Obrázok 14 - Chromatogram štandardu polutantov o koncentrácii 5 ppm 
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7 STANOVENIE LÁTOK PO EXTRAKCII 

          Vyhodnotenie faktora zakoncentrovania na magnetickom miešadle potiahnutom 

nanovláknom bolo vykonané pomocou výpočtu, ktorý zohľadňoval koncentráciu roztoku 

riedeného pre extrakciu do 250 ml vodnej fázy a koncentráciu roztoku v elučnom činidle (1 

ml) organickej fáze. Maximálna hodnota prekoncentračného faktora, ktorá mohla byť 

teoreticky dosiahnutá pri extrakcii bola teda rovná 100. Takto vysoká prekoncentrácia však 

bola možná len pri prechode všetkých analytov na nanovlákno a nebola niekedy dosiahnutá. 

Pre výpočet prekoncentračného faktora bola braná do úvahy plocha píkov štandardov pred 

nariedením a plocha píkov po elúcii do organickej fáze.  

Výpočet prekoncentračného faktora : 

 

𝐴𝑣𝑒

𝐴𝑠𝑡
∗ 5000/50 

 

Ave – plocha píku vzorku po extrakcii 

Ast – plocha píku štandardu pred nariedením 

5000/50 – faktor riedenia  
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7.1 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Sudánskych farbív 

 PVDF PA6 PVB NYLON+PVB PS+PCL PS 

Sudán I 53,4 71,7 12,6 52,8 37,0 8,8 

Sudán II 16,7 69,7 7,6 21,4 23,8 3,6 

Sudán III 6,2 39,4 3,4 8,5 9,3 0,0 

Sudán IV 5,4 28,5 2,5 7,3 6,6 1,6 
 

Tabuľka 9 - Koncentračné faktory sudánskych farbív pre jednotlivé typy nanovlákien 

          Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Sudánske farbivá na vláknach PA6 a NYLON+PVB. Extrakcia bola vykonaná do 1ml 100% 

MeOH a priebeh extrakcie trval 5 minút. 

Obrázok 15 - Chromatogram sudánskych farbív o konc. 50 ppb po extrakcii na PA6 vlákne 
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Obrázok 16 - Chromatogram sudánskych farbív o konc. 50 ppb po extrakcii na NYLON+PVB vlákne 
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7.2 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Antiflogistík 

 PVDF PA6 PVB NYLON+PVB PS+PCL PS 

TCA 0,8 1,8 0,0 0,0 1,9 0,0 

HCA 0,0 3,2 0,9 1,5 4,3 2,3 

FL 2,6 6,3 0,5 2,5 10,9 2,4 

DF 2,2 4,7 0,0 3,1 9,7 0,0 

IBU 0,5 2,9 0,4 0,1 6,6 0,2 
 

Tabuľka 10 - Koncentračné faktory antiflogistík pre jednotlivé typy nanovlákien 

          Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Antiflogistiká na vláknach PA6 a PS+PCL. Extrakcia bola vykonaná do 1 ml 50% MeOH a 

priebeh extrakcie trval 5 minút. 

 

Obrázok 17 - Chromatogram antiflogistík o konc. 50 ppb po extrakcii na PA6 vlákne 
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Obrázok 18 - Chromatogram antiflogistík o konc. 50 ppb po extrakcii na PS+PCL vlákne 
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7.3 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Chlórfenolov 

 PVDF PA6 PVB NYLON+PVB PS+PCL PS 

3CHF 2,4 2,5 0,0 3,3 3,1 3,1 

2,3DICHF 0,6 2,2 0,0 0,4 5,2 3,0 

2,3,5TCHF 3,2 3,0 0,5 2,4 5,9 2,5 

2,3,4,6TCHF 0,0 1,1 1,1 1,0 2,0 1,3 
 

Tabuľka 11 - Koncentračné faktory chlórfenolov pre jednotlivé typy nanovlákie 

         Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Chlórfenoly na vláknach PS+PCL a PS. Extrakcia bola vykonaná do 1ml 50% MeOH a 

priebeh extrakcie trval 5 minút.  

 

Obrázok 19 - Chromatogram chlórfenolov o konc. 50 ppb po extrakcii na PS+PCL vlákne 
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Obrázok 20 - Chromatogram chlórfenolov o konc. 50 ppb po extrakcii na PS vlákne 
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7.4 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Insekticídov  

 PVDF PA6 PVB NYLON+PVB PS+PCL PS 

FXC 1,7 2,5 0,0 1,6 4,6 0,0 

PMT 15,9 12,6 2,2 25,2 51,7 1,1 

FPP 26,3 69,4 15,9 31,7 36,6 16,1 

CRB 11,3 61,7 9,4 17,0 19,8 11,7 
 

Tabuľka 12 - Koncentračné faktory insekticídov pre jednotlivé typy nanovlákien 

          Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Insekticídy na vláknach PA6 a PS+PCL. Extrakcia bola vykonaná do 1ml 50% MeOH a 

priebeh extrakcie trval 5 minút. 

 

Obrázok 21 - Chromatogram insekticídov o konc. 50 ppb po extrakcii na PA6 vlákne 
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Obrázok 22 - Chromatogram insekticídov o konc. 50 ppb po extrakcii na PS+PCL vlákne. 
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7.5 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Nitrofenolov 

 PVDF PA6 PVB NYLON PS+PCL PS 

oNF 1,8 3,1 1,2 1,9 2,0 2,4 

mNF 0,6 1,5 0,0 0,5 1,0 0,5 

pNF 0,6 0,0 0,7 0,2 1,8 1,2 

nitrosonaf 1,2 1,9 0,2 0,0 1,7 1,5 
 

Tabuľka 13- Koncentračné faktory nitrofenolov pre jednotlivé typy nanovlákien 

           Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Nitrofenoly  na vláknach PA6 a PS+PCL. Extrakcia bola vykonaná do 1ml 50% MeOH a 

priebeh extrakcie trval 5 minút. 

 

Obrázok 23 - Chromatogram nitrofenolov o konc. 50 ppb po extrakcii na PA6 vlákne. 
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Obrázok 24 - Chromatogram nitrofenolov o konc. 50 ppb po extrakcii na PS+PCL vlákne 
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7.6 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Parabénov  

 PVDF PA6 PVB NYLON+PVB PS+PCL PS 

MP 0,4 1,9 0,5 0,8 0,9 0,5 

EP 0,0 3,0 0,8 2,2 2,3 0,9 

PP 0,9 4,1 0,7 3,1 3,0 1,0 

BP 3,7 6,3 1,9 5,8 7,0 1,1 
 

Tabuľka 14 - Koncentračné faktory parabénov pre jednotlivé typy nanovlákien 

          Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Parabény na vláknach PA6, NYLON+PVB a PS+PCL. Extrakcia bola vykonaná do 1ml 50% 

MeOH a priebeh extrakcie trval 5 minút. 

Obrázok 25 - Chromatogram parabénov o konc. 50 ppb po extrakcii na PS+PCL vlákne 
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Obrázok 26 - Chromatogram parabénov o konc. 50 ppb po extrakcii na NYLON+PVB vlákne 
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7.7 Stupeň zakoncentrovania po extrakcii u Polutantov 

 PVDF PA6 PVB NYLON+PVB PS+PCL PS 

Bis A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bis M 0,0 12,2 0,0 0,0 23,2 0,0 

Bis S 2,6 35,0 0,0 0,0 67,3 0,0 

Bis AF 0,9 30,2 3,7 3,9 64,3 5,6 

Bis BP 26,0 61,6 8,3 20,7 68,2 6,3 

Bis Z 30,3 53,7 7,5 22,9 82,3 6,2 
 

Tabuľka 15 - Koncentračné faktory polutantov-bisfenolov pre jednotlivé typy nanovlákien 

          Podľa uvedenej tabuľky bolo zistené, že najvyššie koncentračné faktory dosahovali 

Polutanty na vláknach PA6, PS+PCL. Bisfenol Z vykazoval veľmi vysoký koncentračný 

faktor u PS+PCL vlákna. Extrakcia bola vykonaná do 1ml 50% MeOH a priebeh extrakcie 

trval 5 minút. 

 

Obrázok 27 - Chromatogram polutantov o konc. 50 ppb po extrakcii na PA6 vlákne 
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Obrázok 28 - Chromatogram polutantov o konc. 50 ppb po extrakcii  na PS+PCL vlákne 
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8 ZÁVER 

         Po vykonaných experimentoch sa mi v tejto práci podarilo zistiť, ktoré vlákna sú do 

budúcna potenciálne použiteľné v analýze liečiv. V sérii meraní sa ukázali ako vhodné hlavne 

vlákna PS+PCL a PA6, ktoré vykazovali najvyššie stupne zakoncentrovania sa hlavne u 

bisfenolov a to až 68,2 v prípade Bisfenolu BP a až 82,3 v prípade Bisfenolu Z na PS+PCL 

vlákne. U sudánskych farbív bol stupeň zakoncentrovania sa u Sudánu I 71,7 a u Sudánu II 

69,7 na PA6 vlákne. Aj vlákno NYLON+PVB vykazovalo dostačujúcu schopnosť 

zakoncentrovania. Insekticídy sa úspešne zakoncentrovali na PA6 a PS+PCL vláknach, 

hlavne v prípade FPP a CRB. Antiflogistiká sa zakoncentrovali s menšou úspešnosťou, ale 

opäť na vláknach PA6 a PS+PCL. Parabény, chlórfenoly a nitrofenoly sa zakoncentrovali s 

najmenšou úspešnosťou a väčšinou len do 10 násobku pôvodnej koncentrácie najmä na 

vlákne PS+PCL. Vlákna PVDF a PVB vykazovali vo všetkých prípadoch najnižšie hodnoty. 

         Na základe výsledkov sú teda najvýhodnejšími vláknami pre extrakciu PA6 a PS+PCL. 

Najvyšší možný stupeň zakoncentrovania (100) však nebol v žiadnom prípade dosiahnutý. 

Najbližšie k tejto hodnote sa priblížil Bisfenol Z na vlákne PS+PCL hodnotou 82,3. 
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