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Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

 

 

Nanofiltrace 

Diplomová práce 

 

Kandidát: Hana Heidrová  

Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.  

Konzultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. 

 

Nanofiltrace je tlakový membránový proces, pro který je specifické využívání 

polopropustných membrán s velikostí pórů v řádu 1 nm. Tato metoda se hojně využívá 

pro separaci nízkomolekulárních látek. Ve farmacii má své uplatnění například při izolaci 

produktů. Tato diplomová práce se zabývá popisem chování tří komerčně vyráběných 

nanofiltračních membrán a také ověřením jejich potenciálního uplatnění v procesu 

výroby námelových alkaloidů. Teoretická část se soustřeďuje především na popis 

tlakových membránových procesů, využití nanofiltrace v různých odvětvích lidské 

činnosti a dále na současné a historické využití námelových alkaloidů v terapii a popis 

jejich vlastností. Praktická část je zaměřena zejména na zkoumání vlivu různých 

experimentálních parametrů na hodnoty retence vybraných námelových alkaloidů 

(především kyseliny lysergové a isolysergové). Dosažené výsledky jsou vzájemně 

porovnány a kriticky vyhodnoceny.  

 

Klíčová slova: tlakové membránové procesy, nanofiltrace, námelové alkaloidy 

 

  



Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis  

 

 

Nanofiltration 

Diploma thesis 

 

Candidate: Hana Heidrová 

Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 

Consultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. 

 

 Nanofiltration is a pressure-driven membrane process which is characterized by 

using semipermeable membranes with approximately 1 nm pores. This method is used 

abundantly for the separation of substances with low molecular weight. It is used for 

example in the process of product isolation in pharmaceutical industry. This diploma 

thesis is focused on the description of the behaviour of three commercially produced 

nanofiltration membranes and also on testing of their potential use in the production of 

ergot alkaloids. The theoretical part is focused especially on the description of 

pressure-driven membrane processes, the use of nanofiltration in various areas and also 

on current and historical use of ergot alkaloids in therapy and on the description of their 

properties. The practical part is oriented particularly on examination of effect of various 

experimental parameters on the retention of selected ergot alkaloids (primarily of lysergic 

and isolysergic acid). The results are compared and critically analysed. 

 

Keywords: pressure-driven membrane processes, nanofiltration, ergot alkaloids 

 

 



Seznam použitých zkratek 

CNS    centrální nervová soustava 

DSP      downstream processing 

EPDM     etylenpropylendienový kaučuk 

FK      fermentační koncentrát 

HPLC     vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

iLK    kyselina isolysergová 

ID    inner diameter, vnitřní průměr 

LK     kyselina lysergová 

MF    mikrofiltrace 

MW     molární hmotnost 

MWCO   molecular weight cut-off 

NA    námelové alkaloidy 

NF    nanofiltrace 

PCA principal component analysis (analýza hlavních          

komponent) 

RO    reverzní osmóza 

TLC      tenkovrstvá chromatografie 

UF    ultrafiltrace 
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1 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala oblast nanofiltrace a možnost 

využití vybraných nanofiltračních membrán při práci s fermentačním koncentrátem 

námelových alkaloidů. Nanofiltrace je rychle se vyvíjející obor, který vzbuzuje stále větší 

zájem na poli výzkumu a vývoje a který má velký potenciál se v budoucnosti uplatnit 

v mnoha oborech lidské činnosti. Toto je také důvodem, proč jsem si dané téma vybrala. 

Tato práce má inovativní charakter vzhledem k tomu, že nanofiltrace je relativně novou 

a neprobádanou metodou a ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., kde jsem svůj 

výzkum prováděla, se nanofiltrace doposud nevyužívá. Mým úkolem také bylo mimo jiné 

zjistit, zda by bylo možné nanofiltraci potenciálně využít v procesu výroby námelových 

alkaloidů. 

Praktická část diplomové práce byla vytvořena ve spolupráci s farmaceutickou 

firmou Teva Czech Industries s.r.o., která se výrobou námelových alkaloidů zabývá. Pro 

výzkum mi touto firmou byla poskytnuta potřebná zařízení, prostory, suroviny 

a v neposlední řadě také cenné rady a podněty. 

Při práci byly zkoumány tři typy nanofiltračních membrán. Provedené 

experimenty měly za cíl zodpovědět především tyto otázky: „Jaké bude chování 

membrán při styku s fermentačním koncentrátem námelových alkaloidů?“ „Jaké budou 

hodnoty průtoků permeátu membránou (vysoké/nízké) a jak velký problém bude 

představovat zanášení membrán nečistotami, ke kterému jsou obecně nanofiltrační 

membrány náchylné?“ „Jak vysoké budou hodnoty retencí jednotlivých námelových 

alkaloidů a jaký bude vliv různých provozních podmínek na tyto hodnoty?“ „Je možné 

s pomocí nanofiltrace účinně zregenerovat rozpouštědlo?“ 
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2 Teoretická část 

2.1 Námelové alkaloidy 

2.1.1 Historie 

Námelové alkaloidy (dále jen NA) jsou sekundární metabolity produkované 

cizopasnou houbou paličkovicí nachovou (Claviceps purpurea), čeleď Clavicipitaceae, 

řád Hypocreales, která parazituje na divoce rostoucích i kulturních travinách, a to včetně 

obilovin, ze kterých bývá infikováno především žito. NA se spolu s dalšími biologicky 

aktivními látkami (např. acetylcholinem a histaminem) vytváří v jejím přezimujícím 

stadiu, zvaném sklerocium (námel, ergot). [1, 2, 3] 

Přestože existují spekulace o tom, že NA mohly být součástí asi 4000 let starých 

magicko-náboženských obřadů ve starověkém Řecku nazývaných eleusinská mysteria, 

první ověřené zprávy o účincích námelu se nacházejí v čínských spisech pocházejících 

přibližně z doby 1100 př. n. l., kdy byla tato látka využívána v porodnictví. V minulosti 

byly velkým problémem rozsáhlé otravy námelem, zvané erogtismus, způsobené 

převážně konzumací infikované mouky. Ergotismus byl vůbec první mykotoxikózou 

popsanou u člověka. Již kolem roku 600 př. n. l. byl na asyrské destičce zmíněn „zhoubný 

vřed v obilném klasu“ a kolem roku 350 př. n. l. napsal Parses o „zhoubných travách které 

způsobují, že těhotné ženy umírají při porodu“. Epidemie ergotismu se často vyskytovaly 

ve středověku a byly způsobovány požitím žitného chleba z mouky kontaminované 

námelem. Prvním doloženým zápisem o epidemii ergotismu v Evropě je pravděpodobně 

ten z roku 944–945 n. l. z Akvitánie, kdy na otravu námelem zemřela asi polovina zdejší 

populace. Klinicky se ergotismus projevoval dvěma rozdílnými formami, a to 

konvulzivní a gangrenózní. Odlišnost symptomů byla pravděpodobně způsobena 

rozdílným profilem alkaloidů přítomných v kontaminované mouce. Konvulzivní forma, 

častěji se vyskytující na území dnešního Německa, byla doprovázena halucinacemi 

a deliriem, křečemi, spastickými kontrakturami končetin a silnými průjmy. Pro 

gangrenózní formu, častěji se vyskytující na území dnešní Francie, také nazývanou 

horečka svatého Antonína, oheň svatého Antonína (v anglickém originále uvedeno jako 

„St. Anthony’s fire“) či svatý oheň (v anglickém originále uvedeno jako „holy fire“), bývá 

charakteristická periferní vazokonstrikce, bolesti svalů a střídavé pocity chladu a tepla. 

V závažných případech mohlo dojít až k nekróze, gangréně a ztrátám končetin.  Byly 

popsány také smíšené formy, vyskytující se převážně v ostatních evropských zemích. 
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Předpokládá se, že otravy námelem měly také vliv na dějiny lidské společnosti, jako 

příklad lze uvést čarodějnické procesy v Salemu ve státě Massachusets v 17. století, kdy 

právě ergotismus mohl stát za údajnými uhranutími. Epidemie ergotismu se v Evropě 

sporadicky objevovaly až do konce 19. století. Od této doby se, přestože i v současnosti 

k nim stále dochází, a to převážně v méně rozvinutých zemích Afriky a Asie, případy 

ergotismu omezují spíše na individuální předávkování léčivy obsahujícími NA. [1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8] 

NA však v minulosti nebyly pouze hrozbou, nalezly také své uplatnění 

v léčitelství. Námel se terapeuticky uplatňoval v porodnictví, kdy se využíval k urychlení 

porodu. Jako první se o tomto použití písemně zmínil německý lékař Adam Lonitzer roku 

1582 ve své knize Kreuterbuch. Toto využití námelu se pak stalo velmi oblíbeným 

především ve Francii, Německu a Spojených státech amerických. Jednalo se však 

o poměrně riskantní léčbu vzhledem k tomu, že množství účinných látek, a tím i podanou 

dávku, ve sklerociu je obtížné kontrolovat. Významným rizikem tedy byla ruptura dělohy 

zapříčiněná jejími hyperkontrakcemi. V důsledku množství úmrtí rodiček a porodů 

mrtvých dětí pak došlo k přehodnocení terapeutického využití námelu, který se od 

19. století již užíval převážně k zastavení poporodního krvácení. Od druhé poloviny 

19. století se NA používaly také k terapii migrény. [4, 6, 7] 

Do 19. století se také datují první snahy o analýzu a izolaci aktivních složek 

námelu, které můžeme přisoudit německému lékárníkovi Heinrichu Wiggersovi, jemuž 

se však ani přes mnoho botanických a chemických výzkumů nepodařilo dojít k žádnému 

zásadnímu objevu. Roku 1875 byl ve Francii chemikem Charlesem Tanretem izolován 

první alkaloid, ergotinin. Další alkaloid, ergotoxin, byl izolován roku 1906, později však 

bylo zjištěno, že se ve skutečnosti jedná o směs tří NA – ergokristinu, ergokryptinu 

a ergokorninu. Prvním izolovaným skutečně čistým NA byl ergotamin, získaný roku 

1918 biochemikem Arthurem Stollem. Ve vodě rozpustný alkaloid ergometrin byl 

objeven roku 1935 téměř současně čtyřmi různými výzkumnými skupinami v různých 

částech světa. Každá skupina dala tomuto alkaloidu jiný název – ergometrin, ergotocin, 

ergostetrin a ergobasin. Název ergometrin se ujal ve Velké Británii, ve Spojených státech 

amerických pak jiný název, ergonovin. Během dalších let došlo k syntéze mnoha 

sloučenin odvozených od NA, jedním z těchto derivátů, pravděpodobně dokonce 

nejznámějším polosyntetickým derivátem NA, je lysergid (dietylamid kyseliny 

lysergové, LSD), který byl syntetizován roku 1938 Albertem Hofmannem. Lysergid se 
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řadí k nejsilnějším halucinogenům současnosti, díky čemuž bývá často zneužíván jako 

droga. V minulosti však byl široce využíván psychiatry a psychoterapeuty k terapii 

neuróz, sexuálních dysfunkcí, úzkostí a léčbě schizofrenie a poruch 

způsobených potlačováním traumatizujících zážitků. [4, 5, 6, 7, 8] 

2.1.2 Struktura 

NA jsou indolové sloučeniny biosynteticky odvozené z L-tryptofanu. V přírodě 

představují vůbec největší skupinu dusíkatých metabolitů hub. Izolováno bylo přes 

80 různých NA, převážně z různých druhů rodu Claviceps, ale v menší míře také z jiných 

hub či vyšších rostlin. Základem struktury NA je tetracyklický ergolen (obsahující 

dvojnou vazbu v poloze 9), případně ergolin vzniklý z ergolenu hydrogenací dvojné 

vazby v poloze 9. Na centru chirality v poloze 5 se u přírodních alkaloidů vždy nachází 

vodík v β-uspořádání (5R), u ergolinu pak oproti ergolenu přibývá další centrum chirality 

v poloze 10, kde může na spojnici cyklů C a D vzniknout cis či trans (častěji) konfigurace 

atomů vodíku (výše popsané lze vidět na Obrázku 1). Alkaloidy mohou být podle 

struktury rozděleny do tří skupin – klavinové alkaloidy, amidy kyseliny (iso)lysergové, 

jejichž baze jsou rozpustné ve vodě, a amidy kyseliny (iso)lysergové, jejichž baze jsou 

ve vodě nerozpustné (někdy nazývané též ergopeptidy). [7, 9] 

 

Obrázek 1 Struktury ergolenu (s vyznačeným číslováním atomů) a trans a cis ergolinu, 

převzato a upraveno z [9] 

Klavinové alkaloidy mají v poloze 8 metylovou či hydroxymetylovou skupinu 

(pokud se nenachází na dvojně vázaném uhlíku, tak v β-uspořádání) a v poloze 8 nebo 

9 dvojnou vazbu (mohou nicméně být i dihydroderiváty). Žádný zástupce této skupiny 

však není medicínsky využíván. [7, 9] 

Další dvě skupiny mohou být odvozeny od lysergové kyseliny (dále jako LK), 

případně isolysergové kyseliny (dále jako iLK) – karboxylová skupina v poloze 8 se může 

nacházet buď v β-uspořádání (8R) při odvození od LK, či v α-uspořádání (8S) při 
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odvození od iLK. Obě kyseliny mohou stejně jako od nich odvozené sloučeniny (kromě 

9,10-dihydroalkaloidů) vzájemně izomerovat působením kyselin či zásad. Praktické 

využití mají hlavně alkaloidy odvozené od LK. Podle charakteru amidové části pak 

dochází k rozdělení na amidy, jejichž baze jsou rozpustné ve vodě, kdy aminovou složku 

molekuly představuje aminoalkohol (do této skupiny patří např. ergometrin) a amidy, 

jejichž baze nejsou rozpustné ve vodě, kdy je kyselina navázána na tricyklický peptidový 

zbytek (zde patří např. ergotamin, ergokristin, ergokryptin nebo ergokornin). [7, 9] 

Chemická nomenklatura této skupiny alkaloidů je poměrně komplikovaná. 

Přirozeně se vyskytující alkaloidy bývaly pojmenovány jejich objeviteli a tyto triviální 

názvy jsou používány dodnes. Systematické názvy bývají používány u polosyntetických 

derivátů nebo k přesnému popisu chemické struktury molekuly. Pro rozlišení derivátů LK 

od derivátů iLK se využívá rozdílného zakončení v názvech. Deriváty LK se vyznačují 

koncovkou –in, deriváty iLK koncovkou –inin (např. ergometrin – ergometrinin). [7, 9] 

Chemické struktury námelových alkaloidů sledovaných v této práci ve 

fermentačním koncentrátu námelových alkaloidů jsou uvedeny níže, viz Obrázek 2. 
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Obrázek 2 Námelové alkaloidy sledované v této práci ve fermentačním koncentrátu 

námelových alkaloidů 

2.1.3 Výroba námelových alkaloidů 

V současnosti existuje několik způsobů získání NA. Mezi ně patří pěstování 

a umělé infikování obilovin námelem (již se nevyužívá náhodného sběru námele), dále 

fermentace v submersních kulturách či stacionární kultivace na povrchu médií. [9] 

Začátek průmyslové výroby NA může být datován do roku 1918, kdy si Arthur 

Stoll nechal patentovat postup izolace ergotamin tartrátu, který byl následně roku 

1921 uveden firmou Sandoz na trh. Tato firma poté až do 50. let minulého století, kdy se 

na trhu začali objevovat další konkurenti, dominovala světovému trhu produkce NA. 

V současnosti si firma Novartis (nástupce společnosti Sandoz, která se stala její dceřinou 

společností) stále drží prvenství ve světové produkci NA. Mezi další výrobce se řadí 

například Boehringer Ingelheim, Teva Pharmaceutical Industries, Gedeon Richter nebo 

Eli Lilly and Company. Odhaduje se, že roční světová produkce NA dosahuje 5000–8000 

kg ergopeptidů a 10000–15000 kg LK, která je později využita především k výrobě 

polosyntetických derivátů. Větší část (okolo 60 %) této produkce je výsledkem 
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fermentace, zatímco zbylá část připadá na pěstování tritikale (hybridní obilnina vzniklá 

křížením pšenice a žita) infikovaného paličkovicí. [7] 

Firma Teva ročně vyrobí přibližně 6 tun NA, konkrétně se soustředí na výrobu 

(řazeno v sestupném pořadí podle celkové hmotnosti vyrobených NA) nicergolinu, 

ergotamin tartrátu, dihydroergotoxin mesylátu, dihydroergotamin mesylátu, bromokriptin 

mesylátu, pergolid mesylátu, metylergometrin maleátu, kabergolinu, ergometrin maleátu, 

dihydroergokristin mesylátu a tergurid maleátu. [10] 

Postup výroby fermentačního koncentrátu (dále jako FK), respektive LK, 

používaného v této diplomové práci je následující: 

Proces výroby začíná naočkováním vegetativní kultury kmene Claviceps paspali 

do živného média. Po dvou kultivacích je kultura převedena do produkčního média. 

Fermentace LK se provádí při 23–27 °C za mírného míchání a provzdušňování. Během 

fermentace jsou dodávány zdroje uhlíku (např. sorbitol, mannitol, kyselina jantarová), 

amoniak a komplexní zdroj dusíku. Po skončení výroby je fermentát sklizen a postoupen 

k tzv. downstream processingu (DSP).  

Dalším krokem je výroba vlastního fermentačního koncentrátu NA. Fermentát 

získaný v předchozích krocích obsahuje asi 400–550 kg ergotamidů (prekurzorů LK). Za 

stálého míchání jsou k fermentátu přidávána aditiva, jako např. kyselina sírová a siřičitan 

sodný, poté je fermentát filtrován přes keramický filtr. Následuje přemístění do kolon se 

sorpční pryskyřicí. Ergotamidy se naváží na pryskyřici, která je následně promývána 

vodou, zředěným vodným roztokem amoniaku a zředěnou směsí etanolu a vody. Po 

promytí je směs ergotamidů eluována směsí vody, etanolu a kyseliny octové. Hlavní eluát 

je poté ve vakuu odpařován na minimální objem, a to k odstranění co největšího množství 

kyseliny octové. Konečný produkt odpařování je naředěn metanolem. Výsledek tohoto 

procesu se nazývá fermentační koncentrát námelových alkaloidů, který je do opavské 

Tevy dovážen z maďarské pobočky této firmy, sídlící v Debrecínu. Specifikaci tohoto 

fermentačního koncentrátu námelových alkaloidů lze vidět v Tabulce 1. 

Po dalším zpracování je FK podroben hydrolýze, obecné schéma hydrolýzy je 

uvedeno níže, viz Rovnice 1. Ta se provádí směsí metanolu a vodného hydroxidu 

sodného. LK je získána srážením za pomocí kyseliny sírové a amoniaku a čištěna 

rozpuštěním v amoniaku a metanolu s aktivním uhlím, filtrací roztoku, zahušťováním 

a krystalizací. Čištěný krystalický produkt je následně dehydratován mícháním s horkým 
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metanolem, filtrován a sušen. Výše uvedeným procesem je pak získávána čistá LK. Pro 

potřeby této diplomové práce byl však využíván pouze fermentační koncentrát NA. [10] 

Tabulka 1 Specifikace fermentačního koncentrátu, převzato z [10] 

 

N

HN

H

O OH

Molecular Weight: 268.31
Lysergic/Isolysergic acid
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H

NH
O

OH

Ergometrin/Ergometrinin

Molecular Weight: 325.40

HN

N

H

NH2
O

Ergin/Erginin

Molecular Weight: 267.33

NaOH

water

 

Rovnice 1 Obecné schéma hydrolýzy 

2.1.4 Mechanismus účinku 

Farmakologické účinky sloučenin ze skupiny NA jsou vzhledem k tomu, že 

působí na více typů receptorů, velmi komplexní a variabilní. Mnoho NA může 

pravděpodobně interagovat jak s receptory adrenergními, serotoninovými, tak 

i dopaminergními, a to jako agonisté, parciální agonisté nebo antagonisté, což závisí na 

různých substituentech připojených na karboxylovou skupinu LK. Tato variabilita účinku 

patrně vychází ze strukturální podobnosti sloučenin odvozených od LK a právě těchto tří 

důležitých neurotransmiterů – noradrenalinu, dopaminu a serotoninu 

(5-hydroxytryptaminu), jejichž struktura může být téměř celá zmapována na struktuře 

ergolinu. Změny v molekulární struktuře jednotlivých alkaloidů pak zvyšují selektivitu 

vůči určitým receptorovým typům. [3, 6] 

2.1.5 Použití a nežádoucí účinky 

Přestože jsou NA nejdéle používanou skupinou neselektivních α-sympatolytik, 

díky svému poměrně širokému mechanismu účinků se v současné době spolu se svými 

deriváty terapeuticky uplatňují spíše v jiných indikacích. K léčbě hypertenze se využívá 
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již jen dihydroergokristin, kvůli slabému účinku však ne samotný, ale vždy v kombinaci 

s dalšími antihypertenzivy (diuretikem a reserpinem, resp.  etofylinem při poruchách 

prokrvení CNS a s esculinem a rutosidem při žilní nedostatečnosti dolních končetin). [11] 

Ačkoli všechny přirozené NA vykazují výrazný uterotonický účinek, klinicky je 

takto využíváno pouze ergometrinu a jeho polosyntetického derivátu metylergometrinu, 

který se oproti své mateřské látce vyznačuje silnějším účinkem a jeho rychlejším 

nástupem. Právě pro tyto své vlastnosti je vhodnější než ergometrin, který se již užívá 

minimálně. [12, 13] Mezi indikace těchto látek patří zesílení děložních kontrakcí ve třetí 

době porodní, akutní léčba nebo prevence děložního krvácení způsobeného hypotonií 

nebo atonií myometria po porodu nebo po evakuaci či revizi děložní dutiny po potratu, 

dále nedostatečná involuce dělohy v šestinedělí a silné menoragie a metroragie. [11, 13] 

Nežádoucí účinky bývají obvykle gastrointestinální, a to nauzea a zvracení, dále se 

mohou vyskytovat tinnitus, bolesti břicha, vzestup krevního tlaku při rychlé intravenózní 

aplikaci, spazmus koronárních cév a stenokardie. [7, 11] 

K léčbě mírných až prudkých záchvatů migrény je využíváno ergotaminu, 

dihydroergotaminu a dihydroergotoxinu, a to buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími 

látkami, např. častá je kombinace ergotaminu s kofeinem, díky kterému dochází ke 

zvýšení absorpce a potenciaci analgetického účinku ergotaminu. Největšího efektu je 

dosaženo, pokud je léčivo podáno na začátku migrenózního záchvatu, nejlépe již při 

prvních příznacích nastupujícího záchvatu. Ergotamin se však vyznačuje výraznými 

nežádoucími účinky, nejčastěji nauzeou a zvracením, dále křečemi hladkého svalstva, 

bolestmi břicha, vazokonstrikcí cév končetin, parestéziemi, svalovou slabostí, únavou 

a průjmem. Profil nežádoucích účinku dihydroergotaminu se podobá ergotaminu, ačkoli 

dihydroergotamin je zřídkakdy spojován se závažnými toxicitami. Ergotamin je také 

využíván k diagnostice nestabilní (variantní, vazospastické, Prinzmetalovy) anginy 

pectoris. [7, 11, 12] 

K inhibici sekrece prolaktinu, a to díky agonistickému působení na 

dopaminergních receptorech, je využíván bromokryptin a kabergolin. Jejich terapeutické 

využití tedy spočívá v inhibici laktace a léčbě hyperprolaktinémie, která může u žen 

vyústit v neplodnost a amenoreu a u obou pohlaví v galaktoreu. Kabergolin pak bývá 

oproti bromokryptinu lépe tolerován, což může být částečně vysvětleno jeho delším 

biologickým poločasem, který zapříčiňuje menší kolísání koncentrace léčiva v krvi. Další 

uplatnění nalézá bromokryptin u pacientů s akromegálií, kde snižuje zvýšené hladiny 
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růstového hormonu. [7, 13, 14] Díky svému mechanismu účinku jsou bromokryptin 

a kabergolin spolu s dalším ergotaminovým derivátem pergolidem také využívány 

k léčbě Parkinsonovy nemoci. V současné době se používají buď v monoterapii, a to 

k zahájení terapie nebo v kombinacích (hlavně s levodopou) v pokročilejších fázích 

Parkinsonovy nemoci, zejména pak u pacientů s motorickými fluktuacemi. Během jejich 

dlouhodobého podávání nedochází k tak častému výskytu motorických komplikací jako 

u levodopy, toto je však také spojeno s nižší účinností a větším výskytem psychiatrických 

nežádoucích účinků. Vzhledem k dalšímu nežádoucímu účinku, kterým je výskyt 

fibrotických změn při dlouhodobém podávání (a to zejména v plicích, retroperitoneu, 

perikardu nebo na srdečních chlopních), se od podávání těchto látek v této indikaci 

upouští a jsou nahrazovány neergotaminovými deriváty se stejným mechanismem účinku. 

Spektrum dalších nežádoucích účinků mimo jiné zahrnuje gastrointestinální diskomfort 

(zejména nauzeu), asymptomatickou posturální hypotenzi, sedaci, zmatenost 

a halucinace. [7, 13, 15] 

Dihydroergotoxin (směs tří peptidových NA – dihydroergokristinu, 

dihydroergokorninu a dihydroergokryptinu) je používán při funkčních a organických 

poruchách centrálního a periferního prokrvení (např. k terapii věkem podmíněné 

demence). Spolu s dalším NA nicergolinem mohou být také zařazeny mezi nootropika. 

Terapeutické využití nicergolinu spočívá ve zlepšení prokrvení dolních končetin, ucha 

a CNS (při jehož poruchách může docházet k závratím nebo tinnitu) a dlouhodobé léčbě 

psychických poruch ve stáří. [7, 11, 12] 
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2.2 Tlakové membránové procesy 

2.2.1 Úvod 

Membránové separační procesy využívají ke své činnosti jako základní součást 

selektivní, polopropustné membrány. Za membránu je v technologii považována tenká 

vrstva nebo materiál se selektivní permeabilitou. Pokud je hnací silou pro transport 

materiálu membránou tlakový rozdíl, označují se pak tyto procesy jako tlakové 

membránové procesy a mohou mezi ně být zařazeny čtyři typy separačních technik, a to 

mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO). 

Zpracovávaný materiál (nástřik) je přiváděn k membráně (přitom musí být v kontaktu 

s její aktivní vrstvou) a ta pak umožňuje některým komponentám průchod (permeát) 

a jiné zadržuje (retentát). Permeát, jakož i retentát, mohou být považovány za produkty 

procesu. Na selektivitě procesu se může podílet mnoho faktorů, z nichž můžeme zmínit 

např. chemické složení membrány, teplotu, tlak, interakce mezi složkami nástřiku 

a povrchem membrány, odlišné velikosti pórů membrány a separovaných částic, 

rozdílnou difuzi nebo rozpouštění separovaných složek v aktivní vrstvě membrány atd. 

Tlakový gradient (rozdíl tlaků nad a pod membránou) zapříčiňuje průchod molekul 

rozpouštědla (nízkomolekulárních látek) membránou, přičemž větší molekuly či částice 

jsou membránou zadržovány. V některých případech mohou být jako doplňkové hnací 

síly použity i koncentrační gradient či gradient elektrického potenciálu. Jednotlivé typy 

tlakových membránových procesů se mezi sebou liší velikostí používaných tlakových 

rozdílů, rozměrem pórů, vlastnostmi membrán a převládajícími mechanismy transportu, 

nelze však mezi nimi vymezit ostrou hranici. [16, 17, 18, 19] 

Jako základní uspořádání toku je používán systém cross-flow (neboli příčný tok), 

při němž nástřik proudí vysokou rychlostí podél povrchu membrány a permeát pak odtéká 

ve směru kolmém na vstupní proud. [16] 

2.2.2 Rozdělení 

Mikrofiltrace 

 MF je proces, u kterého je možné vysledovat největší podobnost s klasickou 

filtrací. Ve srovnání s ostatními dříve zmíněnými tlakovými membránovými 

procesy se MF membrány vyznačují největšími póry, jejichž velikost se pohybuje 

v rozmezí 0,05‒10 μm, a tedy i největší velikostí separovaných částic. S větší velikostí 

pórů souvisí i menší odpor membrány vůči transportu hmoty, a tedy i potřeba menších 
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tlaků (˂ 4 bary). Využívá se především pro separaci částic, bakterií a kvasinek od 

ostatních menších rozpuštěných látek. [16, 18, 20] 

Ultrafiltrace 

 UF je možné zařadit mezi MF a NF. Rozměry pórů UF membrán obvykle bývají 

mezi 10 nm a 0,05 μm. Oproti MF se tedy vyznačuje menší velikostí pórů 

a s tím související potřebou práce za vyšších tlaků, které se obyčejně pohybují 

přibližně mezi 1–10 bary. Spolu s MF patří mezi procesy, ve kterých se velikost částic 

uplatňuje prakticky jako jediné kritérium pro permeaci či retenci. Jejich membrány 

mohou být považovány za čistě porézní membrány a retence je určována převážně 

velikostí a tvarem zachycovaných molekul vzhledem k velikosti pórů membrány. Využití 

pak UF nalézá především v separaci koloidních částic a makromolekul. [16, 17, 18, 19] 

Nanofiltrace 

 Relativně novou metodou mezi tlakovými membránovými procesy je NF, která 

stojí na pomezí UF a RO. Oproti RO, která vykazuje vysokou retenci jak vícevalentních, 

tak jednovalentních solí, NF bývá typicky charakterizována nižší retencí jednovalentních 

iontů při zachování vysoké retence vícevalentních iontů. Velikost pórů se pohybuje 

v řádu 1 nm (méně než 2 nm). Aplikované tlaky jsou vysoké, jelikož je nutné překonat 

osmotický tlak, nedosahují však tak vysokých hodnot jako v případě RO (pohybují se 

přibližně mezi 10–40 bary). Stejně jako v případě RO není retence látek ovlivňována 

pouze jejich velikostí, ale také dalšími faktory. V případě ionizujících organických látek 

se uplatňuje především náboj membrány a pH prostředí. Využívá se k separaci 

nízkomolekulárních látek, výhodou je možnost frakcionace solí vzhledem k rozdílné 

retenci jednovalentních a vícevalentních solí. [16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25] 

Reverzní osmóza 

 Termín osmóza označuje samovolný přechod rozpouštědla přes semipermeabilní 

membránu směrem z méně koncentrovaného do koncentrovanějšího roztoku. 

K zabránění tomuto přesunu rozpouštědla je zapotřebí vyvinout proti směru přechodu 

určitý tlak, který se označuje jako osmotický tlak. Při použití tlaku vyššího než je 

osmotický dochází k přechodu rozpouštědla v opačném směru, tedy 

z koncentrovanějšího do méně koncentrovaného prostředí. Toto je principem RO. 

Přestože se řadí mezi tlakové membránové procesy, nejedná se o skutečný filtrační 

proces, jelikož separace molekul není založena výhradně na jejich velikosti, ale vliv na 
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retenci látek mají i jiné faktory, např. hydrofobicita, dipólový moment látek atd. RO 

membrány jsou homogenní, neporézní gelovité látky. Rozměry jejich pórů bývají menší 

než 1 nm. Vzhledem k tomu, že je nutné překonat osmotický tlak systému, používají se 

pro provoz vysoké tlaky, obvykle v rozmezí 20–100 barů. Využívá se k separaci 

nízkomolekulárních látek včetně jednovalentních iontů. [16, 19, 25, 26] 

2.2.3 Typy membrán 

Stěžejní součástí membránových zařízení a procesů jsou polopropustné porézní či 

neporézní membrány, jejichž struktura by měla zajišťovat odpovídající selektivitu 

separovaných složek a co nejmenší hydraulický odpor vůči toku permeátu, přičemž musí 

vykazovat i dostatečnou mechanickou pevnost. Podle struktury je možné membrány dělit 

do tří skupin, a to na homogenní (symetrické), nehomogenní (asymetrické) a kompozitní. 

Homogenní membrány se vyznačují stejnou strukturou po celé své tloušťce (kvůli 

zajištění odpovídající mechanické odolnosti bývá tloušťka několik desetin milimetru až 

v jednotkách milimetru), při jejich výrobě se využívá pouze jednoho materiálu. Jejich 

nevýhodou pak bývá vyšší hydraulický odpor. Pro nehomogenní membrány je 

charakteristická struktura tvořená velmi tenkou aktivní vrstvou (jejíž tloušťka se 

pohybuje v řádu desetin až desítek mikrometrů), jež je spojena s tlustší porézní 

podpůrnou vrstvou tvořenou stejným materiálem (ta má tloušťku v řádech desetin až 

jednotek milimetru). Úkolem podpůrné vrstvy je zlepšit mechanické vlastnosti 

membrány, vlastní selektivita separace je ovlivňována vlastnostmi aktivní vrstvy. 

V případě kompozitních membrán je materiál aktivní a podpůrné vrstvy odlišný, mnohdy 

jsou pak mezi aktivní a podpůrnou vrstvou situovány i různé mezivrstvy. Patří mezi 

nejnovější ze zmíněných typů membrán a jejich výroba probíhá v několika stupních. [16] 

MF membrány mohou mít symetrickou strukturu, kdy se tloušťka membrány 

pohybuje v rozmezí 10–150 μm a odpor vůči transportu hmoty je vytvářen právě celou 

její tloušťkou. Většinou se však jedná o asymetrické membrány, kdy je tloušťka aktivní 

vrstvy okolo 1 μm. Mezi asymetrické membrány se řadí i UF, NF a RO membrány, kdy 

má aktivní vrstva nanesená na povrch nosiče tloušťku 0,1–1,0 μm, nosič pak 50‒150 μm. 

V těchto uspořádáních se hydraulický odpor soustřeďuje skoro výhradně v aktivní vrstvě. 

[16] 

Výběr materiálu, ze kterého je membrána vyrobena, je velmi důležitým 

parametrem vzhledem k tomu, že vhodný materiál by měl odolat různým chemikáliím 

a teplotám, být dostatečně tenký, odolný a levný. Obecně jsou preferovány polymerní 
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materiály, protože jsou levné a lehce vytvářejí porézní strukturu. Kromě toho jsou 

používány např. také kovové, keramické a kompozitní materiály. Mezi novější materiály 

patří např. nanostrukturované a reaktivní materiály a materiály inspirované biologickými 

strukturami. Využívané polymery mohou být jak hydrofilní, tak hydrofobní. Mezi běžně 

používané polymerní materiály se řadí např. acetát celulózy, poly(vinyliden)fluorid 

(PVDF), polyakrylonitril (PAN), polypropylen (PP), polyetersulfon (PES), polysulfon 

(PS) atd. Většina polymerních membrán je vyráběna metodou inverze fází. Keramické 

membrány jsou oproti polymerním membránám lepší z důvodu větší poréznosti, 

mechanické, chemické a tepelné stabilitě, lepším separačním vlastnostem, menšímu 

zanášení membrán nečistotami a větší odolnosti k agresivnějším způsobům čištění. 

Typické keramické membrány mají asymetrickou strukturu a jsou vyráběny z oxidů 

hliníku, křemíku, titanu či zirkonu. Přestože se jedná o rychle se vyvíjející oblast, jejich 

použití je limitováno složitým způsobem výroby a vyšší pořizovací cenou ve srovnání 

s polymerními membránami. [17, 27, 28] 

Membrány bývají charakterizovány hodnotou, která uvádí, jak velké částice je 

membrána schopna zadržet. Tato hodnota se označuje jako dělicí schopnost membrány, 

neboli cut-off. V případě MF membrán se jejich dělicí schopnost vyjadřuje střední 

velikostí pórů (zpravidla v μm), u UF membrán pomocí relativní molekulové hmotnosti 

látek neschopných projít membránou. Součinitel retence (zpravidla pro 0,5% vodný 

roztok NaCl) se pak využívá k charakterizaci dělicí schopnosti NF a RO membrán. [16] 

2.2.4 Součinitel retence, intenzita toku permeátu, permeabilita, poměr 

hodnot retence kyseliny isolysergové a lysergové 

Součinitel retence (R) vyjadřuje selektivitu membrány vůči směsi látek. V průběhu 

procesu dochází k částečnému nebo úplnému zadržení separovaných látek membránou, 

přičemž molekuly rozpouštědla mohou membránou volně procházet. Retence pak může 

být vyjádřena rovnicí 

𝑅 =
𝑐𝐹 − 𝑐𝑃

𝑐𝐹
= 1 −

𝑐𝑃

𝑐𝐹
 

kde 𝑐𝐹 označuje koncentraci separované složky ve vstupním proudu a 𝑐𝑃 koncentraci 

látky v permeátu. Vzhledem k tomu, že R představuje bezrozměrnou veličinu, nejsou 

jednotky, ve kterých se koncentrace vyjadřuje, podstatné. Hodnota R může nabývat 

hodnot od 0, kdy separovaná látka i rozpouštědlo mohou membránou volně procházet, do 

1, kdy dochází k úplné retenci složky, jedná se tedy o ideální semipermeabilní membránu. 
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[16] V této práci byly hodnoty retence udávány v procentech, výsledky předchozí rovnice 

se tedy násobily stem. Při výpočtech bylo z důvodu zjednodušení počítáno ne 

s hodnotami koncentrace, ale s hodnotami konduktivity nebo plochy píků získaných 

z HPLC chromatogramů. Použité rovnice tedy vypadaly následovně 

𝑅 =
𝜎𝐹 − 𝜎𝑃

𝜎𝐹
= 1 −

𝜎𝑃

𝜎𝐹
                          𝑅 =

𝐴𝐹 − 𝐴𝑃

𝐴𝐹
= 1 −

𝐴𝑃

𝐴𝐹
 

kde 𝜎𝐹 označuje konduktivitu vstupního proudu, 𝜎𝑃 konduktivitu permeátu, 𝐴𝐹 plochu 

píku látky ve vstupním proudu a 𝐴𝑃 plochu píku látky v permeátu. 

 Další hodnotou, kterou může být membrána charakterizována, je intenzita toku 

permeátu, což je objem tekutiny, který membránou projde za jednotku času, vztažený na 

jednotku plochy membrány. Vychází ze vzorce 

𝐽 =
1

𝐴

𝑑𝑉𝑃

𝑑𝜏
 

kde J označuje intenzitu toku permeátu, A separační plochu membrány, VP objem 

permeátu a τ čas. [16] 

 V této práci pak byly k ověření připravenosti membrány použity hodnoty 

permeability, kdy je hodnota intenzity toku permeátu vztažena na aplikovaný tlak, 

vychází tedy ze vzorce [29] 

𝐿𝑃 =
𝐽

𝛥𝑃
 

Dále byl v této práci ke zhodnocení změn v poměrech hodnot retence LK a iLK použit 

následující vzorec 

𝑖𝐿𝐾 𝐿𝐾⁄ =
𝑅𝑖𝐿𝐾 − 𝑅𝐿𝐾

𝑅𝐿𝐾
∗ 100 

kde 𝑅𝑖𝐿𝐾 označuje hodnotu retence kyseliny isolysergové, 𝑅𝐿𝐾 hodnotu retence kyseliny 

lysergové. 
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2.3 Nanofiltrace 

2.3.1 Membrány 

NF membrány jsou komplexní prostředky složené z několika vrstev. Ty jsou často 

odlišného charakteru, každá z nich je vytvořena ke konkrétnímu účelu, např. vyšší 

mechanické odolnosti, účinnější separaci, lepšímu průtoku permeátu atd. NF spolu s RO 

membránami mohou být považovány za jakýsi předěl mezi porézními (představovanými 

membránami pro MF a UF) a neporézními membránami (představovanými membránami 

pro pervaporaci a separaci plynů). U těchto membrán je nutná aplikace vysokých tlaků, 

a to z důvodu jejich vysokého hydrodynamického odporu. Pro NF a RO mohou být 

používány dva typy membrán, a to asymetrické či kompozitní. Na rozdíl od RO membrán 

však mají NF membrány selektivní vrstvu porézní, velikost pórů se pohybuje okolo 2 nm. 

[16, 30] 

Většina komerčních NF membrán spadá do skupiny kompozitních membrán 

vyrobených ze syntetických polymerů obsahujících různé nabité skupiny. Vznik náboje 

při kontaktu membrány s vodnými roztoky může být způsoben disociací funkčních 

skupin na povrchu membrán či absorpcí nabitých rozpuštěných látek z roztoku. 

Membrány obvykle nesou záporný náboj, který může hrát důležitou roli při dělení. 

Polymerní NF membrány mohou být vyráběny několika různými způsoby. Běžné 

přístupy zahrnují např. interfaciální polymerizaci, inverzi fází nebo následnou úpravu 

poréznější podpůrné vrstvy (povlékání povrchu, roubování atd.). Využívají se různé typy 

polymerů, a to např. polyamidy, acetáty celulózy, polyetersulfony, sulfonované 

polysulfony, polyimidy atd. Z dalších typů NF membrán můžeme dále zmínit např. 

keramické membrány, které se již uplatňují v některých odvětvích průmyslu a membrány 

založené na nanomateriálech, jež jsou v posledních letech předmětem zvýšeného zájmu 

a výzkumů.  [16, 28, 29, 31, 32, 33] 

Navzdory významnému rozvoji na poli aplikace NF v různých odvětvích 

průmyslu však stále existují nedostatky, které je nutné řešit. Mezi klíčové oblasti 

vyžadující zlepšení patří např. redukce zanášení membrán nečistotami, zvyšování 

účinnosti separace a retence, zlepšování v oblasti životnosti membrán a jejich chemické 

odolnosti. [33] 
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2.3.2 Využití 

Prvním průmyslovým využitím NF bylo odsolování barviv a opticky zjasňujících 

prostředků. V současné době však již nachází uplatnění ve velkém množství oborů a díky 

stále probíhajícím výzkumům se dá také předpokládat, že spektrum jejího využití se bude 

v budoucnosti nadále rozšiřovat. [16] 

V posledních několika letech se rostoucí nedostatek vody a její zhoršující se 

kvalita stávají čím dál tím větším problémem v mnoha oblastech světa. V posledním 

desetiletí se také proto objevil zájem o použití membránových procesů obecně, 

a to obzvláště NF, k čištění a úpravě odpadních vod stejně jako k produkci pitné 

a procesní čisté vody. Tento růst zájmu může být vysvětlen kombinací několika faktorů, 

a to rostoucí poptávkou po vodě s vysokou kvalitou, rostoucím tlakem na opětovné 

využívání odpadních vod, větší spolehlivostí a integritou membrán, nižší cenou 

membrán, a to z důvodu jejich rozšířenějšího používání a přísnějších standardů 

(např. v průmyslu vyrábějícím pitnou vodu). NF se spolu s RO uplatňují ve velké řadě 

procesů, např. v úpravě a čištění vody pro produkci pitné vody, v čištění a opětovném 

používání odpadních vod a produkci ultračisté vody pro průmysl výroby polovodičů. NF 

je možné použít k úpravě nejrůznějších druhů vod, včetně podzemních vod, povrchových 

vod, odpadních vod atd.  NF membrány mají schopnost odstraňovat kaly, 

mikroorganismy, tvrdost vody a také část rozpuštěných solí. [17, 18] 

V případě úprav pitné vody je možné NF použít k úpravě vody a výrobě pitné 

vody ze sladkovodních zdrojů, k odsolování mořské vody, změkčování vody a odsolování 

poloslaných (brakických) vod. Současný proces zpracování vody ze sladkovodních 

zdrojů se soustřeďuje na odstraňování částic, mikrobů a virů. Roste však zájem 

o odstraňování dalších znečišťujících látek, jako např. pesticidů, těžkých kovů, 

endokrinních disruptorů nebo léčiv. Pomocí tradičních metod není možné tyto látky 

odstraňovat na dostatečné úrovni, a to na rozdíl od membránových technologií, které 

mohou obsahy těchto látek snížit na velmi nízké hodnoty. Navíc se v posledních letech 

v Evropě objevuje stále rostoucí trend získávání pitné vody za pomoci membránových 

procesů bez přídavku chemikálií neboli výroby pitné vody z povrchových vod. [16, 34] 

Odsolování mořské vody je ze všech využití membránových procesů pro čištění vody 

nejkomplexnější. V posledních letech bylo vybudováno mnoho odsolovacích zařízení 

využívajících k desalinaci mořské vody RO. Tento proces je nicméně velmi energeticky 

náročný, vzhledem k tomu, že tlaky potřebné k desalinaci při použití konvenčních 
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membrán jsou velmi vysoké, s čímž jsou pak také spojeny vyšší finanční náklady. NF se 

jeví oproti RO jako vhodnější díky své schopnosti pouze částečné demineralizace solných 

roztoků, v důsledku čehož pak odpadá nutnost následné remineralizace permeátu, má-li 

být použit jako pitná voda. Ta je u RO nutná vzhledem k její neschopnosti pouze částečné 

demineralizace. Ohledně finanční stránky věci panuje neshoda, zda je desalinace mořské 

vody za použití dvojstupňové NF (při níž jsou používány dvě NF membrány, kdy permeát 

z první membrány je použit jako vstupní roztok druhé membrány) možná s nižšími 

náklady než za použití RO. [16, 17, 34] 

Při zpracování a čištění odpadních vod pro konečné vypouštění či opětovné 

použití vyvstává jiný soubor problémů než u pitné vody. V minulosti se čištění odpadních 

vod soustřeďovalo na odstraňování pevných látek, organických látek a mikroorganismů. 

V současnosti se předpisy již nelimitují pouze na tyto typy kontaminantů a je možné, že 

v budoucnosti se budou limity pro kontaminanty zpřísňovat a rozšiřovat o další 

sloučeniny. NF a RO je možné použít k odstraňování organických barviv, povrchově 

aktivních látek, solí těžkých kovů, toxických organických látek a dalších kontaminantů 

z odpadních vod. Díky tomu se otevírají možnosti uplatnění v řadě odvětví chemického 

průmyslu, hydrometalurgii, při povrchových úpravách kovů atd. Je také možné těmito 

procesy doplnit běžné postupy biologického čištění odpadních vod. Použití nachází NF 

např. v textilním průmyslu, který produkuje velké množství odpadních vod a podobně 

také velké množství vody spotřebovává. Zde se NF membrány využívají k regeneraci soli 

z použitých barvicích lázní a regeneraci odpadních vod z barvicích lázní. Další aplikace 

NF se objevuje ve zpracování vod kontaminovaných chromem, které vznikají např. 

v galvanizovnách a kožedělném průmyslu. V případě zpracování odpadních vod 

z koželužen dochází ke koncentraci chromu, který je dále využíván na regeneraci 

mořicích lázní, permeát je pak možné využít k přípravě nových mořicích lázní či je dále 

postoupen do čističek odpadních vod. Je možné ještě zmínit využití NF k čištění vod 

s obsahem kyselin či k odstraňování iontů kovů z velmi zředěných roztoků, kdy je takto 

možné kovové ionty izolovat a koncentrovat. [16, 34, 35] 

Dalším odvětvím využívajícím tlakových membránových procesů, včetně NF, je 

potravinářský průmysl. Zde se tyto procesy využívají ke zpracování ovocných džusů, kde 

se předpokládá, že NF spolu s MF, UF nebo jinými separačními procesy může být využita 

k čištění, koncentraci a odkyselení. NF také může být použita ke koncentraci prospěšných 

bioaktivních sloučenin v ovocných džusech, jako příklad lze uvést koncentrování 
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lykopenu v případě melounového džusu. Výhoda membránových procesů spočívá mimo 

jiné v tom, že oproti tradičnímu způsobu koncentrování ovocných džusů, ke kterému se 

využívá odpařování s využitím vakua, kdy v důsledku termální degradace dochází ke 

ztrátě vůně, barvy a chuti, při použití membránových procesů k tomuto téměř nedochází. 

Navíc je zdokumentováno, že celková antioxidační aktivita džusů zpracovaných 

membránovými procesy je vyšší než těch, které jsou koncentrovány tradičními metodami. 

Dalšími výhodami jsou nižší spotřeba energie a náklady na vybavení. Velkým 

problémem, se kterým se využívání membránových procesů potýká, je však zanášení 

membrán nečistotami. [36, 37] 

NF se stává populární také ve výrobě alkoholických nápojů, kdy může být využita 

k okyselování, kontrole obsahu alkoholu a snížení obsahu těkavých kyselin vína, 

částečnému odstranění cukrů z vinného moštu a čiření vína a piva. Vzhledem ke stále 

rostoucímu zájmu o nápoje s nízkým či nulovým obsahem alkoholu se membránové 

procesy jeví jako vhodná alternativa ke klasickým postupům, přičemž při použití 

membránových procesů může být koncentrace alkoholu snížena až 8–10 krát a díky 

provozu v nízkých teplotách je minimalizován teplotní účinek na víno. [18, 37] 

Možnosti využití NF a RO se otevírají také při produkci sójové omáčky s nízkým 

obsahem soli a slabým zbarvením, kdy RO a NF poskytují možnost částečného odstranění 

soli a barvy. Překážkou širšího uplatnění membránových separačních procesů však 

i nadále zůstává zanášení membrán nečistotami. Proto je kontrola tohoto znečišťování 

a regenerace nebo čištění membrán rozhodující (též kvůli finanční stránce věci) pro 

praktické uplatnění membránových procesů ve zpracovávání sójové omáčky. [38] 

Většina výzkumů na poli NF v souvislosti s potravinářským průmyslem začala 

v mlékárenském průmyslu, kde se NF uplatnila nejen samostatně, ale i ve spojení 

s dalšími membránovými procesy, a to při výrobě sýrů, koncentraci syrovátkového 

proteinu, frakcionaci bílkovinných hydrolyzátů, čištění odpadních par a recyklaci 

odpadních vod. Používání membránových procesů umožňuje zlepšování kvality již 

existujících mléčných výrobků, vývoj nových produktů a zlepšení v efektivitě 

a výnosnosti. Samotná NF se jeví jako zajímavá alternativa k iontové výměně 

a elektrodialýze při částečné demineralizaci kapalné syrovátky. Je možné NF také použít 

k jejímu koncentrování, odkyselení kyselé syrovátky (vyráběné přidáním HCl při 

produkci kaseinu), k odstraňování soli ze slané syrovátky (vzniklé přidáním NaCl ke 

sraženému mléku), dále k demineralizaci a koncentrování syrovátkového permeátu 
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(získaného ultrafiltrací) při výrobě laktózy, dekalcifikaci, odpopelování a odstraňování 

solí z laktózy a recyklaci kyseliny mléčné. I zde je však problémem zanášení membrán 

nečistotami, především vápníkem a fosforečnany, dále pak peptidy a proteiny, které se 

mohou na membrány absorbovat a přispívat tak k jejich zanášení. Zmírnění těchto 

problémů je možné odstraněním vápníku a fosforečnanů před samotnou NF. [18, 37, 39] 

Tradiční postupy užívané k rafinaci olejů jsou charakterizovány vysokými 

požadavky na spotřebu energie, velkým množstvím používaných chemických činidel 

a vody, ztrátami živin a zvýšenou produkcí odpadních vod. Separační a čistící technologie 

založené na membránových procesech se oproti tomu vžily jako alternativy pro uplatnění 

separačních metod mezi pevnou látkou a kapalinou, rozpuštěnou látkou a rozpouštědlem 

a kapalinou a kapalinou. Je tomu tak díky větší efektivitě separace, nižší spotřebě energie, 

snížení počtu kroků nutných pro zpracování, zlepšení kvality finálního produktu 

a nižšímu negativnímu dopadu na životní prostředí. Nedávné výzkumy možného využití 

membránových technologií u rostlinných olejů se zaměřují na regeneraci rozpouštědla ze 

směsi extrahovaného oleje a rozpouštědla, odkyselování, degumaci, odstraňování 

pigmentu a vosku, separaci emulzí, syntézu a čištění strukturovaných lipidů a separaci 

sloučenin přítomných v olejích ve stopovém množství (např. antioxidantů). Vzhledem 

k tomu, že uskutečněné studie přinesly i přes nízké průtoky permeátu nadějné výsledky, 

mají procesy regenerace rozpouštědla, odkyselování a koncentrování minoritních 

sloučenin v rostlinných olejích velký potenciál pro další výzkum. [18] 

Výroba a zpracovávání cukru jsou v potravinářství jedním z energeticky 

nejnáročnějších procesů. Proto se zdá, že by zde mohly membránové separační procesy 

najít uplatnění. Příkladem mohou být MF a UF cukrové šťávy, čištění NF a RO při 

zpracování tekutiny vzniklé při lisování extrahovaných cukrových řízků a využití NF pro 

recyklaci tekutého odpadu vzniklého při regeneraci iontoměničových pryskyřic. NF je 

také účinnou metodou pro purifikaci xylooligosacharidových sirupů. Zájem 

o membránovou filtraci v cukrovarnictví v poslední době vzrostl mimo jiné také díky 

intenzivním výzkumům v této oblasti a potenciálním možnostem aplikace 

membránových technik, např. také k separaci barevných látek ze šťávy (sirupu) určené 

ke krystalizaci sacharózy. Na druhé straně však pro použití membránových procesů 

v cukrovarnictví existují určitá omezení, jelikož ve srovnání s ostatními odvětvími 

potravinářského průmyslu jsou čerpané objemy velmi vysoké a roztoky vykazují vysokou 

viskozitu a vysoký osmotický tlak. [18] 
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Potravinářský průmysl je jedním z průmyslů s největší spotřebou vody. 

Membránové procesy včetně NF proto rychle získávají na významu při úpravě jeho 

vodných kapalných odpadů a představují důležitou výzvu pro výzkum a vývoj. Odpadní 

vody potravinářského průmyslu se vyznačují velkou mírou znečištění, vysokou 

biochemickou spotřebou kyslíku a obsahují velké množství rozpuštěných či 

suspendovaných pevných látek, včetně tuků, olejů a živin, jako např. minerálů 

a fosforečnanů. NF je využívána ke koncentraci nebo čištění cenných sloučenin 

(např. polyfenoly, proteiny, peptidy, pektiny, karbohydráty) či k dělení směsí 

obsahujících produkty, které jsou předmětem zájmu (např. organické kyseliny, peptidy). 

NF může také přispět k regeneraci užitečných složek potravin z odpadních vod vzniklých 

při výrobě a zpracování mléka a mléčných výrobků. Je rovněž užívána ke snížení 

ekologického zatížení a zároveň k regeneraci a purifikaci antioxidantů (např. polyfenolů 

s molekulovou hmotností mezi 200 a 400 Da) z odpadních vod vzniklých v lisovnách 

oliv. Dále díky své dostatečně nízké hodnotě cut-off a elektrochemicky indukované 

selektivitě k dělení směsí polypeptidů z proteinových hydrolyzátů, kde je však často 

kombinována s dalšími technologiemi za účelem zvýšení selektivity frakcionace peptidů. 

Potenciál NF pro úpravu a čištění odpadních vod a opakované používání vody si zaslouží 

pozornost, je však zpomalován nestabilitou při chodu způsobovanou zanášením 

membrány nečistotami. Průmyslové využití tedy může být úspěšné, ale tento úspěch 

závisí na úplném porozumění potenciálních interakcí mezi vstupním roztokem 

a membránou. [18, 37, 40] 

NF nalézá uplatnění například i v odsolování organických barviv, kdy výhody tohoto 

procesu spočívají hlavně v lepších užitných vlastnostech barviv, ekonomických úsporách 

a větší šetrnosti k životnímu prostředí. Další aplikací je čištění a koncentrování proteinů. 

Ve farmaceutickém průmyslu pak NF nachází uplatnění např. při izolaci produktů. [16] 
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3 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je seznámit se s nanofiltračními membránami firmy Evonik – 

DuraMem 900, SolSep – NF090901 a NF010801 a ověřit možnost využití těchto 

membrán při zpracování fermentačního koncentrátu námelových alkaloidů. Záměrem je 

také popsat chování membrán při nanofiltraci fermentačního koncentrátu námelových 

alkaloidů a vliv různých parametrů na hodnoty retence vybraných námelových alkaloidů.  
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4 Experimentální část 

4.1 Testované látky – pro ověření těsnosti membrány 

Reactive Red 120 

Sumární vzorec: 

C44H30Cl2N14O20S6 

 

Molární hmotnost: 

1338.062 g/mol 

 

 

E132 (Indigotin, Cl potravinářská modř 1) 

Sumární vzorec: 

C16H8N2Na2O8S2 

 

Molární hmotnost: 

466.346 g/mol 

 

  

Tyto látky byly vybrány k testování připravenosti (těsnosti) použitých membrán, 

a to konkrétně u membrán DuraMem 900 a NF010801, z důvodu nedostupnosti 

referenční látky, ke které byla např. vztahována hodnota MWCO. Důvody pro výběr 

těchto konkrétních látek pak byly především jejich rozpustnost ve vodě, vysoká molární 

hmotnost, vysoká schopnost zbarvit rozpouštědlo (vodu) a předchozí zkušenosti 

s využitím těchto látek při testování NF membrán při experimentech prováděných 

PharmDr. Tomášem Holasem, Ph.D. 
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4.2 Specifikace použitého zařízení, chemikálie 

Nanofiltrační membrány 

Membrána NF090101 

Membrána NF090101 je vyráběna firmou SolSep BV v Nizozemsku. Jedná se 

o NF membránu vhodnou pro vodu a organická rozpouštědla, která je stabilní do pH 12. 

Má lesklou (aktivní povrch) a matnou stranu. Při instalaci musí aktivní strana směřovat 

k protékajícímu roztoku. Příprava membrány zahrnuje promývání rozpouštědlem, které 

je u dané membrány povoleno, a to při nízkém tlaku a průtoku po dobu přibližně 

15 minut. Navlhčená membrána by již neměla vyschnout, je vhodné ji uchovávat vlhkou 

při stejné teplotě, jakou má okolí. Při používání membrány je doporučeno se vyvarovat 

jakýmkoli prudkým změnám tlaků, což znamená, že provozní tlak by měl být zvyšován 

a snižován pomalu (bezpečný nárůst nebo pokles tlaku je přibližně 1–2 bary za 

15 sekund). Při běžném provozu by neměl poměr mezi tokem permeátu a vstupu 

přesáhnout 10 % a rozdíl tlaků na membráně 0,5–0,6 baru. Maximální tlak je stanoven na 

20 barů (pravděpodobně může být i vyšší), maximální teplota na 80 °C. Membrána je 

rezistentní vůči vodě a alkoholům. Výrobcem stanovená permeabilita (l/m2.h.bar) čistých 

rozpouštědel je pro vodu přibližně 3–4, pro metanol a etanol 0,3‒0,5. Retence (%) je 

výrobcem stanovena na > 95 u Na2SO4, přibližně 50 pro NaCl a > 90 pro polyetylenglykol 

400 ve vodě. [41] 

Membrána DuraMem 900 

Membrána DuraMem 900 je produktem firmy Evonik Industries AG. Byla 

vyrobena v Německu. Jedná se o asymetrickou polymerní membránu (modifikovaný 

polyimid), která se skládá z lesklé žluté strany (aktivní povrch membrány) a matné strany 

(podpůrná vrstva). Při instalaci musí aktivní strana směřovat k protékajícímu roztoku. 

Příprava membrány zahrnuje promývání rozpouštědly, např. acetonem, etanolem, 

tetrahydrofuranem nebo dimetylformamidem, k vymytí polyetylenglykolu, který je 

v membráně obsažen. Pro dostatečné vymytí výrobce stanovuje minimální množství 

permeátu 50 l/m2. Po navlhčení membrány nesmí membrána vyschnout ani být znova 

použita po vyjmutí z cely. Stabilní chování membrány je zajištěno po 4 hodinách filtrace. 

Pro membránu je stanoven maximální tlak 20 barů, maximální teplota 50 °C, maximální 

tlak permeátu 0,2 baru, maximální rozdíl tlaků před a za jednotkou 0,5 baru a pH 7. Je 

stabilní v rozpouštědlech acetonu, tetrahydrofuranu, metanolu, etanolu, 

metyl-terc-butyleteru, metyletylketonu, metylisobutylketonu, butylacetátu, etylacetátu, 
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vodě a ve směsích těchto rozpouštědel. Hodnota MWCO uváděná výrobcem je pro 

styrenové oligomery rozpuštěné v toluenu 900 g/mol (jedná se o molární hmotnost při 

které je dosažena 90% retence). [42] 

Membrána NF010801 

Membrána NF010801 je vyráběna firmou SolSep BV v Nizozemsku. Jedná se 

o NF membránu vhodnou pro vodu, metanol, etanol a směsi mnoha organických 

rozpouštědel (20%), která je stabilní do pH 14. Má lesklou (aktivní povrch) a matnou 

stranu. Při instalaci musí aktivní strana směřovat k protékajícímu roztoku. Příprava 

membrány zahrnuje promytí vodou nebo rozpouštědlem, které je u dané membrány 

povoleno, a to po dobu 1 až 2 hodin. Toto může být provedeno v samostatné lázni 

(2 hodiny), nebo v permeačním režimu při nízkém tlaku (asi 5 barů, 1 hodina). Navlhčená 

membrána by již neměla vyschnout, je vhodné ji uchovávat vlhkou při stejné teplotě, 

jakou má okolí. Při používání membrány je doporučeno se vyvarovat jakýmkoli prudkým 

změnám tlaků, což znamená, že provozní tlak by měl být zvyšován a snižován pomalu 

(bezpečný nárůst nebo pokles tlaku je přibližně 1–2 bary za 15 sekund). Při běžném 

provozu by neměl poměr mezi tokem permeátu a vstupu přesáhnout 10 % a rozdíl tlaků 

na membráně 0,5–0,6 baru. Maximální tlak je stanoven na 20 barů (pravděpodobně může 

být i vyšší), maximální teplota na 80 °C. Je rezistentní vůči vodě a alkoholům. Výrobcem 

stanovená permeabilita (l/m2.h.bar) čistých rozpouštědel je pro vodu přibližně 1–2. 

Hodnota cut-off uváděná výrobcem je pro polyetylenglykol ve vodě 1 kDa, v etanolu 

přibližně 5 kDa a v etanolu při vysokém tlaku (> 20 barů) přibližně 1 kDa. [41] 

Pumpa 

Pumpa ECP2300 vyrobená firmou ECOM spol. s r.o. (Česká republika). 

Izokratická pumpa s průtokem 1–300 ml/min, obsahující dva paralelně spojené písty 

a tlakové čidlo. Maximální operační tlak 7.5 MPa (75 barů), přesnost průtoku 

(150 ml/min, 3 MPa, H2O) ± 2 %, opakovatelnost průtoku (50 ml/min, 3 MPa, H2O) 

± 0.5 %, přesnost měření tlaku ± 2 %. 

pH metr 

Přenosný pH metr pH 1140 od firmy Mettler Toledo (Německo). pH sondou byla 

Polilyte Plus H VP 120 Pt1000 firmy Hamilton (Německo). Jedná se 

o kombinovanou skleněnou elektrodu s pH měřícím rozsahem 0–14. Provozní teplota je 

stanovena na 0–130 °C, provozní tlak na 0–16 barů (při 100 °C) a 0–10 barů (při 130 °C).  
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Konduktometr 

Konduktometr inoLab Cond Level 2 s vodivostní celou LR 325/01, obojí produkt 

firmy WTW (Německo).  

Teploměr 

Byl použit přístroj Multi-Thermometer s měřicím rozsahem -50 °C až +150 °C, 

který je produktem firmy Medicare Products Inc. (Čína).  

Permeační cela 

Permeační cela (fotografie je uvedena níže, viz Obrázek 3) používaná při 

experimentech byla dodána firmou SolSep BV (Nizozemsko). Je možné ji používat do 

tlaku 40 barů. 

 

Obrázek 3 Používaná permeační cela 

TLC 

Byly použity skleněné TLC desky se stacionární fází Silikagel 60 F254 firmy 

Merck (Německo).  

Vzorky byly naneseny mikrostříkačkou Hamilton (10 μl). Vzorky nanesené na 

TLC desce byly krátce alkalizovány nad parami amoniaku. Mobilní fáze byla tvořena 

směsí 50 ml chloroformu, 30 ml toluenu, 20 ml acetonu, 20 ml etanolu a 12 mg 

p-dimetylaminobenzaldehydu. Po vyvinutí se provedla kontrola pod UV (254 nm) 

a následovala vizualizace parami kyseliny chlorovodíkové (TLC deska se nechala několik 

desítek minut v uzavřeném prostoru nasyceném parami kyseliny chlorovodíkové). 

Příklady takto zpracovaných TLC desek jsou uvedeny níže, viz Obrázek 4. 
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Obrázek 4 TLC desky s naneseným koncentrátem námelových alkaloidů vyvinuté 

v mobilní fázi Zinzer, obrázek nalevo – TLC deska pod UV lampou, obrázek napravo – 

po vizualizaci parami kyseliny chorovodíkové 

HPLC 

Vzorky byly vyhodnoceny v analytickém oddělení opavské Tevy. Pro 

vyhodnocení vzorků byla použita HPLC metoda (vypracoval Miroslav Petrakovič). [43] 

Níže jsou uvedeny některé specifikace této metody, viz Tabulka 2.  

Tabulka 2 Specifikace použité HPLC metody, převzato a upraveno z [43] 

Náplň kolony: 

Zorbax extend C18, 

Symmetry C18 nebo 

ekvivalentní 

Velikost částic (μm): 3,5 

Rozměr kolony (mm): 100×4,6 Průtok (ml/min): 2,0 

Teplota kolony (°C): 30 Teplota vzorku (°C): 20 

Detekce (nm): 310 Dávkovaný objem (μl): 20 

Délka analýzy (min): 25  

Mobilní fáze: 

A: 2 g amoniumkarbamátu rozpustíme v 1 litru vody 

B: voda : acetonitril 1:1 (V:V) 
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Níže můžeme vidět příklad vyhodnocených HPLC chromatogramů s přiřazením 

jednotlivých látek (Obrázek 5). Nahoře je chromatogram směsi pro určení identity látek 

(identifikační směsi). Podle retenčních časů píků jednotlivých látek v této identifikační 

směsi se vyhodnocovaly chromatogramy vzorků. Uprostřed můžeme vidět chromatogram 

permeátu (TH170726-102-01), pod ním se nachází chromatogram vstupního roztoku 

(TH170726-102-02). Je patrná podobnost chromatogramů permeátu a vstupního roztoku, 

nicméně je nutno brát v potaz, že měřítko na ose y je jiné. Při výpočtech se pak pracovalo 

s hodnotami plochy jednotlivých píků. 

 

Obrázek 5 Příklady získaných HPLC chromatogramů – nahoře identifikační směs, 

uprostřed permeát, dole vstupní roztok 

Vyhodnocení výsledků 

Statistický a grafický program JMP® 13.0.0  

Chemikálie 

Kyselina sírová, hydroxid sodný, síran sodný, síran hořečnatý, Reactive Red 120, 

indigotin, metanol, chloroform, toluen, aceton, etanol, p-dimetylaminobenzaldehyd, 

kyselina chlorovodíková – Sigma Aldrich, Česká republika 

Čištěná voda – výroba přístrojem DEMOS 404 

Ultračistá voda – výroba přístrojem Millipore Gradient, Millipore S.A., Francie 

Fermentační koncentrát námelových alkaloidů – vstupní surovina Teva 

Pharmaceutical Industries Ltd. 
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4.3 Příprava vzorku 

FK byl v různém poměru naředěn metanolem a vodou (v závislosti na jednotlivých 

experimentech se měnilo ředění i vzájemný poměr metanolu a vody). Různý poměr 

metanolu a vody byl testován z důvodu změn chování membrán v různých 

rozpouštědlech, a tedy k ověření, zda různé poměry těchto dvou kapalin budou mít vliv 

na chování membrán, respektive na retenci NA. Poté byl roztok přefiltrován přes silikagel 

(hmotnost použitého silikagelu odpovídala hmotnosti použitého FK před naředěním, tzn. 

1 g FK odpovídal 1 g silikagelu). Podle potřeby byla provedena úprava pH – alkalizace 

pomocí NaOH nebo okyselení pomocí H2SO4. Následovala filtrace přes jednorázový 

nylonový filtr značky Whatman (velikost pórů 0,45 μm). 

4.4 Všeobecný postup přípravy nanofiltrační jednotky 

NF membrána se vloží mezi dva kusy papíru a vystřihne podle rozměru NF 

podkladu (frity). Vizuálně se zkontroluje kvalita membrány (poškození, poškrábání atd.), 

která nesmí být nijak poškozená. Při práci je nutné postupovat opatrně, membrána je 

křehká. 

Do spodní části permeační cely se vloží postupně porózní frita z nerezové oceli, 

membrána a těsnící O-kroužek. Membrána se vkládá lesklou stranou nahoru (v případě 

námi použitých membrán, jinak je nutné postupovat podle jednotlivých specifikací). 

O-kroužek se prsty přitlačí na NF membránu, aby došlo k dostatečnému utěsnění. Cela se 

uzavře vrchní částí a upevní pomocí šroubů. Pořadí utahování šroubů viz Obrázek 6. 

Šrouby se nejprve dotáhnou pomocí prstů, jejich výchozí poloha po tomto utažení se 

viditelně označí.  Následuje dotažení za použití momentového klíče (moment síly by při 

jednotlivých přitahováních neměl přesáhnout 0,3 N.m), a to vždy asi o ¼ otáčky. Takto 

nachystaná cela se připojí k ostatnímu zařízení. Podle specifikace se poté membrána 

připraví k použití (např. promytí vodou, 80% etanolem atd.).  

Následují zkoušky k ověření těsnosti membrány. Vychází se přitom ze zkoušek 

předepsaných specifikacemi jednotlivých membrán. V této práci se jednalo 

např. o filtraci roztoku Na2SO4. Z důvodu nedostupnosti některých látek pak byly 

k ověření těsnosti použity i roztoky Reactive Red 120 a Indigotinu. V případě potřeby 

(podtékání membrány, nedostatečná těsnost atd.) celu dále utahujeme, a to stejným 

způsobem jako na začátku, tzn. při dodržení pořadí utahování šroubů, použití 

momentového klíče k dotažení a nepřekračování dané hodnoty momentu síly při 
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přitahování jednotlivých šroubů. Toto je důležité kvůli možnosti poškození membrány 

při nešetrné manipulaci. Po každé sérii dotažení všech šroubů pak opět zkontrolujeme 

těsnost membrány. Pokud ani po maximálním dotažení šroubů není těsnost membrány 

dostatečná, je pravděpodobné, že membrána je poškozená a není vhodná k měření, je tedy 

nutné použít jinou membránu. Pokud při těchto měřeních shledáme poměr nastaveného 

průtoku a změřeného tlaku jako nám nevyhovující, je možné upravit odpor použitím jiné 

restrikční kapiláry, tzn. použít kapiláru s jiným vnitřním průměrem či s jinou délkou. Při 

těchto změnách pak platí, že zmenšením průměru či zvětšením délky kapiláry se zvyšuje 

odpor kladený touto kapilárou, a tedy i tlak.  

Při měření je nutné vyvarovat se jakýmkoli prudkým změnám tlaků, tedy tlak 

(respektive průtok) zvyšovat a snižovat pomalu. Taktéž je nutné pamatovat na to, že 

membrána po navlhčení již nesmí vyschnout ani být po vyjmutí z cely znovu použita. 

 

Obrázek 6 Schéma utahování šroubů permeační cely, převzato a upraveno z [41] 
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4.5 Testované parametry 

Testované parametry, respektive nastavení, se odečítaly z displeje pumpy, 

digitálního teploměru či pH metru. Měřené veličiny jsou hodnoty, které jsme získali 

z HPLC, konduktometru a objemů měřených za permeační celou. Jednotlivé parametry 

a měřené veličiny spolu s jejich jednotkami a rozsahy lze nalézt v Tabulce 3. 

Tabulka 3 Testované parametry, měřené veličiny 

Typ Název Označení Jednotka Rozsah Komentář 

Parametry, 

nastavení 

Tlak  bar 1–33  

Teplota t °C 20–40  

Průtok  ml/min 50–150  

Koncentrace c mg/ml 0,02–42 počítáno na 

sušinu FK 

pH   2–12  

Koncentrace metanolu metanol % 25–75  

Měřená 

veličina 

Permeabilita  l/m2.h.bar > 0  

Poměr průtoků OUT/IN % < 10  

Konduktivita σ mS/cm 0–10  

Retence  % 0–100  

Retence kyseliny 

lysergové 
LK % 0–100  

Retence kyseliny 

isolysergové 
iLK % 0–100  

Retence erginu ergin % 0–100  

Retence ergininu erginin % 0–100  

Retence ergometrinu ergometrin % 0–100  

Retence ergometrininu ergometrinin % 0–100  
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5 Výsledky a diskuze 

5.1 NF090101 

Membrána byla připravena dle postupu uvedeného v kapitole 4.4 a její promývání 

probíhalo za použití vody.  

Při testování první membrány byl na tuto membránu po vložení do filtrační 

jednotky vložen celulózový filtrační papír Whatman 2 s velikostí pórů 8 μm a poté došlo 

k utěsnění O-kroužkem z EPDM.  Filtrační papír měl předejít zanesení membrány 

mechanickými nečistotami. Při promývání vodou bylo získáno 35 ml permeátu za 

15 minut. 

U další nainstalované membrány, kde filtrační papír použit nebyl, bylo získáno 

6 ml permeátu za 46 minut. Průtok permeátu u první membrány (s filtračním papírem) 

byl tedy výrazně vyšší v porovnání s druhou membránou (bez filtračního papíru). Toto 

nastalo pravděpodobně v důsledku netěsnosti první membrány. 

5.1.1 Ověření těsnosti 

Pro danou membránu výrobce popisuje test těsnosti spojený s hodnotou retence 

pro Na2SO4 (> 95 %), NaCl (~ 50 %) a polyetylenglykol 400 ve vodě (> 90 %). V našem 

případě jsme použili 0,2% roztok Na2SO4. Experimentální data jsou uvedena v Tabulce 

4 (experiment s papírovým krytím membrány) a Tabulce 5 (experiment bez papírového 

krytí membrány). 

Tabulka 4 Ověření těsnosti membrány NF090101 s papírovým krytím 

měření čas 

průtok 

IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

σ 

permeát 

(mS/cm) 

σ  

roztok 

(mS/cm) 

retence 

(%) 

 14:49 0,2% Na2SO4       

2 14:49 30 s 150 19,6 13,1 8 133,64 6,15 6,66 7,7 
 14:57         

3 14:57 45 s 150 13,3 8,9 11 66,11 6,72 6,85 1,9 
 15:04         

4 15:04 50 s 140 12,0 8,6 9 72,73 6,57 6,86 4,2 

 15:12         

5 15:12 50 s 140 12,0 8,6 9 72,73 6,57 6,84 3,9 

 8:10         

6 8:11 140 9,6 6,9 9 58,18 6,51 6,83 4,7 

 8:19         

7 8:20 130 8,4 6,5 7 65,45 6,77 6,92 2,2 

 8:26         
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8 8:27 130 8,4 6,5 7 65,45 6,79 6,90 1,6 

 8:51         

9 8:52 130 8,4 6,5 8 57,27 6,76 6,89 1,9 

 8:59         

10 9:00 130 8,4 6,5 8 57,27 6,71 6,87 2,3 

 9:05         

11 9:06 120 7,2 6,0 6 65,45 6,73 6,94 3,0 

 

Diskuze: 

Filtrační papír byl použit z důvodu vysokého zanášení membrány při předchozích 

pokusech, a to k ověření možnosti ochrany membrány před nadměrným zanášením 

nečistotami. Nicméně při použití filtračního papíru byly retence vypočítané z hodnot 

konduktivity permeátu a roztoku velice nízké (nepřekročily 8 %) a permeabilita i průtok 

permeátu vysoký. Nepomohlo ani postupné přitahování šroubů permeační cely. Po 

instalaci membrány došlo k dotažení šroubů prsty a následnému dotažení pomocí 

momentového klíče přibližně o ¼ otáčky. Následně byly šrouby postupně přitahovány po 

každém z měření, nejprve pomocí momentového klíče, opět vždy přibližně o ¼ otáčky, 

poté rukou až do maximálního možného přitažení. Vzhledem k tomu, že nedocházelo ani 

po postupném přitahování šroubů k výraznějšímu vzrůstu retence nebo snížení 

permeability a průtoku permeátu, je pravděpodobné, že roztok díky filtračnímu papíru 

podtékal pod NF membránou. Použití filtračního papíru (položeného na NF membráně) 

se tedy nejeví jako vhodné. 

Tabulka 5 Ověření těsnosti membrány NF090101 bez papírového krytí 

měření čas 

průtok 

IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

σ 

permeát 

(mS/cm) 

σ 

 roztok 

(mS/cm) 

retence 

(%) 

 11:04 0,2% Na2SO4       

2 11:17 130 0,446 0,3 14 1,74 0,28 6,66 95,8 

 11:22         

3 11:34 140 0,483 0,3 17 1,55 0,36 6,75 94,7 

 12:00         

4 12:14 130 0,414 0,3 13 1,74 0,37 6,74 94,5 

 

Diskuze: 

Membrána vykazovala při všech testech s Na2SO4 vysokou hodnotu retence, která 

se pohybovala okolo 95 %, což je hodnota udávaná výrobcem (> 95 %). Rozdíly retencí 

mezi jednotlivými měřeními byly řádově v desetinách procent, trend byl sestupný. Tyto 

rozdíly mohou být způsobeny postupnou ekvilibrací membrány. Hodnoty permeability 
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byly taktéž relativně stabilní, pohybovaly se mezi 1,55‒1,74 l/m2.h.bar. Tyto hodnoty 

byly nižší než hodnoty udané výrobcem (pro čistou vodu 3–4 l/m2.h.bar), membrána však 

ještě nemusela být zcela ekvilibrována a řádově hodnoty odpovídaly. Dobrá retence 

Na2SO4 nás vedla k závěru, že membrána je dobře utěsněná a nedochází k podtékání, byla 

tedy vhodná pro další měření.  

5.1.2 Permeace v 75% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 75% metanolu, okyselený kyselinou sírovou, 

byl použit k permeačním testům při laboratorní teplotě (přibližně 25 °C), experimentální 

data jsou uvedena v Tabulce 6. Kyselé pH roztoku bylo nastaveno na základě předchozích 

experimentů s membránou NF090101, kdy při neutrálním pH se membrána velmi rychle 

ucpávala a nedocházelo pak k průtoku permeátu. 

Tabulka 6 Testování membrány NF090101 pomocí roztoku fermentačního koncentrátu 

v 75% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 13:10 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 2,0) v 75% metanolu  

27 13:50 130 0,023 0,02 12 0,10 TH170720-16 

5.1.3 Permeace v 50% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 50% metanolu, okyselený kyselinou sírovou, 

byl použit k permeačním testům při laboratorní teplotě (přibližně 27 °C). Experimentální 

data lze nalézt v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Testování membrány NF090101 pomocí roztoku fermentačního koncentrátu 

v 50% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 12:31 roztok 0,021 mg sušiny/ml (pH 2,1) v 50% metanolu  

5 12:38 130 0,200 0,15 14 0,78 TH170720-03 

6 12:54 130 0,138 0,11 14 0,54 TH170720-04 

7 13:12 130 0,139 0,11 14 0,54 TH170720-05 

8 13:30 130 0,122 0,09 14 0,48 TH170720-06 

9 13:59 130 0,117 0,09 14 0,46 TH170720-07 

 14:18 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 2,0) v 50% metanolu  

10 14:33 130 0,073 0,06 14 0,28 TH170720-08 

11 14:59 130 0,038 0,03 14 0,15 TH170720-09 

 11:47 roztok 2,1 mg sušiny/ml (pH 2,0) v 50% metanolu  

16 12:18 130 0,052 0,04 15 0,19 TH170720-10 
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17 12:59 130 0,027 0,02 15 0,10 TH170720-11 

 13:10       

18 14:02 150 0,023 0,02 23 0,05 TH170720-12 

19 15:08 150 0,018 0,01 24 0,04 TH170720-13 

 9:03       

23 9:37 130 0,041 0,03 13 0,17 TH170720-14 

24 10:35 130 0,016 0,01 13 0,07 TH170720-15 

 

Diskuze: 

Průtoky permeátu byly u této membrány v porovnání s dalšími testovanými 

membránami nejnižší. Při vzájemném porovnávání hodnot průtoků permeátu u této 

membrány je však třeba brát v potaz, že měření probíhala v rámci několika dní. 

K průplachu membrány byl používán 55–75% okyselený metanol, ve kterém byla také 

membrána uchovávána přes noc. Před zahájením jednotlivých sérií měření (prováděných 

v jednom dni) byla vždy ověřena těsnost membrány pomocí 0,2% Na2SO4. Hodnoty 

průtoku permeátu se s časem snižovaly (pokud porovnáváme měření s jednou koncentrací 

vstupního roztoku v rámci jednoho dne). Toto je pravděpodobně zapříčiněno postupným 

zanášením membrány nečistotami. Je také patrný rozdíl v průtocích permeátu 

u jednotlivých koncentrací vstupního roztoku. Nelze však odvodit jednoznačnou 

závislost průtoku permeátu na koncentraci výchozího roztoku, a to z důvodu poměrně 

malých rozdílů koncentrací a různých výchozích podmínek jednotlivých měření. I přes 

snahu o regeneraci a vyčištění membrány pomocí promývání okyseleným metanolem 

nebyly hodnoty průtoků permeátu při zkouškách s 0,2% Na2SO4 před jednotlivými 

sériemi měření shodné s výchozí hodnotou při instalaci membrány, membrána tedy byla 

částečně zanesena nečistotami už při začátku měření v jednotlivých dnech. 

Na TLC deskách, na které se vždy nanášely ve dvojici permeát a vstupní roztok, 

jsou viditelné složky vstupního roztoku (u jednotlivých TLC desek vždy vpravo, 

označeny „číslo vzorku-02“). Složky permeátu (na TLC deskách vlevo, označeny „číslo 

vzorku-01“) viditelné nejsou, jak je patrné z Obrázku 7. Do permeátu tedy 

pravděpodobně sledované látky neprochází vůbec, nebo v příliš malém množství, které 

nelze na TLC desce prokázat. U vzorku číslo 04 bylo naneseno 40 μl permeátu 

a vstupního roztoku, v tomto případě však vzhledem k malé koncentraci vstupního 

roztoku (0,021 mg sušiny/ml) není ani tento příliš viditelný. U vzorku číslo 08 bylo 

naneseno 20 μl, u vzorku číslo 10 pak 30 μl. Metoda TLC se z důvodu nízké citlivosti 

neosvědčila jako vhodná k analýze retence, proto k ní bylo dále přistupováno spíše jako 
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k orientační kontrole a k přesnějšímu zhodnocení retence jednotlivých složek FK byla 

použita metoda HPLC. 

 

Obrázek 7 Příklady TLC desek jednotlivých vzorků (zleva) – vzorek č. 04 po vizualizaci 

parami kyseliny chlorovodíkové, vzorek č. 08, detekce 254 nm a po vizualizaci parami 

kyseliny chlorovodíkové a vzorek č. 10, detekce 254 nm 

5.1.4 Naměřené hodnoty retence 

Z provedených experimentů s FK (viz kapitoly 5.1.2 a 5.1.3) byly z důvodu 

omezených kapacitních možností testovány pouze některé vzorky. Podmínky těchto 

měření a výsledky retencí jsou uvedeny v Tabulce 8 a Tabulce 9. U některých vzorků 

nejsou uvedeny hodnoty retencí u všech sledovaných látek, a to z důvodu špatného 

rozlišení píků na HPLC chromatogramech.  Kromě prvního experimentu (TH170720-07) 

ukazují všechna měření na vysoké hodnoty retence všech měřených NA. Odchylka 

prvního měření může být způsobena velice nízkou koncentrací NA ve vstupním roztoku, 

svou roli však mohla hrát i vyšší teplota vzorku. K odvození závislosti hodnot retence na 

některém z parametrů však nebyl k dispozici dostatek vzorků, a to především z důvodu 

nízkých hodnot průtoků permeátu a rychlého zanášení membrány nečistotami. 
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Tabulka 8 Podmínky měření u vybraných vzorků při použití membrány NF090101 

HPLC měření 
metanol 

(%) 

c 

(mg/ml) 
pH 

průtok 

IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

t 

(°C) 

TH170720-07 9 50 0,021 2,1 130 0,117 14 0,47 31,9 

TH170720-11 17 50 2,1 2,0 130 0,027 15 0,10 25,9 

TH170720-13 19 50 2,1 2,0 150 0,018 24 0,04 27,9 

TH170720-16 27 75 1,05 2,0 130 0,023 12 0,10 24,6 

 

Tabulka 9 Hodnoty retencí u vybraných vzorků při použití membrány NF090101 

HPLC LK (%) iLK (%) ergin (%) ergometrin (%) erginin (%) iLK/LK (%) 

TH170720-07 75,1 72,4 89,2 87,3  -3,512 

TH170720-11 99,9 99,8 99,8 99,8 99,8 -0,028 

TH170720-13 99,9  99,2 99,4 99,4  

TH170720-16 98,7 96,6 99,3 99,6 99,7 -2,072 
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5.2 DuraMem 900 

Membrána byla připravena dle postupu uvedeného v kapitole 4.4 a její promývání 

probíhalo za použití 80% etanolu. Membrána byla promývána hodinu při vstupním 

průtoku 80 ml/min, bylo získáno 50 ml permeátu. Při vymývání docházelo k eluci 

medově žlutého polymeru do permeátu. Průtok permeátu byl výrazně vyšší než u dříve 

testované membrány NF090101. 

5.2.1 Ověření těsnosti 

Pro danou membránu výrobce popisuje test těsnosti spojený s charakterizací 

permeability pro styrenový oligomer s molekulovou hmotností 900 g/mol v toluenu 

(retence 90 %). V našem případě jsme použili ve vodě rozpustná barviva Reactive 

Red 120 a Indigotin (E132). Jejich koncentrace se nastavila tak, aby i po stonásobném 

zředění byl roztok slabě zbarvený (červený, modrý, dle vizuálního hodnocení). Taktéž 

jsme testovali permeability anorganických solí. Experimentální data lze nalézt v Tabulce 

10. 

Tabulka 10 Ověření těsnosti membrány DuraMem 900 

měření čas 

průtok 

IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

σ  

permeát 

(mS/cm) 

σ 

roztok 

(mS/cm) 

retence 

(%) 

 6:20 voda      

2 6:30 80 1,3 1,6 2 35,45    

 6:44 roztok Reactive Red 120      

3 6:49 100 1,84 1,8 9 11,15    

 7:05 0,2% Na2SO4      

4 7:09 100 1,85 1,9 9 11,21 3,85 9,04 57,4 

 7:24         

5 7:28 100 1,85 1,9 9 11,21 4,34 9,27 53,2 

 7:39 roztok Reactive Red 120      

6 7:46 100 1,714 1,7 9 10,39    

 7:56 0,2% MgSO4      

7 8:00 100 1,675 1,7 9 10,15 5,67 8,10 30,0 

 8:16         

8 8:20 100 1,7 1,7 9 10,30 5,87 8,21 28,5 

 8:36 roztok E132      

9 8:46 100 1,714 1,7 9 10,39    

 8:45         

10 8:52 120 2,286 1,9 18 6,93    

 9:46         

11 9:50 100 1,8 1,8 9 10,91 0,79 3,02 74,0 

 10:02         
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12 10:06 110 2,05 1,9 13 8,60 0,81 3,02 73,2 

 10:12         

13 10:15 120 2,4 2,0 17 7,70 0,77 3,03 74,5 

 10:40 roztok Reactive Red 120      

14 10:44 100 1,675 1,7 9 10,15 0,37 1,05 65,0 

 10:59         

15 11:02 120 2,167 1,8 18 6,57    

 

Diskuze: 

Přes noc smočená membrána vykazovala při nízkém tlaku překvapivě vysokou 

permeabilitu vody (35 l/m2.h.bar) v porovnání s následnými experimenty 

(10–11 l/m2.h.bar) při vyšším tlaku. Toto chování membrány zatím neumíme vysvětlit. 

Svou roli však může hrát i nepřesnost měření tlaku (pumpa udává tlak v celých 

jednotkách), což při výpočtu permeability, zejména pak při nízkých tlacích, vnáší do 

výpočtů chybu.  

Při měření retence Reactive Red 120 (MW = 1338 g/mol) jsme získali permeát 

prostý zbarvení (vizuální hodnocení), tzn. že Reactive Red 120 neprocházela membránou. 

Nicméně její retence měřená vodivostní celou poskytla falešných 65 %, což nasvědčuje 

tomu, že sodík obsažený v krystalu Reactive Red 120 (sodná sůl) může procházet 

membránou a zkreslovat tak výsledky měření. Proto test konduktivity pro Reactive Red 

120 není vhodný pro testování membrány.  

Nízkomolekulární E132 (MW = 466 g/mol) by měl procházet membránou 

o cut-off 900 kDa. Nicméně při analogickém testu jsme taktéž nesledovali ve zředěném 

roztoku průchod E132 přes membránu (dle vizuálního hodnocení permeátu). Závěry 

z konduktivity E132 jsou analogické Reactive Red 120. Struktury obou použitých 

molekul jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

Testy konduktivity síranu sodného a hořečnatého poskytly přibližně 55% 

a 30% retenci. Testy konduktivity tedy nelze použít pro ověření těsnosti cely 

a membrány. 

Výsledky měření s Reactive Red 120 a E132 (vizuální hodnocení výsledků) nás 

vedly k závěru, že membrána je dobře utěsněná a nedochází k podtékání, je tedy vhodná 

pro další měření. 
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5.2.3 Permeace v 75% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 75% metanolu byl použit k permeačním 

testům při laboratorní teplotě (přibližně 22 °C). Experimentální data lze nalézt v Tabulce 

11. 

Tabulka 11 Testování membrány DuraMem 900 pomocí roztoku fermentačního 

koncentrátu v 75% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 13:45 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 75% metanolu  

29 14:04 110 0,305 0,3 11 1,51 TH170726-13 

 14:09       

30 14:25 90 0,200 0,2 3 3,64 TH170726-14 

 14:30       

31 14:43 130 0,415 0,3 19 1,19 TH170726-15 

5.2.4 Permeace v 50% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 50% metanolu byl použit k permeačním 

testům při laboratorní teplotě (přibližně 22 °C) a při zvýšené teplotě (přibližně 37 °C). 

Experimentální data lze nalézt v Tabulce 12. 

Tabulka 12 Testování membrány DuraMem 900 pomocí roztoku fermentačního 

koncentrátu v 50% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 12:37 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, laboratorní teplota 

16 12:54 110 0,365 0,3 13 1,53 TH170726-01 

17 13:38 110 0,341 0,3 12 1,55 TH170726-02 

18 14:22 110 0,318 0,3 12 1,45 TH170726-03 

19 15:16 110 0,315 0,3 12 1,43 TH170726-04 

20 17:45 110 0,322 0,3 12 1,46  

 6:05 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, laboratorní teplota 

21 6:43 110 0,289 0,3 12 1,31 TH170726-05 

 7:10       

22 7:46 90 0,228 0,3 6 2,07 TH170726-06 

 8:01       

23 8:21 130 0,390 0,3 21 1,01 TH170726-07 

 8:52       

24 9:14 150 0,477 0,3 30 0,87 TH170726-08 

 10:55 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, zvýšená teplota 

25 11:13 90 0,339 0,4 6 3,08 TH170726-09 

 11:17       
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26 11:33 110 0,500 0,5 14 1,95 TH170726-10 

 11:39       

27 11:53 130 0,671 0,5 23 1,59 TH170726-11 

 12:01       

28 12:12 150 0,818 0,5 33 1,35 TH170726-12 

 9:02 roztok 8,4 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, laboratorní teplota 

39 9:26 110 0,292 0,3 19 0,84 TH170726-19 

40 9:56 110 0,247 0,2 19 0,71 TH170726-20 

41 10:28 110 0,219 0,2 19 0,63  

 10:56 roztok 16,8 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, laboratorní teplota 

42 11:29 110 0,167 0,2 20 0,46 TH170726-21 

43 12:06 110 0,135 0,1 20 0,37 TH170726-22 

 12:52 roztok 42 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, laboratorní teplota 

44 13:30 110 0,100 0,1 20 0,27 TH170726-23 

 

Diskuze: 

Průtok permeátu byl u této membrány vyšší než u membrány NF090101. Permeát 

měl nažloutlou barvu (vizuální hodnocení). Z porovnání hodnot průtoku permeátu při 

laboratorní (přibližně 22 °C) a zvýšené teplotě (přibližně 37 °C) vyplývá, že se zvýšením 

teploty se zvyšuje také průtok permeátu. Stejně jako u membrány NF090101 můžeme 

pozorovat snižování průtoku permeátu v závislosti na čase, což je pravděpodobně 

zapříčiněno zanášením membrány nečistotami. Nicméně v tomto případě je možné 

odvodit i závislost průtoku permeátu na koncentraci vstupního roztoku. Z naměřených 

hodnot vyplývá, že se vzrůstající koncentrací vstupního roztoku klesá hodnota průtoku 

permeátu (se vzrůstající koncentrací vstupního roztoku se pravděpodobně zvyšuje 

zanášení membrány obsaženými látkami). 

U vyšších koncentrací vstupního roztoku bylo k udržení laboratorní teploty 

roztoku nutné větší chlazení, a to v důsledku vyššího samovolného zahřívání roztoku. To 

bylo pravděpodobně způsobeno vyšší viskozitou roztoku, a tedy vyšším třením.  

Na TLC desku byl nanesen vzorek číslo 01 (Obrázek 8), a to v objemu 30 μl 

(permeátu i vstupního roztoku). U vstupního roztoku (napravo, 01-02) jsou poměrně 

dobře viditelné jednotlivé složky. U permeátu (nalevo, 01-01) jsou velmi slabě viditelné 

některé složky, v permeátu je tedy obsaženo malé množství sledovaných látek. Stejně 

jako u předchozí membrány není metoda TLC kvůli nízké citlivosti vhodná k analýze 

retence, k níž byla z tohoto důvodu následně použita metoda HPLC.  
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Obrázek 8 TLC deska vzorku č. 1 pod UV zářením 

5.2.5 Permeace v 30% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 30% metanolu, zalkalizovaný přidáním 

NaOH, byl použit k permeačním testům při laboratorní teplotě (přibližně 22 °C) a při 

zvýšené teplotě (přibližně 38 °C). Experimentální data lze nalézt v Tabulce 13. 

Tabulka 13 Testování membrány DuraMem 900 pomocí roztoku fermentačního 

koncentrátu v 30% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 9:31 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 12,2) v 30% metanolu, laboratorní teplota 

52 9:55 110 0,263 0,2 20 0,72 TH170726-24 

53 10:25 110 0,227 0,2 20 0,62 TH170726-25 

 10:34       

54 10:54 130 0,260 0,2 33 0,43 TH170726-26 

55 11:16 130 0,245 0,2 33 0,40 TH170726-27 

 11:33 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 12,2) v 30% metanolu, zvýšená teplota 

56 11:49 110 0,375 0,3 21 0,97 TH170726-28 

57 12:04 110 0,460 0,4 21 1,19 TH170726-29 

 12:09       

58 12:19 130 0,610 0,5 31 1,07 TH170726-30 

59 12:29 130 0,680 0,5 30 1,24 TH170726-31 

 

Diskuze: 

Při prvním měření byl permeát namodralý (vizuální hodnocení). U dalších 

experimentů již byl permeát bezbarvý nebo lehce nažloutlý (vizuální hodnocení). Toto 

namodralé zbarvení mohlo být zapříčiněno chemickou reakcí způsobenou přidáním 
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NaOH, nečistotami nebo zbytky jiných látek z předchozích měření. Při zvýšené teplotě 

byla barva permeátu výraznější (tmavší, dle vizuálního hodnocení), což naznačuje, že se 

při změně teploty mění i permeabilita membrány. Tuto změnu barvy lze vidět na Obrázku 

9. 

 

Obrázek 9 Porovnání barvy permeátu získaného při laboratorní teplotě (nalevo) 

a zvýšené teplotě (napravo) 

5.2.6 Permeace v 25% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 25% metanolu byl použit k permeačním 

testům při laboratorní teplotě (přibližně 22 °C). Experimentální data lze nalézt v Tabulce 

14. 

Tabulka 14 Testování membrány DuraMem 900 pomocí roztoku fermentačního 

koncentrátu v 25% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 14:50 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 25% metanolu  

32 15:03 110 0,338 0,3 14 1,32 TH170726-16 

 15:07       

33 15:21 90 0,214 0,2 6 1,95 TH170726-17 

 15:25       

34 15:36 130 0,409 0,3 24 0,93 TH170726-18 

5.2.7 Naměřené hodnoty retence 

Z provedených experimentů s FK (viz kapitoly 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 a 5.2.6) nebyly 

z důvodu omezených kapacitních možností testovány všechny vzorky. Vzorky byly 

vybírány k ověření možných závislostí retence na různých vstupních podmínkách (změna 

koncentrace, procentuálního podílu metanolu ve FK, teplota atd.). Podmínky těchto 

měření a výsledky retencí jsou uvedeny v Tabulce 15 a Tabulce 16. U některých vzorků 

nejsou uvedeny hodnoty retencí u všech sledovaných látek, a to z důvodu špatného 

rozlišení píků na HPLC chromatogramech.  
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Tato membrána byla testována jako druhá v pořadí (první testovanou membránou 

byla NF090101). Vzhledem k vyšším průtokům permeátu bylo možné u této membrány 

na rozdíl od NF090101 provést větší množství experimentů s větší variabilitou vstupních 

parametrů k ověření vlivu těchto parametrů na retenci NA. 

Tabulka 15 Podmínky měření u vybraných vzorků při použití membrány 

DuraMem 900 

HPLC měření 
metanol 

(%) 

c 

(mg/ml) 
pH 

průtok 

IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

t 

(°C) 

TH170726-02 17 50 1,05 5,9 110 0,341 12 1,55 23,9 

TH170726-03 18 50 1,05 5,9 110 0,318 12 1,45 23,6 

TH170726-05 21 50 1,05 5,9 110 0,289 12 1,32 23,0 

TH170726-06 22 50 1,05 5,9 90 0,228 6 2,09 22,8 

TH170726-07 23 50 1,05 5,9 130 0,390 21 1,01 23,5 

TH170726-08 24 50 1,05 5,9 150 0,477 30 0,87 22,2 

TH170726-09 25 50 1,05 5,9 90 0,339 6 3,09 38,0 

TH170726-10 26 50 1,05 5,9 110 0,500 14 1,95 37,5 

TH170726-11 27 50 1,05 5,9 130 0,671 23 1,59 37,6 

TH170726-12 28 50 1,05 5,9 150 0,818 33 1,36 38,1 

TH170726-13 29 75 1,05 5,9 110 0,305 11 1,54 23,0 

TH170726-14 30 75 1,05 5,9 90 0,200 3 3,64 23,0 

TH170726-15 31 75 1,05 5,9 130 0,415 19 1,21 23,2 

TH170726-16 32 25 1,05 5,9 110 0,338 14 1,32 21,2 

TH170726-17 33 25 1,05 5,9 90 0,214 6 1,91 21,4 

TH170726-18 34 25 1,05 5,9 130 0,409 24 0,93 21,7 

TH170726-19 39 50 8,4 5,9 110 0,292 19 0,83 21,9 

TH170726-20 40 50 8,4 5,9 110 0,247 19 0,72 21,7 

TH170726-21 42 50 16,8 5,9 110 0,167 20 0,46 22,5 

TH170726-22 43 50 16,8 5,9 110 0,135 20 0,38 22,0 

TH170726-23 44 50 42 5,9 110 0,100 20 0,27 22,7 

TH170726-24 52 30 1,05 12,2 110 0,263 20 0,72 22,1 

TH170726-25 53 30 1,05 12,2 110 0,227 20 0,62 21,8 

TH170726-26 54 30 1,05 12,2 130 0,260 33 0,43 21,7 

TH170726-27 55 30 1,05 12,2 130 0,245 33 0,40 21,4 

TH170726-28 56 30 1,05 12,2 110 0,375 21 0,97 38,4 

TH170726-29 57 30 1,05 12,2 110 0,460 21 1,19 38,7 

TH170726-30 58 30 1,05 12,2 130 0,610 31 1,07 38,3 

TH170726-31 59 30 1,05 12,2 130 0,680 30 1,24 38,4 
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Tabulka 16 Hodnoty retencí u vybraných vzorků při použití membrány DuraMem 900 

HPLC 
LK 

(%) 

iLK 

(%) 

ergin 

(%) 

ergometrin 

(%) 

ergometrinin 

(%) 

erginin 

(%) 

iLK/LK 

(%) 

TH170726-02 90,7 91,6 89,8 95,1   0,987 

TH170726-03 91,6 93,7 93,6 95,8  91,4 2,241 

TH170726-05 89,5 91,9 89,2 94,7  89,4 2,760 

TH170726-06 91,2 93,6 90,6 96,0   2,685 

TH170726-07 95,6 97,6 94,2 97,4   2,131 

TH170726-08 93,3 95,2 92,5 96,8 98,3 93,9 2,056 

TH170726-09 84,3 86,7 84,3 92,4 94,4 85,8 2,901 

TH170726-10 88,8 91,7 87,6 93,8 95,7 86,8 3,221 

TH170726-11 90,5 92,6 88,2 94,0 96,2 89,2 2,323 

TH170726-12 92,6 94,6 90,1 94,8 96,9 91,0 2,120 

TH170726-13 88,9 89,7 88,0 93,6 94,8 88,8 0,916 

TH170726-14 87,3 87,9 86,4 93,0 93,5 86,8 0,773 

TH170726-15 92,1 92,7 90,6 95,1 95,7 91,2 0,718 

TH170726-16 91,0 92,0 93,4 96,5 97,8 94,4 1,013 

TH170726-17 91,8 93,3 94,5 97,0 98,4 94,6 1,614 

TH170726-18 94,4 95,6 96,0 97,8 99,1 97,2 1,351 

TH170726-19 95,7 95,7 96,5 98,7 99,1 98,1 -0,067 

TH170726-20 96,4 96,3 97,0 98,9 99,3 98,2 -0,096 

TH170726-21 97,4 97,3 97,9 99,3 99,5 98,8 -0,107 

TH170726-22 97,6 97,5 98,0 99,4 99,5 98,8 -0,121 

TH170726-23 97,6 97,3 97,8 99,3 99,5 98,6 -0,291 

TH170726-24 99,3 99,4 75,8 97,1 97,3 88,1 0,142 

TH170726-25 99,3 99,5 76,0 97,9 98,1 90,0 0,211 

TH170726-26 99,3 99,4 73,0 98,0 98,1 89,2 0,128 

TH170726-27 99,3 99,5 78,7 98,5 98,6 91,8 0,160 

TH170726-28 98,8 99,1 46,3 96,2 96,6 81,8 0,282 

TH170726-29 98,6 98,9 23,4 95,0 95,6 74,7 0,286 

TH170726-30 98,7 98,8  94,8 95,4 74,4 0,098 

TH170726-31 98,7 98,8  94,8 97,0 74,8 0,107 
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5.2.8 Vyhodnocení průběhu a výsledků experimentů 

Na níže uvedeném obrázku (Obrázek 10), který znázorňuje distribuci hodnot 

retence při jednom z měření, je patrné, že pokud byly získány vysoké hodnoty retence, 

platily tyto vysoké hodnoty pro všechny měřené látky. Podobně pak při získání nízkých 

hodnot retence při některém z měření byly tyto nízké u všech měřených látek. To 

znamená, že nedochází k selektivní retenci jedné komponenty směsi, ale jsou ovlivněny 

všechny látky podobně. Proto jsme se při dalším vyhodnocování výsledků zaměřili 

především na porovnávání hodnot retence LK (respektive iLK). Na základě Obrázku 10 

se dá předpokládat, že chování ostatních NA bude podobné.  

 

Obrázek 10 Distribuce hodnot retence při jednom z měření 
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Experimentální parametry teplota, koncentrace, koncentrace metanolu (%) a tlak 

byly podrobeny analýze lineární regrese. Z výsledků analýzy je zřejmé, že pouze teplota, 

koncentrace a tlak patří mezi statisticky významné parametry. Jako míra jistoty byla 

stanovena hodnota 95 %, jako statisticky významné parametry pak byly považovány 

parametry s mírou jistoty vyšší než 95 % (např. parametr koncentrace je významný na 

hladině 99,81 %). Vyhodnocení analýzy lineární regrese je možno vidět v Tabulce 17. 

Tabulka 17 Lineární regrese (retence LK) u membrány DuraMem 900 

Actual by Predicted Plot 

 

Summary of Fit 

 

RSquare 0.816134 

RSquare Adj 0.783688 

Root Mean Square Error 0.016675 

Mean of Response 0.923 

Observations (or Sum Wgts) 21 

 

Analysis of Variance 

Source DF Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F Ratio 

Model 3 0.02098118 0.006994 25.1530 

Error 17 0.00472682 0.000278 Prob > F 

C. Total 20 0.02570800  <.0001* 

 

Parameter Estimates 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 0.9420565 0.017276 54.53 <.0001* 

koncentrace 0.0014776 0.000401 3.68 0.0019* 

tlak (bar) 0.0026289 0.000492 5.35 <.0001* 

teplota 

roztoku 

 -0.002743 0.000631  -4.35 0.0004* 

 

Prediction Expression 
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Teplota, koncentrace a tlak patří dle výsledků lineární regrese mezi statisticky 

významné parametry. S rostoucí koncentrací vstupního roztoku nebo rostoucím tlakem 

roste retence LK. Naopak vyšší teplota snižuje retenci LK. Toto je možno vidět na 

Obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Graf závislosti modelu lineární regrese (retence LK) u membrány 

DuraMem 900 

Testované parametry byly dále podrobeny statistické metodě hlavních komponent 

(PCA). Ta ukázala závislost retence LK na tlaku a koncentraci. Se zvyšující se 

koncentrací vstupního roztoku a tlakem roste retence LK. Tato metoda tedy částečně 

potvrdila výsledky z předchozí analýzy lineární regrese. 
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Při experimentech byl použit jeden typ restriktoru (ID 0,5 mm; 40 cm). Je zcela 

logické, že se zvětšujícím se vstupním průtokem roste i tlak a průtok permeátu přes 

membránu (s menšími odchylkami se jedná o lineární závislost). Tato skutečnost 

poukazuje na fakt, že parametry tlak, průtok permeátu a průtok IN (průtok vstupního 

roztoku) jsou ve vzájemném vztahu, a tedy závěry odvozené pro např. průtok permeátu 

platí obdobně pro průtok vstupního roztoku i tlak. Tyto výše popsané závislosti lze vidět 

na Obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Závislost průtoku vstupního roztoku na tlaku (a) a průtoku permeátu na 

tlaku (b) – přibližně lineární závislost; v obrázcích jsou dále rozlišeny jednotlivé 

koncentrace a teploty roztoku, zvlášť jsou pak odděleny experimenty s různými 

koncentracemi metanolu ve vstupním roztoku 

a) 

b) 
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Z grafu závislosti retence na průtoku permeátu můžeme tvrdit, že s vyšší hodnotou 

průtoku roste retence LK, viz Obrázek 13. S určitou pochybností lze také konstatovat, že 

při nižších průtocích je retence konstantní a teprve při vyšších hodnotách dochází 

ke zvyšování retence. 

 

Obrázek 13 Závislost retence LK na průtoku permeátu (rozlišeny jsou experimenty 

prováděné při různých koncentracích metanolu, odlišit lze také experimenty prováděné 

při rozdílné teplotě a s různou koncentrací vstupního roztoku) 
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Z dalšího grafu (Obrázek 14) je možné odvodit závislost retence LK a iLK na 

koncentraci vstupního roztoku (s rozlišením experimentů prováděných při různých 

koncentracích metanolu v roztoku).  

 

Obrázek 14 Závislost hodnot retence LK a iLK na koncentraci vstupního roztoku 

(rozlišeny jsou vzájemně i experimenty prováděné při různých koncentracích metanolu 

ve vstupním roztoku) 
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Retence iLK je ve zředěných roztocích o přibližně 2–3 % vyšší než retence LK. 

Při vyšších koncentracích vstupního roztoku rozdíl mezi iLK a LK zaniká, jak je možné 

vidět na Obrázku 15. 

 

Obrázek 15 Závislost vzájemné retence iLK a LK na koncentraci vstupního roztoku 

(rozlišeny jsou experimenty prováděné při různých koncentracích metanolu, odlišit lze 

také experimenty prováděné při rozdílné teplotě či tlaku) 

Při bazickém pH dochází k hydrolýze ergotamidů. Přestože vzorky po NF nebyly 

zneutralizovány (zastavení hydrolýzy), a mohlo tedy dojít k částečnému ovlivnění 

výsledků, z HPLC záznamů byla při experimentech s membránou DuraMem 900 

v bazickém pH odečtena retence LK a iLK více než 95%. V porovnání s neutrálním pH 

nedošlo u roztoků s bazickým pH k podstatné změně retence. 
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5.3 NF010801 

Membrána byla připravena dle postupu uvedeného v kapitole 4.4 a její promývání 

probíhalo za použití vody. U této membrány je k přípravě membrány na rozdíl od 

NF090101 nutné delší promývání vodou (přibližně 1 hodina při tlaku 5 barů). Membrána 

byla promývána 55 minut při vstupním průtoku 80 ml/min (tlak 5 barů), bylo získáno 

23 ml permeátu. 

5.3.1 Ověření těsnosti 

Tato membrána má podle výrobce stanovenou hodnotu cut-off pro 

polyetylenglykol ve vodě 1 kDa. K ověření těsnosti jsme použili Reactive Red 120, jejíž 

koncentrace se nastavila tak, aby byl roztok i po stonásobném zředění slabě zbarvený 

(vizuální hodnocení). Experimentální data lze nalézt v Tabulce 18. 

Tabulka 18 Ověření těsnosti membrány NF010801 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

 14:34 roztok Reactive Red 120    

2 14:45 110 0,673 0,6 18 2,04 

 

Diskuze: 

Při ověřování těsnosti membrány za použití Reactive Red 120, jejíž molekulová 

hmotnost je vyšší než cut-off membrány, jsme získali bezbarvý permeát (vizuální 

hodnocení). Z toho vyplývá, že membrána je dobře utěsněna a nedochází 

k jejímu podtékání, je tedy vhodná k dalšímu měření. Hodnota permeability získaná při 

tomto měření odpovídala specifikaci výrobce (pro vodu 1–2 l/m2.h.bar).  

5.3.2 Permeace v 50% metanolu 

Naředěný fermentační koncentrát v 50% metanolu byl použit k permeačním 

testům při laboratorní teplotě (přibližně 22 °C) a při zvýšené teplotě (přibližně 39 °C). 

Experimentální data jsou zaznamenána v Tabulce 19. 

Tabulka 19 Testování membrány NF010801 pomocí roztoku fermentačního koncentrátu 

v 50% metanolu 

měření čas 
průtok IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

OUT/IN 

(%) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 
HPLC 

 8:07 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, laboratorní teplota 

5 8:27 110 0,255 0,2 17 0,82 TH170726-100 
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6 8:46 110 0,242 0,2 16 0,83 TH170726-101 

 8:50       

7 9:09 130 0,279 0,2 25 0,61 TH170726-102 

8 9:29 130 0,270 0,2 24 0,61 TH170726-103 

 9:47 roztok 1,05 mg sušiny/ml (pH 5,9) v 50% metanolu, zvýšená teplota 

9 10:05 110 0,350 0,3 17 1,12 TH170726-104 

10 10:23 110 0,361 0,3 17 1,16 TH170726-105 

 10:29       

11 10:44 130 0,420 0,3 26 0,88 TH170726-106 

12 11:00 130 0,388 0,3 24 0,88 TH170726-107 

 

Diskuze: 

Permeát byl při měření za laboratorní teploty slabě nažloutlý. Při experimentech 

prováděných za vyšší teploty byla barva permeátu výraznější (tmavší, dle vizuálního 

hodnocení). Z toho lze usuzovat, že se změnou teploty se mění i permeabilita membrány. 

Změnu barvy lze pozorovat na Obrázku 16. 

 

Obrázek 16 Porovnání barvy permeátu získaného při laboratorní teplotě (nalevo) 

a zvýšené teplotě (napravo) 

5.3.3 Naměřené hodnoty retence 

U experimentů provedených s FK na membráně NF010801 (kapitola 5.3.2) byly 

testovány všechny odebrané vzorky. Podmínky jednotlivých měření a výsledky retencí 

jsou uvedeny v Tabulce 20 a Tabulce 21.  

Tato membrána byla testována jako třetí v pořadí a provedené experimenty měly 

sloužit k získání základní představy o retencích na této membráně a k ověření některých 

závislostí pozorovaných u membrány DuraMem 900.  
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Tabulka 20 Podmínky měření u vzorků při použití membrány NF010801 

HPLC měření 
metanol 

(%) 

c 

(mg/ml) 
pH 

průtok 

IN 

(ml/min) 

průtok 

permeát 

(ml/min) 

tlak 

(bar) 

permeabilita              

(l/m2.h.bar) 

t 

(°C) 

TH170726-100 5 50 1,05 5,9 110 0,255 17 0,82 21,6 

TH170726-101 6 50 1,05 5,9 110 0,242 16 0,83 21,7 

TH170726-102 7 50 1,05 5,9 130 0,279 25 0,61 21,8 

TH170726-103 8 50 1,05 5,9 130 0,270 24 0,61 22,0 

TH170726-104 9 50 1,05 5,9 110 0,350 17 1,12 39,3 

TH170726-105 10 50 1,05 5,9 110 0,361 17 1,16 39,9 

TH170726-106 11 50 1,05 5,9 130 0,420 26 0,88 39,5 

TH170726-107 12 50 1,05 5,9 130 0,388 24 0,88 39,4 

 

Tabulka 21 Hodnoty retencí u vzorků při použití membrány NF010801 

HPLC 
LK 

(%) 

iLK 

(%) 

ergin 

(%) 

ergometrin 

(%) 

ergometrinin 

(%) 

erginin 

(%) 

iLK/LK 

(%) 

TH170726-100 57,5 56,8 53,5 71,5 78,8 62,8 -1,131 

TH170726-101 57,0 56,4 53,6 73,6 82,3 64,7 -1,091 

TH170726-102 63,1 63,1 61,4 78,6 85,8 71,9 0,156 

TH170726-103 63,9 63,8 62,4 79,1 87,5 72,0 -0,112 

TH170726-104 54,3 53,7 46,3 69,8 78,4 59,6 -1,040 

TH170726-105 54,4 53,2 46,3 69,4 79,6 60,3 -2,265 

TH170726-106 62,3 62,1 56,1 74,7 83,9 65,6 -0,216 

TH170726-107 62,1 61,9 55,6 75,2 83,8 67,8 -0,458 
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5.3.4 Vyhodnocení průběhu a výsledků experimentů 

Parametry teplota a tlak byly testovány pomocí lineární regrese. Oba parametry 

patří mezi statisticky významné. Stejně jako v případě membrány DuraMem 900 byla 

jako míra jistoty stanovena hodnota 95 % (viz kapitola 5.2.8). Vyhodnocení analýzy 

lineární regrese je možno vidět v Tabulce 22. 

Tabulka 22 Lineární regrese (retence LK) u membrány NF010801 

Actual by Predicted Plot 

 

Summary of Fit 

 

RSquare 0.964548 

RSquare Adj 0.950367 

Root Mean Square Error 0.00883 

Mean of Response 0.59325 

Observations (or Sum Wgts) 8 

 

Analysis of Variance 

Source DF Sum of 

Squares 

Mean 

Square 

F Ratio 

Model 2 0.01060762 0.005304 68.0177 

Error 5 0.00038988 0.000078 Prob > F 

C. Total 7 0.01099750  0.0002* 

 

Parameter Estimates 

Term Estimate Std Error t Ratio Prob>|t| 

Intercept 0.4580913 0.018989 24.12 <.0001* 

tlak (bar) 0.0086229 0.000772 11.17 0.0001* 

teplota 

roztoku 

 -0.001428 0.000352  -4.05 0.0098* 

 

Prediction Expression 
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Teplota a tlak patří dle výsledků lineární regrese mezi statisticky významné 

parametry. S rostoucím tlakem roste retence LK. Vyšší teplota snižuje retenci LK, jak je 

patrné z Obrázku 17. Tyto závislosti jsou tedy shodné se závislostmi zjištěnými 

u membrány DuraMem 900 (různé koncentrace vstupního roztoku se u membrány 

NF010801 neproměřovaly). 

 

Obrázek 17 Graf závislosti modelu lineární regrese u membrány NF010801 

Pokud se zaměříme na porovnání hodnot retence u jednotlivých membrán, tak 

u membrán DuraMem 900 a NF090101 je zřetelná závislost retence LK a iLK na vstupní 

koncentraci. S rostoucí koncentrací roste i retence, viz Obrázek 18. Je zajímavé, že 

retence LK u SolSep membrán je vyšší než retence iLK, zatímco u DuraMem 900 je tomu 

naopak. SolSep NF090101 membrána vykazuje větší retenci NA než DuraMem 900 

(sledováno při stejných podmínkách). Nejnižší retenci ze sledovaných membrán pak 

vykazuje membrána SolSep NF010801. 

 

Obrázek 18 Srovnání retencí LK a iLK, porovnání jednotlivých membrán (zvlášť 

rozlišeny experimenty s odlišnou koncentrací metanolu ve vstupním roztoku) 
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6 Závěr 

V této práci byly zkoumány tři komerčně vyráběné nanofiltrační membrány 

a jejich chování a možnost využití při práci s fermentačním koncentrátem námelových 

alkaloidů.  

Na základě provedených experimentů se podařilo uspokojivě odpovědět na 

množství otázek, které byly na počátku stanoveny. 

Průtoky permeátu u všech testovaných membrán byly vzhledem k průtokům 

vstupního roztoku malé. Nejmenších hodnot průtoků permeátu přitom dosahovala 

membrána NF090101, u které také rychle docházelo k dalšímu poklesu těchto průtoků, 

byla tedy pravděpodobně nejnáchylnější k zanášení membrány nečistotami, přestože 

k tomuto jevu docházelo u všech membrán. Toto výrazné zanášení membrány NF090101 

bylo také důvodem pro nastavení kyselého pH při experimentech. Existuje však možnost 

částečného vyčištění membrány, která teoreticky umožňuje membránu použít opakovaně 

i přes její vysokou tendenci k zanášení. Toto zjištění by mohlo do budoucna sloužit jako 

podklad pro další experimenty.  

 Membrány NF090101 a DuraMem 900 vykazovaly při experimentech poměrně 

vysoké hodnoty retence námelových alkaloidů (sledována byla především retence 

kyseliny lysergové a kyseliny isolysergové). Lze je tedy teoreticky využít k regeneraci 

rozpouštědla (permeát), které by mohlo být v procesu výroby znovu použito. Membrána 

NF010801 se pro tento účel nejeví jako příliš vhodná kvůli nedostatečným hodnotám 

retence. Taktéž byly při experimentech ověřeny některé vlivy vstupních parametrů na 

hodnoty retence – u membrány DuraMem 900 se dle analýzy lineární regrese projevily 

jako statisticky významné parametry teplota, koncentrace a tlak, dle statistické metody 

hlavních komponent pak byla popsána závislost retence LK na tlaku a koncentraci. Při 

analýze lineární regrese u membrány NF010801 byla potvrzena závislost na teplotě 

a tlaku (koncentrace nebyla sledována). U membrány NF090101 tyto analýzy provedeny 

nebyly, a to z důvodu malého množství analyzovaných vzorků. 

 Získaná pilotní data budou dále využita v oblasti nanofiltrace a jejího 

potenciálního využití v praxi. 
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