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Ciele 

• vplyv doby kontaktu na dosiahnutie 
sorpčnej rovnováhy 

• vplyv pH na dosiahnutie sorpčnej 
rovnováhy 

• vplyv rôznej počiatočnej koncentrácie 
Ni2+ na sorpciu niklu  

• použitie získaných výsledkov pre 
ďalšie štúdium sorpčných procesov 

 



Chitosan 

  polyaminosacharid 

  hlavný produkt deacetylácie chitínu 
(polymér extrahovaný z kôrovcov ako sú 
napríklad krevety, kraby, huby a hmyz) 

 špeciálne vlastnosti: hydrofilicita     
 biokompatibilita 
 biodegradovateľnosť

 netoxicita  
 sorpčné vlastnosti 



Metódy 

• vsádzková metóda 
 - pomer sorbentu k vodnej fáze bol 1:100  

 - aeróbne podmienky 

 - vodná fáza označená rádionuklidom 63Ni     
 s objemovou aktivitou 2,45 Bq.ml-1  

 

• meranie 63Ni pomocou kvapalinovej scintilačnej 
spektrometrie 

 - korekcia na zhášanie 

 - energetické okno od 0,5 do 30 keV 

 - relatívna chyba merania bola < 5 %.  
 



Výpočty 
Rozdeľovací koeficient Kd: 
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Výsledky 
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 Vplyv doby kontaktu na 
sorpciu niklu na chitosan pri 
počiatočnej hodnote pH~5,3 
v roztoku sa sledoval 
v časovom intervale od 15 do 
2640 minút. Po 15 minútach 
doby kontaktu sorpcia niklu 
dosiahla hodnotu 48%, po 8 
hodinách 79%.  Z obrázku 1 
vidieť, že čas potrebný na 
dosiahnutie sorpčnej rovnová- 
hy pre nikel u študovaného 
sorbentu je 14 hodín. 
Percento sorpcie sa po 14 
hodinách významne nemenilo 
a dosiahlo hodnotu 84%. 

 Obr. 1 Vplyv doby kontaktu na sorpciu  niklu 



Výsledky 
 Na sorpciu niklu sme použili 

roztoky s počiatočnou hodno- 
tou pH v rozmedzí 3,9-8,1. Po 

24 hodinách kontaktu sa 

zmerala konečná hodnota pH 

vodnej fázy. V sledovanom 

intervale pH bola sorpcia niklu 

na chitosan > 97%. Pri 

počiatočnom pH od 3,9 do 6,4 

bolo výsledné pH 6,6 

v dôsledku protonizácie amino 

skupiny. Nad pH 6,4 bola 

hodnota pH po sorpcii 7,1. 

Výsledky percenta sorpcie niklu 

a pH po sorpcii v závislosti od 

počiatočného pH sú znázor- 

nené na obrázku 2.  
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Obr. 2 Závislosť percenta sorpcie niklu (●) a hodnoty pH  po sorpcii (○) od pH pred sorpciou  



Výsledky 

 Sorpcia niklu sa znižuje 
zvyšovaním koncentrá- 
cie Ni2+ iónov v roztoku 
(obr. 3). Na interpretá- 
ciu sorpcie niklu na 
chitosan sa použila 
Langmuirova izoterma. 
Vypočítaná  maximálna 
sorpčná kapacita niklu 
pre chitosan bola 
2,67.10-3 mol.g-1.  
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Obr. 3 Závislosť percenta sorpcie niklu (●) a maximálnej sorpčnej kapacity  (○) od rovnovážnej koncentrácie 



 

 
 

 

Výsledky 

Adsorbent Max. sorpčná kapacita [mg.g-1] 

Chitosan prírodný 
 

2,40  

Chitosan/perlit 
 

114,94 

Chitosan/klinoptilolit 
 

247,03 

EDTA-Chitosan 
 

123,30 

DTPA-Chitosan 
 

117,40 

Chitosan sieťovaný epichlorohydrínom 
 

6,40 

Text Chitosan/PVC 
 

120,50 

Chitosan/celulóza 
 

13,21 

Tab. 1 Maximálna sorpčná kapacita niklu pre  niektoré formy chitosanu 

 

Literárne údaje Γmax niklu pre rôzne modifikované formy chitosanu 
sú uvedené v tabuľke 1. 



Záver 
 Sorpcia niklu na vybraných sorbentoch sa študovala vsádzkovou 

metódou. Ako rádioindikátor sa použil rádionuklid 63Ni.  

 Sledoval sa vplyv doby kontaktu, počiatočnej hodnoty pH a rôznej 

koncentrácie Ni2+ katiónov v roztoku na dosiahnutie sorpčnej 

rovnováhy. Čas potrebný na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy pre 

nikel u študovaného sorbentu je 14 hodín. Percento sorpcie sa po 

14 hodinách významne nemenilo.  

 pH roztoku je dôležitým faktorom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, 

pretože nastáva ionizácia funkčných skupín na povrchu a zmena 

zloženia v roztoku. Pri počiatočnom pH od 3,9 do 6,4 bolo výsledné 

pH 6,6 v dôsledku protonizácie amino skupiny. Nad pH 6,4 bola 

hodnota pH po sorpcii 7,1. Pri pH>8 dochádza k tvorbe 

nerozpustného Ni(OH)2.  

 Na interpretáciu sorpcie niklu v závislosti od rôznej koncentrácie 

Ni2+ katiónov vo vodnej fáze na chitosan sa použila Langmuirova 

izoterma.  



Ďakujem za pozornosť 


