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Abstrakt 

High surface area, a microporous structure, and a high degree of surface reactivity make activated 
carbons versatile adsorbents, particularly effective in the adsorption of radionuclides from aqueous solutions. 
The most important property of activated carbon, the property that determines its usage, is the pore structure. 
The total number of pores, their shape and size determine the adsorption capacity and even the dynamic 
adsorption rate of the activated carbon. This report is dedicated to sorption properties of new activated carbon 
sorbents. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Aktivovaný uhlík (AC) je pevný, porézny, čierny uhlikatý materiál. Vyznačuje sa 

absenciou nečistôt a oxidovaným povrchom [1]. Špecifické vlastnosti závisia od zdroja 

organického materiálu, z ktorého sa pripravuje AC a použitou metódou. Na výrobu sa používa 

biomasa ako vlna, rašelina, lignit, oleje alebo uhlie a to dvojstupňovým procesom: 

karbonizácie a aktivácie [2-7]. AC sa produkuje v rôznych formách, ako prášok, cylindrický 

extrudát, guľôčkový, granulovaný a vláknový. 

Prvý presvedčivý dôkaz existencie 43 prvku periodickej sústavy prvkov, technéciu, 

podali Pierrer a Segrè v roku 1937. Stabilné, nerádioaktívne izotopy technécia podľa 

Mattauchovho pravidla neexistujú. Izotopy technécia sú produkované hlavne štiepením 235U 

pomalými neutrónmi v jadrových reaktoroch s výťažkom 6,13 %. Mobilita technécia 

v životnom prostredí závisí od oxidačného stavu, ktoré môžu byť od –I do +VII. 

AC je veľmi efektívny k zadržiavaniu TcO4
- [8]. Mechanizmus adsorpcie TcO4

-  

na AC zatiaľ nie je úplne objasnený. Vzhľadom k variabilite nameraných hodnôt Kd,  

pre pochopenie adsorpčného mechanizmu je potrebné si zvoliť konkrétny uhlíkový materiál 

pre konkrétnu aplikáciu. Yamagishi a Kubota [9] použili na úpravu pH HNO3 a tvrdili,  

že pri pH 2 sa v prostredí dusičnanov tvoril aniónovo-výmenný povrch AC+-NO3
-. 
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Materiál a metódy 

Vzorky uhlíka boli pripravené z celulózovej vlny. Každá celulózová vlna (vzorky A 

– D) bola nasiaknutá pred karbonizáciou do príslušného roztoku okrem vzorky E. Tá bola 

saturovaná príslušným roztokom až po karbonizácii. Pre vzorku A to bol roztok sacharózy, 

vzorku B roztok ZnCl2, vzorku C etanolový roztok H3BO3, vzorku D roztok KOH. 

Karbonizácia prebiehala pri teplotách vyšších než 700 °C [10]. 

Adsorpcia technecistanu, ako aj desorpcia boli študované na vzorkách AC metódou 

rádioizotopovej indikácie izotopom 99mTc vo forme 99mTcO4
- v statickom usporiadaní za 

aeróbnych podmienok a laboratórnej teploty. Adsorpčné parametre boli zistené po 1 h miešaní 

0,03 g sorbentu s 3 ml roztoku v plastových skúmavkách s vnútorným priemerom 14 mm 

a objemom 10 ml v laboratórnom extraktore. Po miešaní boli vzorky centrifugované (t = 10 

min, 6000 ot/min) a bol odobraný 1 ml na meranie aktivity. 

Desorpcia technecistanu pozostávala z niekoľkých krokov vykonávaná v plastových 

skúmavkách s objemom 10 ml a vnútorným priemerom 14 mm. Adsorpcia, prvá dekantácia, 

druhá dekantácia, prvá desorpcia a druhá desorpcia. 30 mg z každého sorbentu bolo 

miešaných s 3 ml destilovanej vody v dekantačných krokoch a 3 ml 0,1 mol·dm-3 Na2CO3 

v desorpčných krokoch. V každom kroku bol odobratý 1 ml na meranie aktivity a zvyšok 

supernatantu bol dôkladne odstránený. 

Pre zostrojenie izoteriem boli použité roztoky NH4ReO4 v koncentráciách  

od 1·10-5 mol·dm-3 do 1·10-1 mol·dm-3 a označené generátorovým roztokom TcO4
-. 

Generátorovým roztokom boli označené aj roztoky pre adsorpčno-desorpčné experimenty.  

V 99Mo – 99mTc generátore použil fyziologický roztok ako elučné činidlo. Pre každý 

experiment bolo pridaných približne 1 MBq 99mTc ako rádioindikátor. 

 

Výsledky a diskusia 

Adsorpčné dáta boli spracované nasledujúcimi vzťahmi: 
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kde ceq –  rovnovážna koncentrácia [mol·dm-3], V – objem vodnej fázy [ml], m – 

hmotnosť sorbentu [g], a0 – objemová aktivita východiskového roztoku [Bq·ml-1], a – 

objemová aktivita roztoku [Bq·ml-1]. 

Adsorpcia TcO4
- na AC je veľmi rýchla (Obr. 1) a adsorpčná rovnováha dosiahla 

behom pár minút 99 % pri vzorkách A, B a C. Adsorpčný proces u vzorky D bol pomalší.  

Po 30 minútach hodnota percenta adsorpcie dosiahla 80 %. 

Desorpcia bola vykonaná vo viacerých krokoch (Obr. 2). V prvom kroku je všetok 

adsorbovaný TcO4
- v rozmedzí 91 – 99 %. Po prvej dekantácii klesli hodnoty percenta 

adsorpcie z 91 % na 28 % pre vzorku D, pre vzorku C z 99 % na 93 %. Vymývanie vodou  

pre ostatné vzorky nemalo veľký vplyv, TcO4
- zostalo zadržané v póroch. Najväčší pokles  

po druhej dekantácii je pre vzorku D. Každý nasledujúci krok bol vypočítaný 

z predchádzajúceho kroku ako tzv. nulová vzorka (,,blank“), preto hodnoty zdanlivo stúpajú. 

Premývanie roztokom uhličitanu sodného spôsobilo pokles percenta adsorpcie u všetkých 

vzoriek, najviac však pri vzorkách C a D. V druhom kroku desorpcie sa vymylo menej TcO4
- 

než v prvom kroku. 
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Obr. 1 Kinetika adsorpcie TcO4

- na vzorkách AC 
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Obr. 2 Vzťah medzi krokom experimentu a percentom adsorpcie R 
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Obr. 3 Freundlichove izotermy vzoriek AC 
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Freundlichove izotermy NH4ReO4 sú na obrázku 3. Najvyššiu hodnotu adsorpčnej 

kapacity dosahuje vzorka B 1,175 mmol·g-1, ktorej izoterma najlepšie korešponduje 

s nameranými dátami. Hodnota štvorca spoľahlivosti R2 = 99,38 % Naopak najnižšiu hodnotu 

dosahuje vzorka A pri najvyššej rovnovážnej koncentrácii hodnota dosiahla 0,465 mmol·g-1. 

Hodnota štvorca spoľahlivosti pre vzorku A je 86,14 %. Schopnosť adsorbovať technecistanu 

klesá v rade vzoriek B ˃ C  ˃D  ˃A. 

 

Záver 

Adsorpcia technecistanu na vzorkách aktivovaného uhlíka pomerne v krátkom čase 

dosiahla 99 % percenta adsorpcie. Výnimku tvorila vzorka D, kde sa adsorpčná rovnováha 

ustálila pomalšie, do 30 minút a dosiahla 80 %. Najvyššia hodnota adsorbovaného množstva 

technecistanu na gram sorbentu bola pri vzorke B 1,175 mmol·g-1. Hodnoty ďalej klesajú 

v rade B ˃  C ˃ D ˃ A. Desorpcia technecistanu z AC vodou bola efektívna pri vzorke B, 

z čoho možno usudzovať, že ióny TcO4
- boli v póroch tejto vzorky najmenej zadržiavané. 

Zmenou pH z kyslého do zásaditého sa desorbovalo najviac TcO4
- pri vzorkách C a D. 
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