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Abstrakt 

The sorption of Zn2+ on synthetic hydroxyapatite was investigated using a batch method and radiotracer 
technique. This work was aimed to study influence of the contact time, effect of pH and different concentration of 
Zn2+ ions in the solution. The percentage of zinc adsorption on HA1 and HA2 was more than 96 % during 1h for 
initial Zn2+concentration of 1×10-4, 5×10-4 and 1×10-3 mol·dm-3. The equilibrium time of 2 h was chosen for 
further experiments. The sorption of zinc on hydroxyapatite was pH independent ranging from 4.5 to 6.5 as a 
result of buffering properties of hydroxyapatite. The experimental data for adsorption of zinc have been 
interpreted in the term of Langmuir isotherm and the value of maximum adsorption capacity of zinc on a 
commercial hydroxyapatite and hydroxyapatite prepared by wet precipitation process was calculated to be 0.437 
mmol·g-1 and 0.605 mmol·g-1, respectively. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Zinok je dôležitý stopový prvok bežne prítomný v životnom prostredí. Je nevyhnutný 

pre rast a správny vývin organizmu. Nachádza sa vo všetkých tkanivách, no najväčšie 

zastúpenie má v kostiach. Zinok je kofaktorom mnohých enzýmov a je potrebný pri replikácii 

DNA. Jeho nadbytok alebo naopak nedostatok môže spôsobiť ochorenie. Medzi akútne 

prejavy vysokého prímu zinku patria hnačky a nevoľnosť. Chronický prebytok zinku môže 

viesť k vážnym neurologickým poruchám [1]. 

Koncentrácia zinku v povrchových a podzemných vodách je zvyčajne nižšia ako 

v pitnej vode, do ktorej sa zinok dostáva vylúhovaním z potrubia. Denný príjem pre dospelého 

človeka by nemal prekročiť 15 až 20 mg. Prekročenie tejto limitnej hodnoty môže byť 

škodlivé a viesť k negatívnym účinkom [2]. Zinok a jeho zlúčeniny sa používajú v rozličných 

priemyselných procesoch ako sú galvanizácia, výroba zliatin, farieb, kozmetiky a liečiv, čím 

sa zvyšuje jeho úroveň v životnom prostredí. Kvôli jeho širokému použitiu ho možno nájsť 

v odpadových vodách, kaloch a v pevných odpadoch [3]. Mobilita, reaktivita a biologická 

dostupnosť Zn2+ iónov ovplyvňujú jeho sorpčné vlastnosti.  

Konvenčné technológie na odstraňovanie a elimináciu ťažkých kovov z odpadových 

vôd sú napr. chemické zrážanie kovov, spoluzrážanie, filtrácia, membránové technológie, 

sorpcia, elektrolýza, iónová výmena, reverzná osmóza, elektrochemické odstraňovanie kovov, 

odparovanie a mnohé ďalšie [4]. Najčastejšie používaná, ekologicky a ekonomicky šetrná 
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metóda na odstraňovanie toxických kovov a rádionuklidov uvoľnených do životného 

prostredia, je ich sorpcia na prírodné alebo syntetické sorbenty [5]. 

Hydroxyapatit [Ca5(PO4)3(OH)] je hlavný anorganický komponent kostí a zubov u 

stavovcov. Syntetický hydroxyapatit obsahuje častice s rôznou morfológiou, kryštalinitou, 

veľkosťou pórov a s rozdielnou veľkosťou špecifického povrchu v závislosti od jeho použitia. 

V zuboch a kostiach je prítomný vo forme nanočastíc. Hydroxyapatit je vhodný na 

odstraňovanie ťažkých kovov a rádionuklidov kvôli jeho nízkej rozpustnosti vo vode 

a vysokej stabilite pri oxidácii a redukcii, veľkému vysoko špecifickému povrchu, dobrým 

tlmivým vlastnostiam a schopnosťou zadržať vo svojej štruktúre rozmanité látky. Iónová 

výmena, adsorpcia, spoluzrážanie, substitúcia Ca2+ iónov v hydroxyapatite inými kovmi sú 

mechanizmy na odstraňovanie iónov ťažkých kovov z roztoku a ich zadržanie v štruktúre 

tohto sorbentu [6]. Hydroxyapatit má hexagonálnu štruktúru, v ktorej obsahuje miesta pre 

výmenu katiónov aj aniónov, čo je dôležité pre imobilizáciu rádionuklidov [7]. 

Táto práca bola zameraná na štúdium sorpčných vlastností zinku na syntetický 

hydroxyapatit. Študovala sa jeho sorpcia v závislosti od doby kontaktu , hodnoty pH a rôznej 

koncentrácie Zn2+ iónov vo vodnej fáze. 

 

Materiál a metódy 

Všetky chemikálie, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. od firmy 

Slavus, s.r.o., Slovenská republika. Štandardný roztok rádionuklidu 65Zn ( Český 

metrologický institut, Česká republika ) s objemovou aktivitou 1,6 MBq·ml-1 sa použil ako 

rádioindikátor. Vzorky hydroxyapatitov, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. 

od firmy Sigma - Aldrich Chemie GmbH, Nemecko (HA1) a hydroxyapatit (HA2) bol 

pripravený zrážaním podľa metódy Tiseliusa a kol. [8]. Táto metóda pozostáva vo vyzrážaní 

fosforečnanu vápenatého zmiešaním 0,5 mol·dm-3 vodného roztoku chloridu vápenatého s 0,5 

mol·dm-3 vodným roztokom hydrogénfosforečnanu sodného za stáleho miešania pri 

laboratórnej teplote. Vzniknutá zrazenina sa dekantovala, premyla destilovanou vodou 

a potom sa dala variť v 0,25 mol·dm-3 roztoku NaOH na 1 hodinu za stáleho miešania. Takto 

získaný HA bol dvakrát dekantovaný, premývaný destilovanou vodou, odfiltrovaný, vysušený 

v exikátore a následne sa ocharakterizoval [7]. 

Sorpcia zinku na vzorky hydroxyatitu sa študovala vsádzkovou metódou pri 

laboratórnej teplote za statických a aeróbnych podmienok v plastových skúmavkách so 

zátkou. Ako rádioindikátor sa použil 65Zn. Sorpčné parametre boli určené po pridaní 3 mL 
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vodnej fázy k 30 mg sorbentu. Obidve fázy sa premiešavali na laboratórnom extraktore pri 

konštantnej rýchlosti miešania. Po sorpcii zinku sa suspenzia centrifugovala 10 min pri 6,000 

ot·min-1 na centrifúge typu Hettich EBA 20. Alikvotná časť supernatantu sa merala na gama 

počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) detektorom. Relatívna chyba merania bola < 1 %. 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu zinku s koncentráciou Zn2+ iónov vo vodnej fáze   

1·10-4, 5·10-4 a 1·10-3 mol·dm-3 sa sledoval v časovom intervale od 3 min do 480 min.  

Sorpčné vlastnosti zinku sa študovali v závislosti od hodnoty pH. Roztok 

s požadovanou hodnotou pH od ≈ 3 do ≈ 8 sa pripravil z destilovanej vody a úpravou hodnoty 

pH pridaním roztoku HCl alebo NaOH a označením 65Zn. Na meranie hodnoty pH sa použil 

pH meter CPH 51 od firmy Fisher Scientific Co. pred sorpciou (počiatočné pH) a po sorpcii 

(konečné pH). 

Sorpčné experimenty sa uskutočňovali pomocou roztoku zinku s počiatočnou 

koncentráciou Zn2+ vo vodnej fáze v rozmedzí od 1·10-5 mol.dm-3 do 1·10-1 mol.dm-3. Všetky 

roztoky s rôznou koncentráciou Zn2+ boli a označené 65Zn. 

Adsorpčné vlastnosti hydroxyapatitu sa vypočítali podľa nasledovných rovníc: 
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kde c0 je počiatočná koncentrácia [mol·dm-3], ceq je rovnovážna koncentrácia [mol·dm-3], V je 

objem vodnej fázy [cm3], m je hmotnosť sorbentu [g], a0 je objemová aktivita počiatočného 

roztoku [Bq·cm-3], a je rovnovážna objemová aktivita roztoku [Bq·cm-3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 3 do 480 min pri 

počiatočnej hodnote pH 4 a pri troch koncentráciách Zn2+ katiónov vo vodnej fáze 1·10-4, 

5·10-4 a 1·10-3 mol·dm-3. Percento sorpcie zinku na HA1 a HA2 bolo viac ako 96 % už po 60 

min pre všetky tri koncentrácie Zn2+ katiónov vo vodnej fáze. Vplyv doby kontaktu na sorpciu 

zinku  na hydroxyapatit HA1 a HA2 sú uvedené na obrázku 1. Pre ďalšie naše experimenty 

zvolili dobu kontaktu 2 hodiny. 
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Obr. 1 Vplyv doby kontaktu na sorpciu zinku pre vzorky hydroxyapatitu HA1(plný symbol) 

 a HA2 (prázdny symbol) 
Hodnota pH v roztoku je dôležitým parametrom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, 

pretože nastáva ionizácia funkčných skupín na povrchu sorbenta a zmena zloženia v roztoku. 

Syntetický hydroxyapatit vykazuje excelentné tlmiace vlastnosti v intervale pH 4-10. Tlmiaca 

kapacita hydroxyapatitu je výsledkom acidobázických reakcií dostupných funkčných skupín 

na jeho povrchu [9, 10]. Na sorpciu zinku sme použili roztoky s počiatočnou hodnotou pH 

v rozmedzí 3,2 - 8,2. Po 2 hodinách kontaktu sa zmerala konečná hodnota pH a aktivita 65Zn 

vo vodnej fáze. Pri počiatočnom pH od 4,5 do 6,5 je konečné pH rovnaké. Percento sorpcie 

zinku bolo konštantné v celom intervale počiatočnej hodnoty pH (Obr. 2). 
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Obr. 2 Percento sorpcie zinku (prázdny symbol) a konečnej hodnoty (plný symbol) pH v závislosti od 

počiatočnej hodnoty pH 
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Percento sorpcie zinku na hydroxyapatit HA1 a HA2 zostáva nezmenené zvyšovaním 

koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku až do koncentrácie 1·10-4 mol.dm-3. Ďalším zvyšovaním 

koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku sa percento sorpcie znižuje (Obr. 3a). Na interpretáciu 

množstva adsorbovaného zinku na hydroxyapatit HA1 a HA2 sa použila Langmuirova 

izoterma (Obr. 3b). Vypočítaná maximálna sorpčná kapacita zinku pre hydroxyapatit HA1 

bola 0,437 mmol·g-1 a pre HA2 bola 0,605 mmol·g-1. 
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Obr. 3  Závislosť percenta sorpcie zinku (a) a množstvo zinku adsorbovaného na hydroxyapatite 

modelovaný Langmuirovou izotermou (b) od rovnovážnej koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku 

 

Záver 

Sorpcia zinku na dve vzorky syntetického hydroxyapatitu HA1 a HA2 sa študovala 

vsádzkovou metódou. Ako rádioindikátor sa použil rádionuklid 65Zn. Sledoval sa vplyv doby 

kontaktu, počiatočnej hodnoty pH a rôznej koncentrácie Zn2+ katiónov v roztoku na 

dosiahnutie sorpčnej rovnováhy. Percento sorpcie zinku na HA1 a HA2 bolo viac ako 96 % už 

po 60 min pre všetky tri koncentrácie Zn2+ katiónov vo vodnej fáze.  

Percento sorpcie zinku bolo konštantné v celom študovanom intervale počiatočnej hodnoty 

pH. Pri počiatočnom pH od 4,5 do 6,5 bolo výsledné pH 6,2 pre HA1 a 7,2 pre HA2.  

 Na interpretáciu sorpcie niklu v závislosti od rôznej koncentrácie Ni2+ katiónov vo 

vodnej fáze na chitosan sa použila Langmuirova izoterma. Percento sorpcie zinku na 

hydroxyapatit HA1 a HA2 zostáva nezmenené zvyšovaním koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku 

až do koncentrácie 1·10-4 mol.dm-3. Ďalším zvyšovaním koncentrácie Zn2+ iónov v roztoku sa 

percento sorpcie znižuje. Maximálna sorpčná kapacita pre HA1 bola 0,437 mmol·g-1 a pre 

HA2 bola 0,605 mmol·g-1. V nasledujúcich experimentoch je potrebné zistiť vplyv 

konkurenčných katiónov a aniónov na sorpciu zinku na hydroxyapatit. 
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