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Abstract 

A study of sorption of pertechnetate anion on chitosan 
Chitosan is one of the natural materials of biological origin. The sorption of pertechnetate anions from 

aqueous solutions on chitosan was studied in a batch system. This work was aimed to study influence of the 
contact time, effect of pH and effect of different ions on sorption of pertechnetate anions on chitosan. This 
sorbent was characterized by BET-surface area and potentiometric titration. The point of zero charge (pHpzc) was 
at pH=7.15. The highest percentage of technetium sorption on chitosan was near pH 3. The adsorption capacity 
of chitosan decreased with increase in pH value above 3. In the initial pH range of 4-10, final pHs are the same. 
The selectivity of chitosan for these cations with concentration above 1×10-3 mol·dm-3 was in the order Na+ > 
Ca2+ > Fe3+ > Fe2+. The competition effect of (SO4)

2- towards TcO4
- sorption was stronger than the competition 

effect (ClO4)
- of ions. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Rádionuklidy a ťažké kovy sa zaraďujú do skupiny znečisťujúcich látok, ktoré sa 

stanovujú v jednotlivých zložkách životného prostredia. Tieto kontaminanty sa vyznačujú 

rôznymi špecifickými vlastnosťami a účinkami na organizmus. Už pri nízkych koncentráciách 

môžu byť toxické, čo je obzvlášť nebezpečné [1]. V súčasnosti sa zvyšuje množstvo 

vypúšťaných toxických kovov a rádionuklidov do životného prostredia, čo predstavuje vážnu 

hrozbu pre ľudské zdravie i pre ekologický systém. Uloženie rádioaktívneho odpadu je tiež 

stále viac rastúcim problémom nielen pre súčasné, ale i pre budúce generácie. 

 99Tc je produktom štiepneho procesu 235U a 239Pu v jadrových elektrárňach. Do 

životného prostredia sa dostáva testovaním jadrových zbraní, pri nehodách a náhodných 

únikoch odpadových vôd z jadrových elektrární. 99Tc s dobou polpremeny 2,1 x 105 rokov 

a maximálnou beta energiou 292 keV môže vstupovať z úložiska do biosféry po dlhý čas. 

Hlavnou formou technécia v aeróbnych (oxidačných) podmienkach je technecistanový anión 
99TcO4

-, ktorý sa vyznačuje svojou vysokou environmentálnou mobilitou. Chemické formy 

technécia v nižšom oxidačnom stupni sú imobilizované [2 – 4]. 
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Sorpcia, pri ktorej sa využívajú niektoré prírodné materiály biologického pôvodu, je 

alternatívny proces pre efektívne odstránenie iónov kovov z odpadových vôd. Komerčne 

dostupné materiály vhodné na odstraňovanie technécia sú napr. zeolity, bentonity, 

hexakyanoželezitany, oxid ciničitý a mnohé ďalšie [5, 6].  

Chitosan je polyaminosacharid, čiastočne acetylovaný glukozamín, ktorý je hlavným 

produktom deacetylácie chitínu Jeho štruktúra, rozpustnosť, viskozita a reaktivita priamo 

súvisí so stupňom acetylácie. Chitosan patrí medzi prírodný materiál biologického pôvodu so 

schopnosťou viazať ťažké kovy a iné látky prostredníctvom amino - a hydroxylových skupín 

[7]. Chitosan je vhodný  na sorpciu ťažkých kovov z vodných roztokov ako sú cézium, kobalt, 

európium [8]. Ióny kovov sa zo zriedených roztokov absorbujú chelatáciou na amino skupiny 

chitosanu. Táto interakcia iónu s chitosanom sa využíva na dekontamináciu odpadových vôd, 

opätovné získanie vzácnych kovov z roztokov a vývoj nových materiálov a procesov [9]. 

 Táto práca študovala vplyv doby kontaktu, hodnoty pH a konkurenčných iónov na 

sorpciu technecistanového aniónu na chitosan. 

 

Materiál a metódy 

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

Slavus, s.r.o., Slovenská republika, alebo firmy Lachema n.p., Brno Česká republika. Chitosan 

medium molecular weight (75-85% deacetylovaný) bol dodaný od firmy Sigma-Aldrich, 

Nemecko. 99mTcO4
- z 99Mo/99mTc generátora DRYTEC (2.5 - 100 GBq), GE Healtcare, @ 

1200 GMT sa použil ako rádioindikátor. 

Sorpcia technécia na chitosan sa študovala metódou rádioizotopovej indikácie. Ako 

rádioizotop sa použil 99mTc. Sorpcia bola študovaná vsádzkovou metódou za statických 

a aeróbnych podmienok pri laboratórnej teplote v plastových skúmavkách so zátkou. Sorpčné 

parametre boli určené po pridaní 3 mL vodnej fázy k 30 mg sorbentu. Obidve fázy sa 

premiešavali na laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania. Po sorpcii 

technécia 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 technécia sa sledoval v časovom intervale od 15 min do 180 

min.  

Sorpčné vlastnosti technécia sa študovali v závislosti od hodnoty pH. Roztok s požadovanou 

hodnotou pH od ≈ 2 do ≈ 11 sa pripravil z destilovanej vody a úpravou hodnoty pH pridaním 
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roztoku HCl alebo NaOH a označením 99mTcO4
- bez nosiča. Na meranie hodnoty pH sa použil 

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

(konečné pH). 

Vplyv konkurenčných katiónov na sorpciu technécia sa študoval v rozmedzí koncentrácií 

konkurenčných iónov 1×10-5 - 1×10-1 mol·dm-3.  

Sorpčné vlastnosti chitosanu sa vypočítali podľa nasledovných vzťahov: 
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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 sorbenta (g), a0 je objemová aktivita počiatočného 

roztoku (Bq·cm-3) a a je rovnovážna objemová aktivity roztoku ( Bq·cm-3). 

 

Výsledky a diskusia 

 Špecifický povrch chitosanu bol charakterizovaný metódou BET a potenciometrickou 

titráciou. Merný povrch sorbenta bol 1,2 m2
·g-1. Bod nulového náboja ( pHpzc) bol pri hodnote 

pH = 7,15 (Obr. 1. a Obr. 2.).   

V [cm3]

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

p
H

0

2

4

6

8

10

12

blank
CH

pH

2 4 6 8 10 12

S
u
rf
ac

e 
ch

ar
ge

 [
C

.m-2
]

-500

500

1500

2500

3500

 
            Obr. 1. Acidobázická titračná krivka                            Obr. 2. Hustota povrchovho náboja    

 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu sa sledoval v časovom intervale od 15 min do 180 

min pri počiatočnom pH roztoku 2,8. Vplyv doby kontaktu na sorpciu technécia na chitosan je 
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uvedený v tabuľke 1. Sorpcia technécia bola rýchla. Po 15 min kontaktu fáz bolo percento 

sorpcie technécia > 80 %. Pre ďalšie naše experimenty sme si zvolili dobu kontaktu 60 min. 

 
Tab. 1. Percento sorpcie technécia v závislosti od doby kontaktu 

 
doba kontaktu, min 

15 30 60 120 180 

R, % 

80,9 79,3 81,0 80,8 81,2 

 

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. 

Sorpcia technécia na CH bola študovaná pri počiatočnej hodnote pH v intervale od 1,65 do 

11,3 (Obr. 3.). Po 60 min doby kontaktu sa zmeralo konečné pH a aktivita 99mTc v roztoku. 

Najvyššie percento sorpcie bolo pri pH 3. Sorpčná kapacita chitosan sa znižovala zvyšovaním 

nad hodnotu pH 3. V intervale pH 4-10 bolo konečné pH rovnaké.  

 
 

Obr. 3. Percento sorpcie technécia (plný symbol) a konečnej hodnoty pH (prázdny symbol) v závislosti od 
počiatočnej hodnoty pH 

 

Tiež sa sledoval vplyv konkurenčných katiónov Na+, Ca2+, Fe2+ a Fe3+ s koncentráciou 

v rozmedzí 1×10-5 - 1×10-5 mol·dm-3 na sorpciu technécia na chitosan. Sorpcia technécia sa 

znižovala zvyšovaním koncentrácie týchto katiónov v roztoku pri koncentrácii > 1×10-3 

mol·dm-3. Percento sorpcie technécia na chitosan s koncentráciou katiónov < 1×10-3 mol·dm-3 

bolo približne rovnaké. Selektivita chitosanu pre tieto študované katióny bola v poradí Na+ > 

Ca2+ > Fe3+ > Fe2+. Vplyv konkurenčného katiónu Na+ voči TcO4
- je silnejší ako pri ostatných 
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sledovaných katiónoch. Percento sorpcie technécia na cchitosan v závislosti od koncentrácie 

konkurenčných katiónov Na+, Ca2+, Fe2+ a Fe3+ v roztoku je uvedený na Obr. 4a.  

Rovnako sa sledoval vplyv aniónov (ClO4)
- a (SO4)

2- na sorpciu technécia na chitosan.  

Konkurenčný efekt (SO4)
2- voči TcO4

- bol silnejší ako u (ClO4)
- aniónu. Závislosť percenta 

sorpcie technécia na chitosan od počiatočnej koncentrácie konkurenčných aniónov v roztoku 

je prezentovaný na Obr. 4b. 
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Obr. 4. Percento sorpcie technécia na chitosan v prítomnosti konkurenčných katiónov (a) a aniónov (b) 
v roztoku s koncentráciou v rozmedzí 1×10-5 - 1×10-1 mol·dm-3 

 

Záver 

Sorpcia technécia na chitosan sa študovala vsádzkovou metódou pri laboratórnej 

teplote za statických a aeróbnych podmienok. Špecifický povrch chitosanu bol 

charakterizovaný metódou BET a potenciometrickou titráciou. Merný povrch sorbenta bol 1,2 

m2
·g-1. Bod nulového náboja ( pHpzc) bol pri hodnote pH = 7,15 Sledoval sa vplyv doby 

kontaktu, hodnoty pH a vplyv konkurenčných iónov na sorpciu technecistanového aniónu. 

Percento sorpcie technécia bolo po 60 min doby kontaktu > 80 %. Najvyššie percento sorpcie 

bolo pri pH 3. Najvyššia hodnota percenta sorpcie technécia sa zistila pri najnižšej 

koncentrácii 1×10-5 mol·dm-3 konkurenčných iónov v roztoku. Selektivita chitosanu pre 

sledované konkurenčné katióny s koncentráciou > 1×10-3 mol·dm-3 bola v poradí Na+ > Ca2+ > 

Fe3+ > Fe2+. Vplyv konkurenčného katiónu Na+ voči TcO4
- je silnejší ako pri ostatných 

sledovaných katiónoch. Konkurenčný efekt (SO4)
2- voči TcO4

- bol silnejší ako u (ClO4)
- 

aniónu. Z výsledkov možno konštatovať, že chitosan je vhodný sorbent pre imobilizáciu 

technécia z vodných rádioaktívnych odpadov. 
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