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Abstrakt 

PIVARČIOVÁ, Lucia (2016) Využitie sorbentov na báze chitosanu pre separáciu 

rádionuklidov. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra 

jadrovej chémie. Dizertačná práca, s. 113 

 

Rádioaktívny odpad obsahuje množstvo polutantov a rádionuklidov, ktoré znečisťujú 

životné prostredie a môžu predstavovať vážne chemické a rádiologické hrozby pre živé 

organizmy. Alternatívny spôsob na odstraňovanie iónov ťažkých kovov a rádionuklidov je 

sorpcia, pri ktorej je možné využívať niektoré prírodné materiály biologického pôvodu. 

Aminopolysacharidy, sorbenty na báze chitosanu, predstavujú vhodné materiály pre väzbu 

aniónov vďaka početným funkčným skupinám -OH, a -NH2, ktoré obsahujú vo svojej 

štruktúre Sorbenty na báze chitosanu pripravené pomocou chemickej modifikácie boli 

použité pre odstránenie a separáciu niektorých rádionuklidov z vodných roztokov. Cieľom 

tejto práce bolo štúdium fyzikálno-chemických vlastností pripravených sorbentov. 

Špecifický povrch sorbentov bol charakterizovaný metódou BET. Bod nulového náboja 

bol identifikovaný potenciometrickou titráciou. Veľkosť a tvar častíc sorbentov boli 

stanovené skenovacím elektrónovým mikroskopom. Sorpčné experimenty boli vykonané 

za statických a dynamických podmienok. Sledoval sa vplyv rôznych parametrov na sorpciu 

99m
Tc a 

60
Co a vplyv pH na separáciu zmesi rádionuklidov z roztoku. 

 

Kľúčové slová: chitosan, sorpcia, separácia, rádionuklidy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

PIVARČIOVÁ, Lucia (2016) Sorbent application on the base of  chitosan for 

radionuclides separation. Comenius Univerzity in Bratislava, Faculty of Natural 

Sciences.,Department of Nuclear Chemistry. PhD. Thesis, pp. 113 

 

Radioactive waste contains enormous amounts of radionuclides, which pollute the 

environment and can cause serious chemical and radiological toxicity threats to lower and 

higher living organism. Alternative process for the removal of heavy metal ions and 

radionuclides is sorption, which utilizes various certain natural materials of biological 

origin. Amino-polysaccharide-based sorbents e.g. chitosan represent suitable materials for 

binding of metal oxo-anion species because of numerous functional groups –OH and –NH2 

because of their suitable H-bond donor and acceptor sites. The sorbents on the base 

chitosan prepared through chemical modification were used for removal and separation 

certain radionuclides from aqueous media. The aim of this work was the study of physico- 

chemical properties of prepared sorbents. The specific surface of sorbents was 

characterized with BET methods. Point of zero charge was identified with potentiometric 

titration. The size of particles and shape of sorbents were determined by scanning electron 

microscope. The sorption experiments for selected radionuclides were conducted under 

static and dynamic conditions. The effect of various parameters on the sorption 
99m

Tc, 
60

Co 

and the effect of pH on the separation of radionuclide mixture in the solution were studied. 

 

Keywords: chitosan, sorption, separation, radionuclides 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predhovor 

Rádionuklidy a ťažké kovy prítomné v odpadových vodách a tuhých odpadoch sú 

veľmi nebezpečné pre životné prostredie a najmä pre ľudské zdravie, pretože môžu byť 

toxické už pri ich nízkych koncentráciách. Prítomnosť týchto polutantov v životnom 

prostredí je spôsobená rôznymi ľudskými aktivitami ako sú výroba jadrového paliva, testy 

jadrových zbraní, náhodné úniky odpadových vôd z jadrových elektrární. Každý rok 

pribúdajú milióny ľudí trpiacich ochorením kostí, ktoré je následkom, fraktúr kostí, ich 

demineralizácie alebo rakoviny kostí. Nedostatočná liečba a nevhodná kostná náhrada 

môže spôsobiť smrť u niektorých pacientov trpiacich ochorením kostí. Aktuálne sa študujú 

rôzne implantáty pre biomedicínske aplikácie, ktoré urýchľujú obnovu tvrdých a mäkkých 

tkanív, zvyšujú účinnosť liečiv, podporujú terapiu regenerácie v oblastiach parodontológie, 

ortopédie a onkológie. Hydroxyapatit je vhodným materiálom pre zubné implantáty a 

mnohé ortopedické implantáty v rôznych častiach kostry. Taktiež je vhodný na využitie pri 

odstraňovaní ťažkých kovov a rádionuklidov kvôli jeho nízkej rozpustnosti vo vode. 

Aplikácia chitosanu v medicíne a jeho bioaktivita je výsledkom špeciálnych vlastností ako 

sú dobrá chemická reaktivita, vysoká schopnosť tvorby vodíkových a iónových väzieb, 

biostimulácia rezistencie, hydrofilicita, biokompatibilita, biodegradovateľnosť, netoxicita, 

výborné adsorpčné vlastnosti, mimoriadna afinita pre odstraňovanie ťažkých kovov v 

porovnaní s iným prírodným materiálom biologického pôvodu a výborné antibakteriálne 

účinky. Chitosan v kombinácii s biomateriálom ako je hydroxyapatit podporuje rast kostí a 

kostného tkaniva. Získané výsledky môžu prispieť k zlepšeniu diagnostiky a liečby v 

oblastiach ortopédie, parodontológie a onkológie. Biokompozit chitosan/hydroxyapatit sa 

môže využívať na odstraňovanie toxických a rádioaktívnych kovových iónov z 

odpadových vôd, a tiež aj v medicíne pre transport rádioaktívnych látok na cielené miesto. 
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ÚVOD 

Odstraňovanie ťažkých kovov a rádionuklidov je veľmi dôležité, pretože môžu byť 

toxické už pri nízkych koncentráciách, čo je nebezpečné pre ľudský organizmus. Tieto 

kontaminanty sa vyznačujú rôznymi špecifickými vlastnosťami a účinkami na organizmus. 

V súčasnosti sa zvyšuje množstvo vypúšťaných toxických kovov a rádionuklidov do 

životného prostredia, čo predstavuje vážnu hrozbu pre ľudské zdravie i pre ekologický 

systém. Hlavným zdrojom ťažkých kovov vo vodách je priemyselná výroba.Uloženie 

rádioaktívneho odpadu je tiež stále viac rastúcim problémom nielen pre súčasné, ale i 

pre budúce generácie. V súčastnosti sa na odstraňovanie polutantov používajú rôzne 

metódy, ktoré zahŕňajú fyzikálne, chemické i biologické technológie. Sorpcia, pri ktorej sa 

využívajú niektoré prírodné materiály biologického pôvodu, je alternatívny proces pre 

efektívne odstránenie iónov kovov z odpadových vôd.  

99
Tc je produktom štiepneho procesu 

235
U a 

239
Pu v jadrových elektrárňach. Do životného 

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

odpadových vôd z jadrových elektrární. 
99

Tc s dobou polpremeny 2,1 x 10
5
 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 
99

TcO4
-
, ktorý sa vyznačuje svojou vysokou environmentálnou mobilitou. Chemické 

formy technécia v nižšom oxidačnom stupni sú imobilizované. Komerčne dostupné 

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

hexakyanoželezitany, oxid ciničitý a mnohé ďalšie. 

Polutant 
60

Co v kvapalnom odpade pochádza z neutrónovej aktivácie koróznych 

produktov. Sorpciu a migráciu rádionuklidov v životnom prostredí je dôležité sledovať 

z hľadiska odhadu vplyvu rádioaktívnych odpadov na biosféru. 

Tento rádionuklid je prítomný v kvapalných odpadoch, uvoľňovaný vodou pod vysokým 

tlakom z jadrových elektrární. 
60

Co  sa široko používa v medicíne, v priemyselných 

aplikáciách a vo výskume. Sorpcia rádiokobaltu na íly a oxidy menia jeho fyzikálno-

chemické vlastnosti a riadia migráciu a difúziu tohto rádionuklidu životného prostredia, 

preto je dôležité poznať jeho správanie sa v prostredí. 

Chitin a chitosan sú aminopolysacharidy zložené z N-acetylglukoamínu a glukoamínu. 

Tieto polysacharidy sú intenzívne využívané v farmácii, kozmetike, biomedicíne, 

biotechnológiách, poľnohospodárstve, potravinárstve, textilnom a papierenskom priemysle 
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a pri čistení odpadových vôd. Tieto polyméry sa javia ako vhodné fyziologické  materiály 

vďaka ich všestrannej biologickej aktivite, excelentnej biokompatibilite, 

biodegratovateľnosti a nízkej toxicite. Najväčšia pozornosť sa venuje ich použitiu ako 

základných materiálov pre biomedicínske zariadenia, na prípravu a úpravu rôznych 

implantátov, ktoré sa používajú v kostnom tkanivovom inžinierstve, pre zlepšenie 

regenerácie kostného tkaniva a zvýšenia účinnosti a uvoľnenia liečiv. Hoci má chitosan 

unikátne vlastnosti, v oblasti neutrálneho a zásaditého pH je nerozpustný, čo limituje jeho 

aplikácie. . Rozpustné soli vo vode tvorí s anorganickými a organickými kyselinami ako je 

kyselina glutámová, chlorovodíková, mliečna a kyselina octová. Rozpustnosť chitosanu sa 

môže znížiť chemickou modifikáciou chitosanu. Možno pripraviť jeho deriváty 

sieťovaním. Ako sieťovacie činidlá sa používajú napr. tripolyfosfát, glutaraldehyd, 

diglycidyléter, epichlorohydrín, etylénglykol, glyoxal, cyclodextrín. Vlastnosti chitosanu 

sa tiež môžu upraviť zmenou stupňa deacetylácie, úpravou hodnoty pH a iónovej sily. 

V neutrálnom pH väčšina molekúl chitosanu stratí svoj náboj a dôjde k vyzrážaniu 

z roztoku.  

Táto práca bola zameraná na štúdium fyzikálno-chemických vlastností vybraných 

prírodných, syntetických a modifikovaných sorbentov pre separáciu rádionuklidov. 

Morfológia a štruktúra pripravených sorbentov bola charakterizovaná pomocou SEM. 

Špecifický povrch bol stanovený BET metódou. Bod nulového náboja bol určený 

acidobázickou titráciou. Veľkosť a forma častíc jednotlivých sorbentov bola zistená 

pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.  Sorpčné experimenty pre vybrané 

rádionuklidy sa uskutočňovali pri statických a dynamických podmienkach. Sledoval sa 

vplyv rôznych sorpčných parametrov na sorpciu 
99m

TcO4, 
60

Co a vplyv hodnoty pH na 

percento sorpcie zmesi rádionuklidov v roztoku. 
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1 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

1. 1 Odstraňovanie ťažkých kovov a rádionuklidov z vodných roztokov 

Z chemického hľadiska sú kovy v odpadových vodách prítomné ako jednoduché 

katióny a anióny, komplexy s anorganickými a organickými ligandami. Kovy prítomné 

v stabilných komplexoch sú všeobecne menej toxické, no prítomnosť komlexotvorných 

látok často komplikuje jednoduché odstránenie kovu. Preto ich treba separovať, čo 

znamená rozdelenie komplexu na ligand a kov.  

Prestup látok z mobilnej, či už kvapalnej alebo plynnej fázy, do pevnej fázy je kľúčovým 

fenoménom pri pohybe látok a správaní sa iónov v životnom prostredí. Sorpčné vlastnosti 

kovových iónov sú kľúčové pre hodnotenie správania sa týchto iónov v prírode. Na 

odstraňovanie polutantov z kontaminovaných vôd sa používajú rôzne metódy a techniky 

pozostávajúce z chemických, fyzikálnych, prípadne aj z biologických technológií. 

Konvenčné technológie zamerané na elimináciu ťažkých kovov i rádionuklidov sú 

chemické zrážanie kovov, filtrácia, technológie s použitím membrán, sorpcia, elektrolýza, 

iónovovýmenné reakcie, elektrochemické odstraňovanie kovov, odparovanie a viacero 

iných [1]. Jedna z najbežnejšie používaných metód je sorpcia, ktorá je považovaná za 

veľmi efektívnu, účinnú a ekonomickú metódu pre čistenie odpadových vôd. Vzťah medzi 

katalýzou a sorpciou je považovaný za najdôležitejší faktor v oblasti skúmania povrchov. 

Predpokladom heterogénnej katalýzy je sorpcia molekúl reagujúcej látky do štruktúry a 

na vonkajší povrch sorbenta. Disociácia jednej alebo dvoch reagujúcich zložiek zvyčajne 

predchádza difúzii na povrchu. Vysokej katalytickej aktivity sa môže dosiahnuť so 

sorbentami s vysokou sorpčnou kapacitou. 

1.1.1 Sorpcia 

Pri sorpcii látok v roztoku môže dochádzať podľa charakteru síl k fyzikálnej sorpcii 

podmienenej van der Waalsovými silami, k výmene iónov na povrchu, medzi ktorými 

pôsobia Coulombické sily alebo vytvoreniu pevnej väzby [2, 3]. 

Za účelom skúmania mechanizmu sorpcie a jej potenciálnej regulácie, čo zahŕňa transport 

hmoty a chemické reakcie, sa testovali experimentálne data pomocou niekoľkých 

kinetických modelov. V praxi sú kinetické štúdie vykonávané vsádzkovou metódou 

použitím roztokov s rôznou hodnotou pH, teplotou, rozličnými počiatočnými 

koncentráciami iónov, použitím rôzneho množstva sorbentu, rôznej veľkosti častíc 
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sorbentu, materiálov obsahujúcich jeden alebo viacero druhov sorbentov. Všeobecne 

sorpcia kovových iónov sa zvyšuje s časom, kým sa nedosiahne rovnováha. Čas kedy 

sa dosiahne rovnováha závisí od vstupných parametrov ako sú napr. počiatočná 

koncentrácia, pH, vlastnosti a chemické zloženie sorbentov [4]. Sprynskyy a kol. uviedol, 

že sorpčný proces zahŕňa dva stupne. V prvom nastáva počiatočná rýchla sorpcia 85 - 90 % 

a v druhom stupni prebieha pomalé ustálenie rovnováhy v dôsledku difúzie [5].  

Pri dynamickom systéme adsorbovaná látka kontinuálne preteká kolónou naplnenou 

adsorbentom a vplyvom neustále nového koncentračného gradientu roztoku dochádza vo 

vrstve k vytvoreniu sorpčnej zóny. Tvar prierazovej krivky závisí od povrchového 

zaťaženia, od geometrie kolóny, homogenity, veľkosti zŕn, pórovitosti sorbenta a ďalších 

parametrov. Na rozdiel od statického systému sorpcie je v dynamickom systéme 

dosiahnutá vyššia účinnosť sorpcie a rovnováha v systéme sa ustáli  v kratšom čase. [6]. 

1.1.2 Metódy separácie iónov z roztoku 

Často používanou metódou je zrážanie rôznych kovov z roztoku ako sú Ni(II), 

Co(II) [7], Cu(II) ,Zn(II) [8], Fe(II) [9]. Väčšinou sa používa zrážanie málo rozpustných 

hydroxidov, sulfidov, fosforečnanov a uhličitanov. Účinnosť zrážania sa znižuje, ak sa 

v roztoku nachádzajú komplexotvorné látky.  

Ďalšou, hoci ekonomicky nákladnejšou metódou odstraňovania kovov z roztoku je 

elektrolytická metóda. Elektrochemické procesy, oxidačno-redukčné procesy, sa využívajú 

pre separáciu  Fe(III), Fe(II) [10], Co(II) [11], Th(IV) a La(III) [12]. Nevýhodou je 

energetická náročnosť.  Tieto procesy možno využiť aj pri odstraňovaní kovov z veľkých 

objemov [13]. Ak sa kovy nachádzajú v komplexoch, najvýhodnejšou metódou je ich 

sorpcia na ionexoch. Touto metódou sa dajú separovať ióny Ca
2+

, Cu
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, 

Mn
2+

 [14], Ni
2+

, Cu
2+

 a Cd
2+

 [15], Ce(III), 
85

Sr, 
147

Nb, 
232

Th,
 238

U [16].  

Selektívne ionexy vymieňajú len určitý druh iónov, pričom platí pravidlo, že afinita iónov 

v roztoku narastá k ionexu s ich zvyšujúcim sa mocenstvom. Pri rovnakom mocenstve 

iónov afinita narastá so zmenšujúcim sa polomerom hydratovaného iónu: 

Th
4+ 

> Al
3+ 

> Ca
2+ 

> Na
+
 

Cs
+ 

> Rb
+ 

> K
+ 

> Na
+
 

I
- 
> Br

- 
> Cl

- 
> F

-
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Roztok preteká kolónou naplnenou ionexom, pričom prebiehajú 4 cyklicky opakujúce sa 

operácie- sorpčná fáza, pranie ionexu, regenerácia a vymývanie kolóny [4]. 

ďalšou metódou pre separáciu  iónov je extrakčná chromatografia. Táto metóda je obzvlášť 

výhodná, pretože redukuje čas prípravy vzorky, použitie rozpúšťadiel a často poskytuje 

lepšiu účinnosť separácie v porovnaní s kvapalinovou extrakciu prípadne iónovou 

výmenou. Kazi a kol. použili extrakčnú chromatografiu pre separáciu amerícia a plutónia 

[17].  Separáciu amerícia zo zmesi rádionuklidov  použitím extrakčnej chromatografie 

študoval Higginson a kol. [18]. Radchenko a kol. aplikovali iónovú výmenu a extrakčnú 

chromatografiu na separáciu aktínia a tória pre analytické účely [19]. Srivastava a kol vo 

svojej práci sledovali extrakciu, separáciu a zakoncentrovanie Th(IV), U(VI), Zr(IV), 

Ce(IV) a Cr(III) [20]. 

1.1.3 Prírodné sorbenty 

Relatívne lacná výroba prírodných sorbentov v porovnaní so syntetickými 

sorbentami ich predurčuje k použitiu na sorpciu a elimináciu ťažkých kovov. Prírodnými 

sorbentami môžu byť anorganické a organické materiály, ktoré majú rozdielny vplyv na 

mobilitu ťažkých kovov a rádionuklidov v životnom prostredí. Zaraďujú sa sem napr. 

zeolity, rôzne minerály ako montmorilonit, ilit, perlit, hematit, prírodné organické 

materiály.  

1.1.3.1 Prírodné materiály biologického pôvodu  

Baktérie, plesne, kvasinky, riasy sú biosorbenty s relatívne vysokou efektivitou 

v odstraňovaní polutantov. Prírodné materiály biologického pôvodu, medzi ktoré patrí 

chitín, chitosan, celulóza, biomasa, časti rastlín,  škrupiny, šupky, odpadový materiál pri 

čistení cukru, ryže, lisovaní oleja, a mnoho ďalších. Popolček je odpadový produkt 

z tepelných elektrární. Obsahuje uhlík a oxidy kremíka, hliníka a železa. Hoci na jednej 

strane on sám obsahuje ťažké kovy a stopové množstvo rádioaktívnych prvkov, na druhej 

strane sa využíva pre odstránenie chrómu a niklu [21-23].  

Cena účinných alternatívnych technológií pre odstraňovaných kovov z kontaminovaných 

vôd je veľmi dôležitá. Medzi potenciálne lacné sorbenty patria prírodné materiály, ktoré sa 

nachádzajú vo veľkom množstve, niektoré odpadové produkty z priemyselných alebo 

poľnohospodárskych činností. Náklady na používanie jednotlivých sorbentov sa líšia 

v závislosti na rozsahu požadovaného spracovania a jeho dostupnosti. Samozrejme lepšia 
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sorpčná kapacita môže kompenzovať náklady na ďalšie spracovanie. K nízkonákladovým 

sorbentom patria: kôra bohatá na tanín, lignín, chitín, chitosan, biomasa, morské riasy, 

xantát, zeolit, íly, popolček, rašelina, plesne, mach, modifikovaná vlna a bavlna [24]. 

V súčasnosti sa stále viac využívajú sorbenty, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú prírodný 

polymér, ako sú polysacharidy chitín a jeho derivát chitosan.  

1.1.3.2 Chitín 

Hneď po celulóze je chitín najrozšírenejší prírodný aminopolysacharid. Obsahujú 

ho schránky kôrovcov, mušlí, je prítomný v kostrách mäkkýšov, v exoskelete určitých 

druhov článkonožcov a v bunkovej stene určitých húb [25]. Chitín sa vyskytuje v prírode 

vo forme kryštalických mikrovlákien. Podľa pôvodu rozlišujeme tri kryštalické 

polymorfné formy chitínu:  

1) α- chitín, ktorého zdrojom sú krevety a kraby 

2) β- chitín 

3) γ- chitín. 

Tento polymér má paralelné, antiparalelné a striedavé usporiadanie reťazca [26]. 

 

Chitín je chemicky stabilný polymér. V tuhom skupenstve existujú intra- 

a intermolekulové vodíkové väzby, čo môže spôsobiť problém pri jeho používaní. α-chitín 

je nerozpustný a len zriedka podlieha chemickým reakciám, s výnimkou prípravy 

chitosanu deacetyláciou. β-chitín je relatívne vysoko reaktívny a môže sa premeniť na 

termodynamicky stabilný α-chitín reakciou s 20 % hydroxidom sodným a následným 

premytím destilovanou vodou. Chitín tiež možno upraviť rôznymi spôsobmi, aby získal 

nové fyzikálnochemické vlastnosti. Rozpustením chitínu v kyseline fosforečnej pri izbovej 

teplote sa znižuje viskozita roztoku a molekulová hmotnosť, no nemení sa stupeň 

acetylácie. Rozpustením chitínu v roztoku hydroxidu sodného pri nízkej teplote [27, 28]. 

Takýto chitín veľmi má dobre mechanické vlastnosti, je amorfný a pod určitými 

podmienkami môže byť nerozpustný vo vode, čo súvisí so znížením molekulovej 

hmotnosti a stupňom deacetylácie. Je potvrdené, že k rozpusteniu vo vode dochádza, ak 

stupeň deacetylácie je okolo 50 % a acetylové skupiny sú rovnomerne distribuované 

v reťazci. Deacetyláciou do 51 % vznikajú deriváty chitínu, ktoré sú rozpustné vo vode, 

kým heterogénny produkt získaný čiastočnou deacetyláciou chitínu je rozpustný len 

v kyslom prostredí. Vyššia rozpustnosť vo vode sa očakáva pri deacetylačnom stupni 



16 

 

nižšom ako 50%. Medzi deriváty chitínu patria homogénny deacetylovaný chitín [29], 

karboxymetyl chitín, hydroxyalkyl chitín [30], (dietylamino)etyl chitín[31],  fosforyl chitín 

[32], merkapto chitín [33], chitín karbamát [34], tozyl chitín [35], alkyl deacetylovaný 

chitín [36], 6-oxychitín, 6-deoxychitín [37]. 

Chitín sa používa v zmesiach prírodných a syntetických polymérov a môže byť sieťovaný 

s činidlami používaných pre celulózu, ako je napr. epichlorohydrín alebo glutaraldehyd. 

Najdôležitejším zo všetkých derivátov chitínu je nepochybne chitosan [38, 39]. 

1.1.3.3 Chitosan 

Kopolymér, ktorý je primárne zložený z β (1-4)-2-amino-2-deoxy-D-

glukopyranózových jednotiek a zvyškov 2-acetamino-2-deoxy-D-glukopyranózových 

jednotiek. Chitosan je chemický derivát získaný alkalickou deacetyláciou chitínu (Obr. 1). 

Tiež môže byť prítomný v bunkových stenách niektorých húb. Chitosan je pre človeka 

neškodný. Má výborné biologické vlastnosti ako je biodegradácia a tiež imunologické 

a antibakteriálne vlastnosti [40]. 

Používa sa v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, v poľnohospodárstve, 

v medicíne pri výrobe liečiv [41, 42]. 

Chitosan sa používa aj ako biosorbent pre odstraňovanie katiónov kovov v oblasti 

neutrálneho pH roztoku, pretože vo svojej štruktúre obsahuje skupiny -NH2. Jeho 

excelentné sorpčné schopnosti možno pripísať týmto vlastnostiam: 

- vysoká hydrofilnosť, vďaka prítomnosti hydroxylových skupín a glukózových 

jednotiek, 

- prítomnosť veľkého množstva funkčných skupín, ako sú acetamido-, amino- 

a hydroxylové skupiny, 

- vysoká chemická reaktivita týchto skupín, 

- flexibilná štruktúra polyméru. 

 

Reaktívne aminoskupiny selektívne viažu prakticky všetky ióny prechodných prvkov, no 

neviažu k alkalickým kovom a kovom alkalických zemín. V kyslom prostredí nastáva 

protonizácia aminoskupín, čo vedie k iónovej výmene, resp. k sorpcii aniónov kovov 

z roztoku [43]. 
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Aby sa dosiahli vyššie hodnoty sorpčnej kapacity, možno prírodný chitosan fyzikálne 

alebo chemicky upraviť. Existuje niekoľko metód na modifikáciu prírodného chitosanu. 

Zosieťovaním pomocou glutaraldehydu alebo epichlorohydrínu je možné prírodný chitosan 

chemicky modifikovať. Táto reakcia chitosanu so sieťovacím činidlom zabezpečí jeho 

stabilitu v kyslom prostredí a zabezpečí zlepšenie sorpčných vlastností - zvyšuje sa sorpčná 

kapacita a selektivita chitosanu [44]. Na druhej strane sa musí brať do úvahy aj to, že 

zosieťovaním sa môže znížiť sorpčná kapacita, pretože sa znižuje množstvo voľných 

aminoskupín. Je to ale nevyhnutné k zvýšeniu stability tohto polyméru. Sorpčná kapacita 

chitosanu sa mení vzhľadom k jeho porozite, kryštalinite, afinite k vode, percentu 

deacetylácie a obsahu aminoskupín. Chitosan môže byť modelovaný do rôznych tvarov- 

membrán, mikroguličiek, gélových perličiek a filmov. Je možné uvádzať pomer povrchu k 

hmotnosti, ktorý maximalizuje sorpčnú kapacitu a minimalizuje hydrodynamické 

obmedzenia ako je napr. upchanie kolóny [45]. 

 

 

 

Obr. 1 Príprava chitosanu deacetyláciou chitínu 

Mnohé štúdie sa zaoberali sorpčnými vlastnosťami chitosanu. Guibal a kol. študoval 

interakciu kovových iónov so sorbentami, ktorých základ tvoril chitosan. Dospeli k záveru, 

že ióny kovov sa na chitosan sorbujú procesom chelatácie v oblasti neutrálneho pH [46]. 

Tieto interakcie kovových iónov s chitosanom môžu byť použité pre dekontamináciu 

odpadových vôd, na obnovu cenných kovových iónov pre vývoj nových materiálov alebo 
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nových procesov zahŕňajúcich interakcie iónov s chitosanom. Miretzky a kol. skúmali 

proces odstraňovania Hg(II) z odpadových vôd použitím chitosanu a jeho derivátov 

s cieľom poskytnúť užitočné informácie pre rôzne aplikácie a taktiež študovali sorpčnú 

kapacitu chitosanu a derivátov pri rôznych experimentálnych podmienkach [47]. 

1.1.3.3.1 Fyzikálno-chemické vlastnosti chitosanu 

Chitosan, poly-β (1-4)-2-amino-2-deoxy- D-glukopyranóza je polysacharid získaný 

čiastočnou alebo úplnou N-deacetyláciou chitínu, poly-β (1-4)-2-acetamid-2-deoxy- D- 

glukopyranózy. Derivát chitosanu je rozpustný, len ak je stupeň deacetylácie nad 40 % 

[41]. Napriek tomu, že tento polymér obsahuje hydrofilné skupiny, v prírode je 

hydrofóbny. Chitosan je nerozpustný vo vode v oblasti neutrálneho pH a najbežnejších 

organických rozpúšťadlách ako je pyridín, alkoholy, dimetylsufoxid, dimetylformamid. 

Nerozpustnosť chitosanu je výsledkom jeho kryštalickej štruktúry, ktorá obsahuje 

vnútromolekulové a medzimolekulové vodíkové väzby v reťazci. 

Stupeň deacetylácie závisí na pôvode materiálu, z ktorého bol chitín získaný, od 

experimentálnych podmienok a prítomnosti voľných amino skupín, ktoré interagujú 

s iónmi kovov [46]. Ak je stupeň deacetylácie chitínu vyšší ako 40 - 50 %, chitosan je 

v kyslom prostredí rozpustný. Rozpustnosť je dôsledok protonizácie NH2 skupín na C2 

pozícii D-glukoamínových jednotiek. Aj distribúcia acetylových skupín pozdĺž reťazca 

môže meniť rozpustnosť chitosanu [48]. Chitosan je, ako jeden z mála v prírode, katiónový 

polyelektrolyt (pka = 6,5) vďaka prítomnosti amino skupín. 

Napučiavacie schopnosti chitosanu sú primárne vlastnosti, ktoré vedú k biokompatibilite 

prírodných a syntetických materiálov. Množstvo vody dodá špecifické fyzikálno-chemické 

vlastnosti danému materiálu [49]. Prírodný materiál chitosan je známy svojím 

napučiavaním vo vodnom prostredí a niekedy sa táto vlastnosť môžu vyžívať 

k imobilizovaniu biomateriálu vo vnútri implantovaného miesta [50].  

Sorpčná kapacita chitosanu závisí na pôvode polysacharidu, experimentálnych 

podmienkach pri jeho príprave, ktoré určujú stupeň deacetylácie, molekulovej hmotnosti, 

kryštalinite, a hydrofilicite. Sorpcia kovov na chitosan a deriváty chitosanu sa uskutočňuje 

cez niekoľko interakcií ako sú chelatácia a koordinácia na amino- a hydroxylové skupiny, 

elektrostatické priťahovanie v kyslom prostredí, iónová výmena katiónov alebo aniónov na 

protonizovanej aminoskupine, alebo iónová výmena protiiónov s iónmi kovov [51]. Všetky 
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tieto interakcie môžu prebiehať súčasne a taktiež vodíkové väzby sa môžu zúčastniť 

sorpčného procesu. 

Napriek tomu, že molekulová štruktúra chitínu a chitosanu vyzerá celkom rovnako, ich 

fyzikálne a chemické vlastnosti sú často výrazne odlišné. Oba polyméry obsahujú 

hydroxylové aj aminoskupiny. Chitosan je menej kryštalický ako chitín, preto je 

pravdepodobne viac dostupný pre rôzne činidlá. Po zahriatí sa rozložia ešte pred 

rozpustením, preto tieto polyméry nemajú body topenia. Rozdiel medzi chitínom 

a chitosanom je v stupni deacetylácie [52]. No asi najvýraznejším rozdielom medzi 

chitínom a chitosanom je v ich rozpustnosti. Chitín je rozpustný len v niekoľkých 

rozpúšťadlách, zatiaľ čo chitosan je rozpustný takmer vo všetkých vodných roztokoch 

kyselín. Najbežnejšie roztoky kyselín, ktoré sa používajú, sú kyselina mravčia a kyselina 

octová. Veľký počet reakčných miest v reťazci chitosanu, ktoré vznikli protonizáciou 

aminoskupín kyselinami, zvyšuje rozpustnosť zvyšovaním polarity a elektrostatických 

odpudivých síl. Medzi soli chitosanu, ktoré sú vo vode rozpustné, patria mravčan, octan, 

laktát, malát, citrát, glyoxylát, pyruvát, malonát a askorbát [53]. 

1.1.3.3.2 Modifikácia chitosanu  

Chitosan sa môže modifikovať chemickými, fyzikálnymi alebo enzymatickými 

procesmi. Táto úprava vedie k zlepšeniu požadovaných mechanických a chemických 

vlastností.  

Účinnosť sorpcie závisí na fyzikálno-chemických vlastnostiach, najmä na reakčnom 

povrchu, poróznosti, veľkosti častíc sorbentov. Chitosan má veľmi malý špecifický povrch 

v rozmedzí od 2 do 30 m
2
∙g

-1
, kým povrch najbežnejšieho komerčne používaného 

aktivovaného uhlíka je medzi 800 a 1500 m
2
∙g

-1
 [51]. Chitosan sa aplikuje v rôznych 

oblastiach vo forme prášku, vločiek alebo gélu, guľôčok, membrán špongiovitých útvarov, 

vlákien, dutých vlákien atď. [54, 55]. Chitosan vo forme prášku alebo vločiek nie je 

vhodný pre sorpciu, pretože v týchto modifikáciách má malý reakčný povrch a nízku 

porozitu. Chitosan vo forme vločiek je nutné modifikovať do guľôčok, aby sa zlepšili jeho 

sorpčné vlastnosti [46]. Niekoľko štúdií sa venuje príprave chitosanu vo forme gélu. 

Výroba gélových guľôčok spôsobuje rozpínanie polymérnej siete, čo umožní lepší prístup 

k vnútorným sorpčným miestam, čím sa zvýši difúzia. Hoci sú gélové guľôčky chitosanu 

vysoko výkonné, aplikovanie v priemyselných odvetviach je obmedzené kvôli jeho 

krehkosti a nestabilite v nízkych oblastiach pH [56]. 
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Vyparovanie roztoku je metóda, ktorá sa najčastejšie používa pri príprave chitosanových 

membrán a filmov. Chitosan v pevnom skupenstve sa získa zmiešaním kyslého roztoku 

chitosanu so zásadou. Táto metóda sa používa tiež pri produkcii chitosanových membrán, 

vlákien, no predovšetkým k produkcii guľôčok odlišných veľkostí a rôznou pórovitosťou 

[46]. Špongiovité priestorové útvary môžu byť pripravené sublimačným sušením, kedy sa 

roztok chitosanu zmrazí a nasleduje lyofilizácia. Pórovitosť a morfológia takto 

pripravených útvarov závisí od molekulovej hmotnosti chitosanu, na zložení a koncentrácii 

štartovacieho roztoku a na teplote a rýchlosti mrazenia. Pórovitosť a súvisiaca 

charakteristika môže byť upravená kryogénnou separáciou, prostredníctvom sieťovacích 

činidiel určujúcich, ktoré kovové ióny budú neskôr sorbované, zapojením uhľovodíkov, 

ako je napr. chlorid nonanylu, ktorý zmenšuje hydrofóbny efekt a zavedením zlúčenín 

obsahujúce funkčné skupiny do chitosanu [57].  

Chemická modifikácia je veľmi výhodná, pretože sa nemení základná štruktúra chitosanu, 

ale prináša nové a vylepšené vlastnosti. Mnoho derivátov chitosanu bolo pripravených na 

adsorpciu kovových iónov prostredníctvom nových funkčných skupín naviazaných na 

chitosane.  

Nové funkčné skupiny sú inkorporované do štruktúry chithosanu na zvýšenie hustoty 

sorpčných miest, na zmenu intervalu pH pre sorpciu kovov a na zvýšenie selektivity pre 

sorpciu cielených kovových iónov [58]. Chemická modifikácia poskytuje široký rozsah 

derivátov s upravenými vlastnosťami pre špecifické aplikácie v rôznych oblastiach ako je 

farmácia, biomedicína a biotechnológie [53]. 

Chemická modifikácia má dve základné ciele zvýšenie sorpčných vlastností a zmeniť 

rozpustnosť chitosanu vo vode a v kyslom prostredí. 

Substitučné reakcie prebiehajú na skupine NH2 v C2 pozícii alebo skupine OH na C3 a C6 

acetylovaných a deacetylovaných jednotiek v štruktúre. Hlavnou reakciou, ktorá prebieha 

na NH2 skupinách, je redukčná aminácia, v ktorej aldehyd reaguje so skupinou NH2 [50]. 

Modifikácia chitosanu umožňuje vznik funkčných derivátov viazaných do štruktúry 

chitosanu kovalentnou väzbou. Nové vlastnosti získaného kopolyméru závisia od 

charakteristiky bočného reťazca, štruktúry, dĺžky jeho reťazca a jeho množstve [53]. 

Pod enzymatickou modifikáciou rozumieme zavedenie fenolových skupín do chitosanu 

v zásaditých podmienkach reakcie. Enzymatická modifikácia sa realizuje zavedením 

tyrozínu, dipeptidu Tyr - Ala a peptidu z kazeínu do reťazca chitosanu. Pre medicínske 

účely bol na prípravu rôznych materiálov študovaný biochemicky dôležitý chinón. 



21 

 

Menadión alebo vitamín K, derivát naftochinónu nesúceho fyziologické vlastnosti 

vitamínu K, je náchylný k prudkej reakcii s chitosanom, čo značne zmení jeho spektrálne 

vlastnosti a zvýši jeho hydrofóbne vlastnosti [59]. 

1.1.3.3.2.1 Sieťovacie činidlá 

Sieťovacie činidlá sú makromolekuly zložené predovšetkým z funkčných skupín, 

ktoré sú oddelené určitými molekulami. Sieťovacie činidlá sa môžu nachádzať v rôznych 

formách - v kruhu, jednoduchých alebo rozvetvených reťazcoch. Tieto činidlá môžu byť 

rozlične dlhé a vo svojej štruktúre obsahovať aj iné funkčné skupiny, ktoré sa tiež zapájajú 

do sieťovania [60]. Čiastočné sieťovanie bi- alebo polyfunkčným sieťovacím činidlom 

umožňuje použitie chitosanu v oblastiach nízkeho pH pre komplexáciu kovových iónov 

v kyslých roztokoch. V podstate sa sorpčná kapacita znižuje so zvyšovaním sieťovania, 

pretože sa znižuje počet reaktívnych miest na povrchu polyméru [61]. No napriek tomu sa 

môže aj zvýšiť v závislosti na množstve funkčných skupín, ktoré obsahuje sieťovacie 

činidlo. Medzi bi- alebo polyfunkčné sieťovacie činidlá patria glutaraldehyd [44, 62, 63], 

etylénglykoldiglycidyléter [64], glyoxal [37], epichlorohydrín [45], benzochinón, 

cyklodextrín [65] a mnohé ďalšie. Vyššie uvedené sieťovacie činidlá sú toxické alebo 

neprijateľné pre životné prostredie, preto sa používajú sieťovacie činidlá rozpustné vo 

vode, ako napr. trimetylfosforečnan sodný, polyfosforečnany alebo karboxylové kyseliny 

[51]. 

Čiastočné sieťovanie chitosanu s bi- alebo polyfunkčnými činidlami sa zvyčajne vykonáva, 

aby sa zabránilo jeho rozpusteniu v kyslom prostredí, na zlepšenie jeho sorpčných 

vlastností a pre zlepšenie selektivity sorpcie. Sorpčná kapacita závisí od veľkosti 

zosieťovania a znižuje sa so zvyšovaním sieťovania. Sieťovanie glutaraldehydom (Obr. 2), 

epichlorohydrínom a etylénglykoldiglycidyléterom sú najbežnejšie používané metódy, hoci 

má každá z nich odlišný mechanizmus sieťovania. Glutaraldehyd a 

etylénglykoldiglycidyléter sieťujú chitosan väzbou cez amino skupiny a epichlorohydrín 

cez hydroxylové skupiny [46]. 
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Obr. 2 Schéma prípravy komplexu zosieťovaného chitosanu s glutaraldehydom 
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1.1.3.3.2.2 Deriváty chitosanu  

Chemická modifikácia v tomto polyméry môže prebiehať bez porušenia štruktúry 

chitosanu, vďaka funkčným skupinám v jeho reťazci ako je primárna amino a hydroxylová 

skupina a sekundárna hydroxylová skupina (Obr. 3). 

 

 

 

Obr. 3 Prístupné funkčné skupiny chitosanu  

 

Chitosan a jeho soli ako hydrochlorid, glutamát zlepšujú sorpciu niektorých proteínov 

a peptidových liečiv. Pri pH 7,4 túto schopnosť strácajú, pretože sa zvyšuje permeabilita 

kvôli jeho rozpustnosti. Táto vlastnosť naznačuje, že chitosan je efektívny na zlepšenie 

absorpcie len v črevnej bunečnej dutine, kde je hodnota pH blízko pri jeho pKa. Preto 

chitosan a jeho soli nie sú vhodné ako nosiče pre cielený transport liečiv do špecifických 

miest vnútorných orgánov. N-trimetylovaný chitosan sa používa na výrobu dutých 

mikrosfér, pomocou ktorých sa zavádzajú liečivá do špecifických miest vnútorných 

orgánov. Metylované chitooligoméry vykazujú aj antibakteriálnu a fungicídnu aktivitu 

[66]. Alkylchitosan sa syntetizuje alkyláciou s alkylhalogenidom v zásaditých 

podmienkach zavedením alkylovej skupiny na atómy dusíka a kyslíka v štruktúre 

chitosanu. Najdôležitejšia aplikácia alkylchitosanu je prenos DNA. Predlžovaním 

vedľajšieho alkylového reťazca sa účinnosť prenosu zvyšuje. [58]. Reakciou aminoskupín 

chitosanu s činidlom obsahujúcim tiolovú skupinu vzniká tiolovaný chitosan, ktorý 

zlepšuje priepustnosť paracelulárnych markerov cez sliznicu čriev, čo je dôležité pre 

transport látok a zavedenie liečiv na cielené miesto [67, 68]. Tento derivát chitosanu 

vykazuje tiež zlepšenie prenosu trvalých génov [68]. Jeho biodegradácia je základom pre 

jeho využitie v kostnom tkanivovom inžinierstve [67]. 
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1.1.3.3.2.3 Kompozity chitosanu  

Kompozity chitosanu sa využívajú na sorpciu ťažkých kovov a farbív 

z odpadových vôd. Rôzne druhy látok, ako je napr. montmorilonit, polyuretán, bentonit, 

polyvinyl alkohol, polyvinyl chlorid, kaolinit, perlit a mnohé ďalšie, sa používajú 

k príprave týchto kompozitov. Je dokázané, že kompozity chitosanu majú vyššiu sorpčnú 

kapacitu a ostávajú stále aj v kyslých podmienkach.  

Odstraňovanie farbív z odpadových vôd je zložité, pretože farbivá majú niektoré inertné 

vlastnosti. Ďalším problémom je ich nízka koncentrácia v odpadových vodách. Konvenčné 

metódy, ktoré sa používajú pre odstraňovanie farbív, ako adsorpcia na aktivovaný uhlík, 

zrážanie, flokulácia, reverzná osmóza, chemická oxidácia, ozonizácia, elektrochemické 

techniky a ďalšie, sú buď príliš drahé alebo neefektívne. Sorpčné techniky využívajúce 

kompozity s chitosanom sú vhodnou alternatívnou konvenčnou metódou pre sorpciu farbív 

z odpadových vôd. Pre odstraňovanie farbív z vodných roztokov sa používajú kompozity 

chitosan/montmorilonit, chitosan/polyuretán, chitosan/aktivovaný íl, chitosan/bentonit, 

chitosan/popol z palmy olejnej, chitosan/kaolín aplikovaný v sorpcii metylovej oranžovej 

pri pH 6 [69]. 

Tieto polutanty pochádzajú z rozličných priemyselných aktivít ako sú ťažba, produkcia 

jadrového paliva, inštitucionálny odpad z laboratórií. Ióny týchto kovov sú veľmi 

nebezpečné pre životné prostredie a živé organizmy, pretože môžu byť toxické už pri 

nízkych koncentráciách. Pre odstraňovanie ťažkých kovov z roztokov sa používajú 

kompozity chitosan/hydroxid hlinitý, chitosan/perlit, chitosan/magnetit, chitosan/bavlna, 

ktorý sa aplikoval pre odstránenie Au
3+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Cd
2+

, Cu
2+

 a Hg
2+

, chitosan/celulóza 

pre odstránenie uranylu a tória z rádioaktívnych odpadov, chitosan/polyvinylalkohol pre 

odstránenie iónov medi, kadmia a kobaltu z rádioaktívnych odpadov, 

chitosan/polyvinylchlorid, chitosan/bentonit, chitosan/alginát vápenatý 

a chitosan/klinoptilolit.  

Chitosan použitý s určitými materiálmi podporuje rast kostí  a kostného tkaniva [60]. 

Kompozitom na báze prírodných polymérov sa venuje veľká pozornosť kvôli ich možným 

využitiam pre kostné výplne. V posledných rokoch sa študujú implantáty s bioaktívnou 

fixáciou, ktorá je definovaná ako medzifázová fixácia implantátu do tkanív zoskupením 

vhodnej biologicky aktívnej vrstvy hydroxyapatitu na povrchu implantátu. Výhodou 

bioaktívnej fixácie vznikajúcej na rozhraní implantátu a kosti je pevná väzba, ktorá je 
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rovnako silná alebo silnejšia ako kosť [70]. Biomateriály ako prírodný polymér chitosan a 

hydroxyapatit sa aplikujú do protéz kostnej náhrady. Najčastejšie je kompozit chitosan-

hydroxyapatit pripravovaný zmiešaním častíc hydroxyapatitu s matricou chitosanu. Ďalšia 

metóda prípravy kompozitu chitosan-hydroxyapatit je in-situ generácia 

nanohydroxyapatitu v matrici chitosanu. Doteraz najbežnejší biomateriál používaný na 

regeneráciu kostného tkaniva bol hydroxyapatit, vďaka jeho vlastnostiam ako sú 

biokompatibilita, bioaktivita, netoxicita atď. Hydroxyapatit [Ca5(PO4)3(OH)], je taktiež 

vhodný sorbent pre ťažké kovy a rádionuklidy vďaka jeho nízkej rozpustnosti vo vode, 

vysokej stabilite, vysokému špecifickému povrchu a dobrým pufrovacím vlastnostiam [71-

75].  

Analýza štruktúry chitosanu a jeho derivátov sa vykonáva rôznymi deštrukčnými 

technikami: röntgenovou difrakčnou analýzou (XRD), rastrovacím elektrónovým 

mikroskopom s energeticko - disperznou röntgenovou spektroskopiou (SEM-EDX), 

širokouhlou röntgenovou difrakciou (WAXRD), röntgenovou fotoelektrónovou 

spektroskopiou (XPS), röntgenovou fluorescenčnou spektroskopiou (XRF), infračervenou 

spektroskopiou (IR), Forierovou transformačnou infračervenou spektroskopiou (FTIR), 

termogravimetrickou analýzou (TGA), nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR) 

a ďalšími technikami.  

BET metóda  

Podľa tejto teórie je adsorpcia výsledkom relatívne slabých van der Waalsových síl 

medzi molekulami adsorbovaného plynu a špecifickým povrchom adsorbenta, ktoré 

pôsobia v relatívne úzkej oblasti. K povrchu adsorbenta je pevne pútaná len prvá adsorpčná 

vrstva. Druhá sa neadsorbuje povrchom, ale prvou vrstvou, tretia druhou atď. Stanovenie 

sa zvyčajne vykonáva pri teplote kvapalného dusíka. Množstvo adsorbovaného plynu 

možno merať  prostredníctvom objemového alebo kontinuálneho prietoku. Je to relatívne 

lacná, rýchla a spoľahlivá metóda, ktorá sa používa sa v mnohých oblastiach. 

PZC 

Titrácia častíc rozptýlených vo vodných roztokoch elektrolytov môže byť 

vykonávaná dvoma rôznymi spôsobmi a s dvoma rozličnými cieľmi: potenciometrickou 

acidobázickou titráciou a potenciometrickou titráciou elektrolytov. V prípade 

potenciometrickej acidobázickej titrácie sa meria závislosť rovnovážnej hodnoty pH 
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v roztoku v pridanom objeme titračného činidla – silné kyseliny alebo silné zásady [76]. 

Táto metóda pre určenie PZC je založená na nasledujúcom princípe. Náboj na rozhraní je 

limitovaný elektrostatickou interakciou, ktorá je redukovaná pridaním elektrolytu. Bod 

nulového náboja elektrostatického príspevku nedochádza tak, že účinok elektrolytu sa 

zmenšuje. Prvá metóda založená na tomto princípe zahŕňa potenciometrickú titráciu 

elektrolytu s ďalším pridávaním soli do koloidnej disperzie. Hodnota pH, pri ktorej po 

ďalšom pridaní elektrolytu k žiadnej zmene nedochádza, zodpovedá bodu nulového 

náboja. Toto pH sa tiež označuje ako bod nulového účinku soli. Druhou metódou 

založenou na vyššie uvedenom princípe sa bežne používa priesečný bod ako bod nulového 

náboja. Uskutočnením acidobázických titrácií disperzie pri rôznych koncentráciách 

elektrolytu sa získa relatívna hustota náboja na povrchu ako funkcia pH. Funkcie získané 

pri rozličných koncentráciách elektrolytu často vykazujú priesečný bod, ktorý je potom 

považovaný za bod nulového náboja [76-78]. 

1.1.4 Mechanizmus interakcie chitosanu s iónmi v roztoku 

Najvýznamnejšími skupinami pri reakcii chitosanu s iónmi kovov sú 

aminoskupiny. Hydroxylové skupiny, sú tiež dostatočne reaktívne, najmä na uhlíku C3. 

Obe tieto skupiny reagujú s kovovými iónmi rôznym mechanizmom v závislosti na 

špeciácii iónu kovu, hodnoty pH a zložení roztoku. Voľný elektrónový pár na dusíku viaže 

katióny kovov v neutrálnom alebo slabo kyslom prostredí. Na druhej strane protonizáciou 

amino skupiny v kyslom prostredí sa polymér stáva kladne nabitým, preto priťahuje 

kovové anióny [79]. Sorpcia kovov môže prebiehať chelatáciou alebo elektrostatickou 

interakciou.  Dôsledkom chelatácie katiónov kovov ligandami v roztoku môže byť vznik 

aniónov kovov, preto sa mechanizmus chelatácie zmení na elektrostatickú interakciu, ktorá 

bude prebiehať na protonizovanej amino skupine polyméru.  

Na interpretáciu a pochopenie tohto mechanizmu chelatácie  boli navrhnutéh hypotézy: 

„bridge“ model a „pedant“ model. V „bridge“ modeli sa ióny kovov viažu 

s niekoľkými amino skupinami cez inter- a intramolekulovú komplexáciu. V „pedant” 

modeli sa ióny kovov viažu s jednou amino skupinou. Techniky používané na zisťovanie 

týchto interakčných mechanizmov sú UV spektrofotometria, infračervená spektrometria, 

Mossbauerova spektrometria, potenciometria a kalorimetrické titrácie.  

Sorpčný mechanizmus a špeciácie kovu sorbovaného na polymér sú rozličné v závislosti 

na zmene experimentálnych podmienok - zmenou hodnoty pH, koncentrácie iónov kovu, 



27 

 

pomeru kov/ligand. Mnohé štúdie, ktoré skúmali sorpciu kovov použitím polymérov 

a oligomérov prišli k záveru, že monomér nie je veľmi účinný pri komplexácii. Oligoméry 

vykazujú vyššiu efektivitu aj pri nízkom stupni polymerizácie, ktorá sa vyžaduje pre 

účinnú sorpciu. Hraničná hodnota pre stupeň polymerizácie je 6 [80].  

Chitosan má limitovanú afinitu pre alkalické kovy a kovy alkalických zemín, pretože 

neobsahujú nenasýtené orbitály d a f. Ióny týchto kovov môžu podliehať sorpcii na 

deriváty chitosanu, ak v ich reťazci obsahujú fosforečnanové skupiny. 

Protonizácia amino skupín v kyslom prostredí je kontrolovaná hodnotu pKa polyméru, 

ktorý je riadený stupňom deacetylácie chitosanu a hustotou náboja. Sorlier a kol. [81] 

študoval acidobázické vlastnosti chitosanu v závislosti od stupňa acetylácie a disociačného 

stupňa. Zistili, že pri hodnote pKa medzi 6,3 a 7,2 je úplne disociovaný, čomu zodpovedá 

disociačná konštanta pK0 pri deacetylácii od 5 do 75 %. Hodnota pKa sa medzi krajnými 

stupňami deacetylácie značne zvyšuje, kým disociačný stupeň sa znižuje. Toto je základom 

pre pochopenie elektrostatických vlastností, ktoré následne majú vplyv na jeho schopnosť 

viazať anióny prostredníctvom elektrostatických interakcií. V neutrálnom pH okolo 50 % 

amino skupín zostáva protonizovaných, čo je výhodné pre sorpciu iónov kovov. Napriek 

tomu, existujú aj voľné amino skupiny spôsobujúce priamu chelatáciu katiónov, ktoré 

môžu koexistovať s aniónovou formou v závislosti na špeciácii kovu. Znižovaním pH sa 

zvyšuje protonizácia amino skupín, čím sa zvyšuje účinnosť. Distribučný koeficient je 

definovaný ako pomer sorpčnej kapacity k rovnovážnej koncentrácii kovu v roztoku. 

Hodnota distribučného koeficienta sa znižuje pri nízkom pH. Je to dôsledok silnej 

konkurencie aniónov, ktoré vznikli disociáciou kyseliny použitou na úpravu pH. Optimálne 

pH sa nachádza v intervale pH 2 - 4. Pod túto hodnotu sa v roztoku nachádza prebytok 

konkurenčných aniónov, preto sa účinnosť sorpcie znižuje. Tento konkurenčný efekt vedie 

k výskumu, ktorý sa zameriava na chitosan a jeho deriváty s nízkou citlivosťou 

k prítomnosti konkurenčných aniónov.  

Elektrostatické priťahovanie vedie k priamej interakcii voľných aniónov, ale aj k vzniku 

komplexov, ktoré sú výsledkom interakcie katiónov s ligandami v roztoku. Elektrostatické 

pôsobenie medzi amino skupinou a aniónmi sa využíva aj pri tvorbe chitosanu vo forme 

gélu [82]. Na určenie oxidačného stupňa iónov kovu po sorpcii na chitosan sa používa XPS 

analýza. Vhodné sorpčné vlastnosti tohto polyméru závisia sa na oxidačnom stupni kovu 

a na štruktúre polyméru.  
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Pre sorpciu alkalických kovov a kovov alkalických zemín na chitosan je potrebná 

prítomnosť fosforečnanových skupín v štruktúre chitosanu [83]. Demarger a kol. sledovali 

sorpciu vápnika a stroncia na chitosan. Mechanizmus sorpcie zahŕňa vznik ternárneho 

komplexu medzi vápnikom, chitosan a undecylenátom sodným. Ión vápnika reaguje 

s dvomi karboxylovými skupinami a tvoria iónový pár. Potom takýto iónový pár 

komplexuje s amino skupinou chitosanu. 

V súčasnosti sa rôzne štúdie zameriavajú na aplikáciu nových biotechnológií pre 

kontrolovanie a odstraňovanie kovov. Alternatívny proces je biosorpcia, ktorá  využíva 

určité prírodné materiály biologického pôvodu. Sú ideálnymi kandidátmi na odstraňovanie 

iónov ťažkých kovov z veľkých objemov a pri nízkych koncentráciách [84]. Mechanizmy, 

ktoré pri biosorpcii môžu prebiehať sú iónová výmena, tvorba komplexov, koordinácia, 

adsorpcia, elektrostatická interakcia, chelatácia a mikrozrážanie [85].   

Biosorbenty rastlinného pôvodu obsahujú aj celulózu, manitol, chitosan, algináty a veľa 

ďalších látok, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú funkčné skupiny. Mnohé prírodné 

materiály sú navrhnuté ako vhodné biosorbenty pre odstránenie ťažkých kovov, kvôli ich 

nízkym ekonomickým nákladom Vývoj biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov 

rádionuklidov z vodných roztokov sa zameriava na dve oblasti. Prvou je použitie hybridnej 

technológie pre odstraňovanie polutantov najmä používanie živých buniek. Druhou 

oblasťou je vývoj vhodných komerčných biosorbentov ako sú niektoré iónomeniče [86].  

1. 2 Stručná charakteristika vybraných rádionuklidov 

1.2.1 Základné charakteristiky technécia  

Technécium bolo prvýkrát syntetizované a izolované Perrierom a kol. ako produkt 

bombardovania molybdénanu deuterónmi alebo neutrónmi [87]. V súčasnosti dokážeme 

syntetizovať niekoľko desiatok izotopov technécia s nukleónovým číslom v rozmedzí 
85

Tc-

117
Tc. Väčšina z nich je krátkožijúca s dobou polpremeny menšou ako je 1 hodina. 

V tabuľke 1 sú uvedené izotopy technécia s dobou polpremeny väčšou ako je 1 hodina. 

97
Tc a 

98
Tc sú tvorené aktivačnými procesmi neutrónov alebo nabitých častíc a veľmi malé 

množstvo je produkované antropogénnymi procesmi. Kontaminant 
99

Tc je široko 

sledovaný kvôli svojej dlhej dobe polpremeny. 
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Tab. 1 Jadrové vlastnosti vybraných izotopov technécia  

izotop doba polpremeny spôsob rozpadu 
93

Tc 2,8 h EZ, β
- 

94
Tc 4,9 h EZ, β

-
 

95
Tc 20,0 h EZ, β

-
 

95m
Tc 61,0 d EZ, β

-
, γ 

96
Tc 4,3 d EZ, β

-
 

97
Tc 2,6×10

6
 r EZ 

97m
Tc 90,1 d EZ, γ 

98
Tc 4,2×10

6
 r β

-
 

99
Tc 2,1×10

5
 r β

-
 

99m
Tc 6,0 h γ 

 

1.2.1.1 Fyzikálno-chemické vlastnosti technécia 

 Technécium je strieborno sivej farby, zaraďujeme ho medzi kovy. Dobre sa 

rozpúšťa v kyseline dusičnej aj koncentrovanej kyseline sírovej, no je nerozpustný 

v kyseline chlorovodíkovej. Správanie technécia v životnom prostredí závisí od jeho 

fyzikálno-chemických vlastností. 
99

Tc sa môže vyskytovať v rôznych oxidačných stupňoch 

vo vodných roztokoch: Tc(II), Tc(IV), Tc(V), Tc(VI), Tc(VII). Každý z nich môže byť 

pripravený pri adekvátnych podmienkach. Bežne v prírodných podmienkach sa technécium 

vyskytuje v dvoch oxidačných stupňoch Tc(IV) a Tc(VII). V oxidačných a aeróbnych 

podmienkach existuje technécium vo forme technecistanu 
99

TcO4

-
 a prchavého Tc2O7 bez 

prítomnosti vody. Technécium vo forme technecistanu je rozpustné a v prostredí mobilné. 

V redukčných podmienkach, anaeróbnych podmienkach prechádza technecistan do  nižších 

oxidačných stupňov, môže byť imobilizované a stáva sa nerozpustným [88-90].  

Pri týchto podmienkach je technécium len málo sorbované do pôdy. Napriek tomu, v 

prítomnosti veľkého množstva organických látok a oxidov kovov sa sorpcia technécia 

môže zvyšovať. Najstabilnejší oxidačný stupeň je Tc(IV), silno hydrolyzovaný vo vodných 

roztokoch a veľmi stabilný ako vo vode nerozpustný TcO2 a v niektorých prípadoch Tc2S7 

[91]. Mnohé komplexy Tc(IV) sa môžu vytvárať v prítomnosti organických 

a anorganických ligandov ako sú uhličitany, EDTA, prírodné humínové látky [92-94]. 

Správanie sa 
99

Tc v životnom prostredí je komplexný a kontrolovaný fyzikálny, chemický 

a biologický proces. 
99

Tc môže byť uvoľnené zo závodov na prepracovanie jadrového 

paliva predovšetkým vo forme 
99

TcO4

-
, ktoré je vysoko mobilné a ľahko vstupuje do 

ekosystému. Možný mechanizmus záchytu 
99

TcO4

-
 vo vode, je najskôr jeho sorpcia 
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prostredníctvom zelených častí rastlín a potom redukcia na Tc(IV) v chloroplastoch. 

Redukované technécium potom môže tvoriť komplexy s organickými ligandami, kde 

zostáva fixované [95]. 

TcO4

-
 je stabilný vo vode aj v širokom intervale pH bez prítomnosti redukujúcich látok. 

Kvôli sorpcii technecistanu na rozličné média je považovaný za jeden z najmobilnejších 

rádionuklidov v životnom prostredí. Silné redukčné činidlá sa môžu používať na redukcii 

technecistanu do nižších oxidačných stupňov [96].  

1.2.1.2 Hlavné zdroje technécia 

99
Tc je produkované v jadrových reaktoroch. Je štiepny produkt 

235
U a 

239
Pu 

s relatívne vysokým výťažkom 6,06 %. 
99

Tc vzniká spontánnym štiepením 
238

U [97]. 

Technécium-99 je tiež produkované kozmickým žiarením reakciami s molybdénom, 

ruténiom, nióbom v zemskej kôre. Odhaduje sa, že týmto procesom vzniká okolo 6×10
16 

Bq 
99

Tc, ktoré je distribuované najmä v zemskej kôre, nie na povrchu.. Do životného 

prostredia sa môže uvoľňovať z jadrových elektrární, zo spracovateľských závodov, zo 

závodov pre obohacovanie uránu ako výsledok dekontaminačných procesov, 

z medicínskych aplikácii, zo skúšok jadrových zbraní, jadrových nehôd a taktiež 

z pozemných úložísk rádioaktívneho odpadu. 
99

Tc s dobou polpremeny 2,1×10
5
 

roka, maximálnou beta energiou 292 keV a špecifickou aktivitou 6,29×10
7
 Bq·g

-1
 môže 

vstupovať do biosféry, kde pôsobí dlhý čas. Kvôli tejto skutočnosti je dôležité vedieť 

predpovedať jeho správanie sa a vplyv na životné prostredie a živé organizmy. Odhaduje 

sa, že testovaním jadrových zbraní v atmosfére sa uvoľnilo okolo 1,4×10
14 

Bq technécia-99 

do životného prostredia, ktorého podstatná časť je nad severnou pologuľou Zeme. 

V porovnaní s testami v atmosfére, sa veľká časť jadrových skúšok vykonávala aj pod 

zemským povrchom, kde sa produkovalo relatívne väčšie množstvo 
99

Tc, no 

imobilizovaného pod povrchom [98].  

99m
Tc má široké uplatnenie v medicíne, v diagnostike aj vo výskume. Jeho použitie má 3 

hlavné výhody: 1.gama energia, ktorá preniká do nádorových tkanív, no napriek tomu 

predstavuje elatívne nízke dávky žiarenia; 2. doba polpremeny je len 6 hodín; 3. je ľahko 

dostupný pri nízkych nákladoch z 
99

Mo/
99m

Tc generátora.  Prvý generátor, ktorý bol 

zdrojom 
99m

Tc pre klinické aplikácie bol vyrobený v roku 1965. Materský izotop 
99

Mo v 

chemickej forme molybdénanu sodného Na2
99

MoO4 je nanesený na chromatografickú 

kolónku oxidu hlinitého, kde je vo veľkom množstve viazané vďaka jeho vysokej afinite 
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pre hliník. Potom sa cez kolónu vedie 0,9 %  fyziologický roztok NaCl a technecistan 

sodný Na
99m

TcO4, dcérsky produkt rozpadu 
99

Mo je vymývaný z kolóny kvôli jeho takmer 

žiadnej afinite k oxidu hlinitému [99].  Na obrázku 4 je znázornená rozpadová schéma 

rádionuklidu 
99

Mo na stabilné 
99

Ru. 

 

 

 

Obr. 4 Rozpad 
99

Mo v 
99

Mo/
99m

Tc generátore [100] 

1.2.1.3 Metódy na odstraňovanie technécia z odpadov 

Mnohé techniky a procesy sa používajú na odstraňovanie polutantov 

z kontaminovaných kvapalných odpadov. Sorpcia je jedna z najznámejších metód 

v súčasnosti, ktorá sa široko používa a považuje sa za efektívnu, vysoko účinnú 

a ekonomickú metódu na čistenie odpadových vôd. Procesy na odstraňovanie kovových 

iónov z roztokov sa skladajú predovšetkým z fyzikálnych, chemických a biologických 

technológií. Medzi konvenčné metódy pre odstránenie technécia z vôd a odpadových vôd 

patria napr. chemické zrážanie, filtrácia, iónová výmena, elektrochemické úpravy, 

membránové technológie, adsorpcia na aktívnom uhlí odparovanie a mnohé ďalšie [101, 

102].  

Koncentrácia 
99

Tc vo vodách je za normálnych podmienok nízka, preto je nutné vzorku 

zakoncentrovať. Na zmenšenie objemu a zakoncentrovanie 
99

Tc sa môžu využiť niektoré 

metódy ako je odparovanie, adsorpcia na aktívny uhlík, zrážanie a iónovýmenná 

chromatografia. Odparovanie je jednoduchá metóda, ktorá sa môže použiť pre vzorky 

s relatívne malým objemom a s nízkym obsahom solí [103]. Chen a kol. popísali proces  

iónovej výmeny pre separáciu a zakoncentrovanie 
99

Tc z morskej vody, vďaka vysokej 

afinite technecistanu k iónomeničom [104]. Zakoncentrovanie prostredníctvom vyzrážania 

je založené na nerozpustnosti technécia v nízkych oxidačných stupňoch ako je TcO2 
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a tvorby zrazeniny v roztoku. V porovnaní s iónovýmennými reakciami je metóda zrážania 

relatívne rýchla. Táto metóda je veľmi atraktívna, pretože je vhodná pre zakoncentrovanie 

technécia na poliach, čím sa významne redukujú problém transportu veľkého objemu 

kvapalných vzoriek, hoci výťažok zrážania sa znižuje so zvyšovaním objemu vzorky. 

Wang a kol. použili komerčné aktívne uhlie kvôli jeho veľkému špecifickému povrchu na 

sorpciu technecistanu [105]. Sorpčná účinnosť technécia sa môže zvyšovať, keď je 

technécium redukované do nižších oxidačných stupňov. Milutinović-Nikolić a kol. 

študoval odstraňovanie technecistanového aniónu použitím modifikovaného bentonitu 

[106]. Sorpcia, ktorá využíva určité prírodné materiály biologického pôvodu je alternatívny 

proces k účinnému odstráneniu kovov z odpadových vôd. Materiály, ktoré sú komerčne 

dostupné pre odstraňovanie 
99

Tc sú napr. zeolity, bentonity, oxid titaničitý a iné [ 107, 

108]. 

 

1.2.2 Základné charakteristiky kobaltu 

Kobalt, ako dvojmocný katión je mikroelement, ktorý je v stopových množstvách 

potrebný pre živé organizmy, pretože je súčasťou vitamínu B12. Na druhej strane jeho 

zvýšená koncentrácia môže negatívne ovplyvniť ľudské zdravie i životné prostredie [109]. 

Kobalt je ťažký kov prítomný v odpadových vodách pochádzajúcich z petrochemického 

priemyslu, baníctva, tavenia rúd a jadrových odpadov. Akútna expozícia kobaltom môže 

spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a neurotoxické príznaky. Chronická expozícia môže viesť 

k strate čuchu, gastrointestiálnym problémom až k poruchám srdcovej činnosti. 

 

1.2.2.1 Hlavné zdroje kobaltu 

Polutant 
60

Co v kvapalnom odpade pochádza z neutrónovej aktivácie koróznych 

produktov. Sorpciu a migráciu rádionuklidov v životnom prostredí je dôležité sledovať 

z hľadiska odhadu vplyvu rádioaktívnych odpadov na biosféru. Rádionuklidy sa sorbujú na 

anorganické a organické zložky počas migrácie a difúzie v prostredí. Kobalt má niekoľko 

rádioizotopov, z ktorých medzi najdôležitejšie patrí 
60

Co, 
57

Co a 
58

Co, všetky sú γ žiariče. 
 

60
Co je jeden z najväčších prispievateľov žiarenia kvôli jeho dlhej dobe polpremeny T1/2 = 

5,27 r a vysokej energii gama žiarenia. Tento rádionuklid je prítomný v kvapalných 

odpadoch, uvoľňovaný vodou pod vysokým tlakom z jadrových elektrární. 
60

Co sa široko 

používa v medicíne, v priemyselných aplikáciách a vo výskume [110, 111]. Sorpcia 
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rádiokobaltu na íly a oxidy menia jeho fyzikálno-chemické vlastnosti a riadia migráciu 

a difúziu tohto rádionuklidu životného prostredia, preto je dôležité poznať jeho správanie 

sa v prostredí [112]. Žiarenie môže mať negatívne účinky na živé organizmy, preto je 

nutné sledovať jeho správanie sa v životnom prostredí Čiastočne kvôli nevedomosti 

a čiastočne vplyvom náhodných udalostí, zranení, ktoré sa môžu prejaviť hneď, ako sú 

napr. kožné lézie, alebo sa môžu vyskytnúť po dlhšej dobe v podobe rakoviny. Vysoký 

počet onkologických ochorení sa uvádza u rádiológov, ktorí sú vystavený nadmernému 

množstvu žiarenia [113]. Rádionuklid 
60

Co je bežná zložka v kvapalných rádioaktívnych 

odpadoch s nízkou úrovňou rádioaktivity, preto je potrebné ju oddeliť a imobilizovať 

[114]. 

1.2.2.2 Špeciácia a mechanizmus sorpcie kobaltu 

Hodnoty pH v roztoku ovplyvňujú úroveň špeciácie kovových iónov. Predikcia 

špeciácie kobaltu vo vodných roztokoch vykonaná programom MEDUSA poskytuje 

informácie o špeciácii v závislosti od hodnoty pH [111, 115]. Z diagramu na obrázku 5 je 

vidieť, že kobalt je v roztokoch prítomný predovšetkým vo forme Co
2+

 v širokom rozsahu 

pH od 2 do 7,5. Koncentrácia Co
2+

 začína klesať pri pH 7,5. Iná iónová forma ako je 

Co(OH)
+ 

je prítomná v roztoku s pH medzi 3,2 a 12. Pri pH 7,8 sa začína tvoriť zrazenina 

Co(OH)2.  

 

Obr. 5 Distribučný diagram pre Co (II) v závislosti od pH 
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Zhang a kol. študovali odstránenie kobaltu z kyslých roztokov antimonid manganitý. 

Sorpcia bola rýchla a zvyšovala sa zvyšovaním teploty [116].  Sorpciu kobaltu do kostí 

sledovali Pan a kol.. Experimenty prebiehali vsádzkovou metódou. Rýchlej sorpcii došlo 

v priebehu prvých 5 minút, potom nasledovala pomalý proces difúzie [117]. V jednej zo 

štúdií sa skúmal kompozit celulóza/bentonit pre odstránenie kobaltu z odpadov jadrových 

elektrární. Najvyššiu sorpciu kobaltu zistili pri hodnote pH 6 [118]. 
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2 CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Predmetom práce je štúdium fyzikálno-chemických vlastností vybraných 

prírodných, syntetických a modifikovaných sorbentov pre separáciu rádionuklidov.  

 

Ciele práce boli nasledovné: 

 Výber vhodného spôsobu prípravy  

∙ chemicky modifikovaného chitosanu 

∙ kompozitného materiálu chitosan/hydroxyapatit 

∙  

 Charakterizácia morfológie a štruktúry pripravených sorbentov pomocou  

∙ SEM 

∙ stanovenie špecifického povrchu BET metódou 

∙ určenie bodu nulového náboja acidobázickou titráciou 

 

 sorpčné procesy pre vybrané rádionuklidy sa uskutočňovali pri statických 

a dynamických podmienkach. Sledoval sa: 

∙ vplyv prostredia na sorpciu TcO4

-
, Co

2+
 

∙ vplyv pH na percento sorpcie zmesi rádionuklidov z roztoku 

 

 Získané výsledky sa spracovali štandardnými postupmi 
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3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 

3.1 Chemikálie 

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

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

republika. Technecistanový anión 
99m

TcO4
-
 z 

99
Mo/

99m
Tc generátora DRYTEC (2.5 - 100 

GBq), GE Healtcare, @ 1200 GMT sa použil ako rádioindikátor. 

3.2 Sorbenty a ich príprava 

3.2.1 Chitosan  

 Chitosan strednej molekulovej hmotnosti (75-85 % deacetylovaný) bol dodaný od 

firmy Sigma-Aldrich, Nemecko. 

3.2.2 Sieťovaný chitosan 

3.2.2.1 Príprava zosieťovaného chitosanu 

 1 % -ný roztok chitosanu bol pripravený rozpustením komerčného chitosanu v 2 % 

-nej kyseline octovej za stáleho miešania po dobu 24 h, aby sa získal priehľadný roztok. 

Následne bolo upravené pH roztoku na pH = 5,5 použitím 0,2 M roztoku hydroxidu 

sodného. Potom bol do takto vzniknutého gélového roztoku chitosanu pridaný 50 % roztok 

glutaraldehydu s jeho výslednou koncentráciou 87,5 mmol na 1 g chitosanu. Zmes bola 

miešaná 1 hodinu pri laboratórnej teplote. Vzniknutá zrazenina bola prefiltrovaná, premytá 

destilovanou vodou kvôli odstráneniu nezreagovaného glutaraldehydu. Nakoniec sa 

zrazenina premyla roztokom 1 M kyseliny chlorovodíkovej na odstránenie 

nezosieťovaného chitosanu, roztokom 0,2 M hydroxidu sodného, destilovanou vodou 

a nakoniec acetónom. Zosieťovaný chitosan bol vysušený pri laboratórnej teplote [72, 

119]. 

3.2.3 Kompozity chitosan/hydroxyapatit 

 Hydroxyapatit, ktorý sa používal v experimentoch bol od firmy Sigma - Aldrich 

Chemie GmbH, Nemecko. 

 

 



37 

 

3.2.3.1 Príprava kompozitov chitosan/hydroxyapatit 

Východiskovým materiálom pre prípravu kompozitu boli komerčný chitosan 

a komerčný hydroxyapatit. 

Kompozit CH/HA(A), CH/HA(B) 

Roztok chitosanu s koncentráciou 6 % (w/v) bol pripravený rozpustením v 2 % 

(v/v) kyseline octovej za stáleho miešania po dobu 24 h, až kým sa získal priehľadný 

roztok. Následne bola do roztoku chitosanu pridaná H3PO4 a etanolový roztok Ca(OH)2 s 

koncentráciou 8,20 % (v/v) a 10,33 % (v/v). Zmes bola miešaná 24 h. Potom bolo 

upravené pH na hodnotu 5,5 s použitím 3 % (v/v) roztoku kyseliny octovej, aby sa získala 

želatínová zmes chitosan-hydroxyapatitu. Ku gélu CH/HA(A) a CH/HA(B) bol pridaný 50 

% vodný roztok glutaraldehydu, aby výsledné množstvo glutaraldehydu v roztoku bolo 

0,022 mol a 0,011 mol. Zmes bola miešaná 1 h pri laboratórnej teplote. Zrazenina bola 

filtrovaná, premytá destilovanou vodou na odstránenie nezreagovaného glutaraldehydu. 

Nakoniec bola zrazenina premytá roztokom 1M kyseliny chlorovodíkovej na odstránenie 

nezosieťovaného chitosanu, roztokom 0.2 M hydroxidu sodného, destilovanou vodou a 

acetónom. Zrazenina bola vysušená pri izbovej teplote. Hmotnostný pomer pripravených 

kompozitov CH/HA bol 30:70 [72, 120]. 

Kompozity CH/HA s odlišným hmotnostným pomerom  

Roztok chitosanu s odlišnými koncentráciami  bol pripravený rozpustením v 2 % 

(v/v) kyseline octovej za stáleho miešania po dobu 3 h, kým sa nezískal priehľadný roztok. 

Následne bol k roztoku pridaný hydroxyapatit a zmes bola miešaná 2 h. Potom bolo 

upravené pH na hodnotu 5,5 použitím roztoku 0,2 M hydroxidu sodného, aby sa získala 

želatínová zmes chitosan-hydroxyapatitu. 50% vodný roztok glutaraldehydu bol pridaný ku 

gélu CH/HA, aby výsledná koncentrácia glutaraldehydu bola 87,5 mmol na 1 g chitosanu. 

Zmes bola miešaná 1 h pri laboratórnej teplote. Zrazenina bola filtrovaná, premytá 

destilovanou vodou na odstránenie nezreagovaného glutaraldehydu. Nakoniec bola 

zrazenina premytá roztokom 1 M kyseliny chlorovodíkovej na odstránenie 

nezosieťovaného chitosanu, roztokom 0,2 M hydroxidu sodného, destilovanou vodou a 

acetónom. Zrazenina bola vysušená pri izbovej teplote. teplote [72, 119]. Kompozity 

CH/HA s odlišným hmotnostným pomerom chitosanu a hydroxyapatitu a zosieťovaného 

chitosanu (ZCH) sú uvedené v tabuľke 2. 
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Tab. 2 Príprava kompozitov chitosan-hydroxyapatit 

Vzorky CH/HA kompozity 

(hmotnostný 

pomer) 

Chitosan 

(g) 

Hydroxyapatite 

(g) 
ZCH 100/0 0,6 0 

CH/HA 50:50 50/50 0,3 0,3 

CH/HA 30:70 30/70 0,18 0,42 

 

3.3 Použité metódy  

3.3.1 BET metóda 

Veľkosť špecifického povrchu je dôležitou veličinou, podľa ktorej sa hodnotí 

kvalita sorbenta. Stanovuje sa z rovníc adsorpčných izoteriem podľa S. Brunauera , P . 

Emmetta , E. Teller - B. E. Т. metóda. 

Špecifický povrch sorbenta, podľa  metódy B.E.T., je determinovaný fyzikálnou 

adsorpciou plynu na povrchu pevnej látky. Vypočítané množstvo adsorbovaného plynu pri 

danom tlaku, ktorý zodpovedá monomolekulovej vrstve na povrchu, umožňuje stanovenie 

povrchovej plochy. Fyzikálna adsorpcia dusíka prebehla pri teplote kvapalného dusíka 

použitím zariadenia ASAP 2400 (Micromeritics) po odplynení vzoriek pri teplote 350 °C 

vo vákuu pod tlakom nižším ako 2 Pa počas noci. Sorpčné dáta získané pomocou lineárnej 

BET izotermy v rozsahu 0,05 < p / p0 < 0,30 sa použili pre výpočet špecifického povrchu 

SBET. 

3.3.2 Bod nulového náboja PZC  

Najrozšírenejšia metóda na stanovenie hustoty povrchového náboja; náboja, ktorý 

závisí na aktivite H
+
 a OH

-
 iónov, je potenciometrická titrácia. Bod nulového náboja (PZC)  

je veľmi dôležitý parameter v určovaní vrstiev v štruktúre sorbentov [76, 121, 122].  

Acidobázická titrácia bola vykonávaná pre študované sorbentypoužitím Hanna pH metra 

s pH semimikro gel elektródou. V každej titrácii bolo 0,02 g sorbentu pridaných do 20 ml 

roztoku 0,1 M HCl a potom sa zmes titrovala s 0,1 M NaOH.  

3.3.3 SEM 

Skenovacia elektrónovácmikroskopia bola vykonávaná s JEOL JEM 2000 

zariadením s pracovným napätím 160 kV. SEM obrázky boli digitalizované s obrazovým 

skenerom. 
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3.3.4 Sorpčné experimenty za statických podmienok 

Sorpcia technécia 

 Sorpcia technecistanového aniónu na sorbenty na báze chitosanu sa študovala 

metódou rádioizotopovej indikácie. Ako rádioizotop sa použil 
99m

Tc. Sorpčné experimenty 

sa vykonávali vsádzkovou metódou za statických a aeróbnych podmienok pri laboratórnej 

teplote v plastových skúmavkách so zátkou. Po pridaní 3 ml vodnej fázy k 30 mg sorbentu 

boli určené skúmané sorpčné parametre. Obidve fázy sa premiešavali na laboratórnom 

extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania 30 rpm. Po určitej dobe kontaktu fáz, po 

sorpcii technécia sa suspenzia centrifugovala 10 min na centrifúge typu Hettich EBA 20 

pri 6,000 ot·min
-1

. Alikvotná časť supernatantu sa merala na gama počítači 1470 Wizard s 

NaI(Tl) detektorom. Relatívna chyba merania bola < 1 %. 

Sorpcia kobaltu 

 Sorpcia kobaltových katiónov na chitosan a glutaraldehydom sieťovaný chitosan sa 

študoval metódou rádioizotopovej indikácie použitím rádioizotopu 
60

Co. Vodná fáza sa 

označila rádionuklidom 
60

Co s objemovou aktivitou 8,93 Bq∙ml
-1 

a s výslednou 

koncentráciou Co
2+

 katiónov 1∙10
-4

 mol∙dm
-3

. Experimenty  sorpcie sa tiež vykonávali 

vsádzkovou metódou za statických a aeróbnych podmienok pri laboratórnej teplote. Pomer 

fáz 1:100. Zmes sa premiešavala na laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti 

miešania 30 rpm. Po dosiahnutí rovnováhy v sorpčnom systéme, po sorpcii kobaltu sa 

suspenzia centrifugovala 10 min na centrifúge typu Hettich EBA 20 pri 6,000 ot·min
-1

. 

Alikvotná časť supernatantu sa merala na gama počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) 

detektorom. Relatívna chyba merania bola < 1 %.  

3.3.5 Sorpcia za dynamických podmienok 

Sorpcia TcO4

-
 za dynamických podmienok bola vykonávaná cez kolónu. 

Technécium vo forme 
99m

TcO4

-
 bol produkovaný z 

99
Mo/

99m
Tc generátora. 1 MBq bola 

približná aktivita technécia ako rádioindikátora, ktorá sa pridávala do roztokov 

sorbovaných na kolóne.  Kolóna valcovitého tvaru s výškou 15 mm, ktorú sme používali 

na sorpciu technecistanu pri dynamických podmienkach, mala vnútorný priemer 1mm. 

Spodná časť kolóny bola uzavretá priepustnými plastovými fritami. V experimente sme 

použili 0,1 g sorbenta. Kolóna naplnená sorbentom bola umiestnená pred NaI(Tl) detektor 

nachádzajúcom sa v olovenom tienení s priemerom vhodným pre použitie kolóny danej 
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veľkosti. Po označení s 
99m

TcO4

-
 bol objem každého roztoku 11 ml, pričom 1 ml bol potom 

odobratý na meranie objemovej aktivity nulovej vzorky. Preto 10 ml je objem, ktorý 

v skutočnosti prešiel kolónou. Z eluátu, ktorý prešiel cez kolónu, sa potom 1 ml odobral na 

meranie. Po nasorbovaní technecistanu na sorbent nachádzajúci sa v kolóne sa desorboval 

postupne vždy s 10 ml 0,1 M roztokov s rôznymi aniónmi. Po desorpcii bol 1 ml odobraný 

na meranie aktivity. Objemová aktivita sa merala na gama spektrometri typu 1470 Wizard 

obsahujúcim desať NaI(Tl) detektorov. Všetky vzorky sa merali v tom istom čase, preto 

korekcia na dobu polpremeny nebola potrebná. Pri použití chitosanu ako sorbentu sorpčné 

experimenty prebiehali len na 1 jeho návažku. Ak pri použití niektorých aniónov, meraná 

aktivita v kolóne neklesla na hodnotu pozadia, sorbent sa premyl 5 ml roztoku chloristanu 

a 5 ml vody, až kým aktivita neklesla na hodnotu pozadia. Pri použití sieťovaného 

chitosanu sa použil vždy nový návažok sorbenta. Sorpcia za dynamických podmienok bola 

prevádzaná meraním početnosti na kolónke každých 5 sekúnd s NaI(Tl) detektorom 

spojeným s počítačom. Peristaltická pumpa zabezpečila rýchlosť prietoku 3,6 ml·min
-1

. 

Meraná početnosť za minútu bola normalizovaná na bezrozmernú veličinu hodnoty 1. 

 

3.3.6 Výpočty sorpčných vlastností  

Sorpčné vlastnosti sorbentov na báye chitosanu sa vypočítali podľa rovníc: 

Rozdeľovací koeficient Kd:                 
m

V

a

aa

m

V

c

cc
K

0

eq

eq0
d 





  [ml∙g

-1
] [I.] 

 

Percento sorpcie R:                              

m

V
K

K100
R

d

d




  [%] [II.] 

 

kde c0 je počiatočná koncentrácia [mol∙dm
-3

], ceq je rovnovážna koncentrácia [mol∙dm
-3

], m 

je hmotnosť sorbenta [g], V je objem vodnej fázy [ml], a0 je objemová aktivita blanku 

[Bq∙ml
-1

], a je rovnovážna objemová aktivita roztoku [Bq∙ml
-1

]. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Špecifický povrch chitosanu (CH) a glutaraldehydom sieťovaného chitosanu (ZCH) 

bol charakterizovaný BET metódou a bod nulového náboja potenciometrickou titráciou. 

Hodnota špecifického povrchu chitosanu bola 1,2 m
2
·g

-1
 a sieťovaného chitosanu 

1,0 m
2
·g 

-1
. Obrázok 6 ukazuje titračné krivky blanku, titrácie kyseliny so zásadou bez 

sorbenta a titračné krivky v prítomnosti chitosanu (a) a sieťovaného chitosanu (b).  
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Obr. 6 Krivky acidobázickej titrácie pre CH (a) a ZCH (b) 

V kyslých roztokoch bol náboj na povrchu sorbenta v kladných hodnotách (Obr. 7). So 

zvyšujúcou sa hodnotou pH sa náboj menil do záporných čísiel. Bod nulového náboja 

pHPZC pre chitosan bol pri pH = 7,15 a pre sieťovaný chitosan bol zistený pri pH = 4.  
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Obr. 7 Titračné krivky pHPZC CH (a) a ZCH (b) 

V [cm
3
]

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

ZCH



42 

 

Veľkosť a forma častíc jednotlivých sorbentov bola zistená pomocou skenovacieho 

elektrónového mikroskopu. Na obrázku 8 je skenovací elektrónový mikrograf (SEM) 

glutaraldehydom sieťovaného chitosanu a hydroxyapatitu. 

 

Obr. 8 SEM glutaraldehydom sieťovaného chitosanu a hydroxyapatitu 

Obrázok 9 ilustruje skenovací elektrónový mikrograf kompozitov. Kompozity na 

mikrograf vykazuje rôzne formy a veľkosti častíc. Odlišnosti v morfológii medzi 

jednotlivými kompozitmi môžu byť spôsobené  rozličnou cestou ich prípravy a rozdielne 

hmotnostné pomery chitosanu a hydroxyapatitu v kompozitoch. Kompozit CH/HA(A) 

s hmotnostným pomerom 30:70 bol pripravený zmiešaním častíc hydroxyapatitu do 

matrice chitosanu. Veľkosť nepravidelných častíc bol 50-100 µm (Obr. 9A). SEM 

CH/HA(A) kompozitu pri väčšom zväčšení sa uvádza na Obr. 9B. Skenovacie elektrónové 

mikrografy kompozitu CH/HA 50:50 , ktorý bol pripravený metódou in-situ generácia 

nanohydroxyapatitu v matrici chitosanu, vykazujú polymérnu štruktúru tohto kompozitu 

(Obr. 9C). So zvyšujúcim sa množstvom chitosanu v kompozitoch sa zvyšovali ich 
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polymérne vlastnosti. SEM CH/HA 50:50 kompozitu pri väčšom zväčšení je prezentovaný 

na Obr. 9D. Ostatné kompozity pripravené rovnakou metódou mali podobnú morfológiu 

a veľkosť častíc. 

 

Obr. 9 SEM kompozitov chitosan/hydroxyapatit A,B CH/HA(A); C, D CH/HA 50:50 

 

Sorpcia kobaltnatých katiónov na chitosan CH a sieťovaný chitosan ZCH sa sledovala 

v časovom intervale od 30 min do 1140 min s koncentráciou Co
2+

 katiónov v roztoku 

1×10
-4

 mol·dm
-3

. Po 30 minútach bolo percento sorpcie 52 % pre CH a 35% pre ZCH. 

Rovnováha sa ustálila po 240 minútach. Preto sme si pre ďalšie experimenty zvolili 240 

minút ako dobu kontaktu dvoch fáz. 

Je nutné predpokladať, že závislosť sorpcie kobaltnatých katiónov na hodnote pH roztoku 

súvisí s funkčnými skupinami na povrchu sorbenta a so špeciáciou kobaltu v roztoku [123]. 

Hydrolýzu Co
2+

 a tvorbu komplexov možno zovšeobecniť rovnicou:  
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pM
2+

 + qH2O ↔ Mp(OH)q
(2p-q)+

 + qH
+
  

kde M je kobalt. V závislosti od hodnoty pH v roztoku sa môže uvažovať o prítomnosti 

týchto rozpustných komplexov: MOH
+
, M(OH)2(aq), M(OH)3

-
, M(OH)4

2-
, M2(OH)

3+
, 

M4(OH)4

4+
 a zrazenina M(OH)(s). Hydroxidy kobaltu Co(OH)2 sú stabilnejšie ako ich 

oxidy, preto sú preferované. Hydroxidy sú prítomné v roztoku s pH vyššom ako 8. 

Zrazenina sa tvorí v rozpätí pH od 8,5 do 13,5. Pri veľmi vysokom pH sa predpokladá 

rozpustenie zrazeniny M(OH)2  a postupná tvorba M(OH)3

-
a M(OH)4

2-
 foriem [124]. 

Obrázok 10 ukazuje, aký vplyv má na sorpciu zmena pH v roztoku. Sorpcia kobaltnatých 

katiónov na chitosan sa študovala v intervale pH 2-8 použitím Brittonov–Robinsonovho 

tlmivého roztoku. Ako je z obrázka 1 vidieť, v kyslom pH bola sorpcia nízka. Najvyššie 

percento sorpcie sa dosiahlo v rozmedzí pH hodnôt od 6 do 8. Hodnota pH po sorpcii sa 

zvyšovala so zvyšovaním počiatočnej hodnoty pH v roztoku.  
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Obr. 10 Percento sorpcie kobaltnatých katiónov (plný symbol) a konečné pH (prázdny 

symbol) verzus počiatočné pH na chitosan 

Pri štúdii sorpcie kobaltnatých katiónov na glutaraldehydom sieťovaný chitosan sa sorpčné 

experimenty vykonávali v rozpätí pH od ~2 do ~8. Najvyššia hodnota percenta sorpcie 

bola zistená blízko pH 4. Sorpčná kapacita sieťovaného chitosanu sa znižovala zvyšovaním 

pH v roztoku (Obr. 11). Konečné pH hodnoty sa zvyšovali zvyšovaním počiatočných 

hodnôt pH. 
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Obr. 11 Percento sorpcie kobaltnatých katiónov (plný symbol) a konečné pH (prázdny 

symbol) verzus počiatočné pH na sieťovaný chitosan 

Dinu a kol. sledovali vplyv počiatočnej hodnoty pH na odstraňovanie Co
2+

 katiónov 

z vodných roztokov na kompozit chitosan/klinoptilolit. Vo svojich výskumoch uvádzajú, 

že množstvo nasorbovaného katiónu na študovaný kompozit sa pomaly zvyšovalo so 

zvyšovaním pH od 2 do 5. Optimálnu sorpciu kobaltnatého katiónu zistili pri pH 5. Nad 

pH 5 sa sorpcia znižovala v dôsledku vzniku hydroxidov kovu. Park a kol. študovali 

sorpciu kobaltu, stroncia a cézia z rádioaktívnych odpadových vôd použitím 

polyakrylonitrilu fosfomolybdénanu amónneho. Sorpčné vlastnosti kovových katiónov boli 

odlišné pri rozličných pH hodnotách v dôsledku rôznej špeciácie kovov. Sorpcia kobaltu sa 

zvyšovala pri pH vyššom ako 8, pretože sa vytvorila zrazenina hydroxidu kobaltnatého. 

Sorpcia stroncia sa tiež zvyšovala zvyšovaním hodnoty pH v roztoku, prudký nárast 

percenta sorpcie sa pozoroval pri pH > 6,5. Sorpcia cézia bola v celom intervale pH takmer 

konštantná [125]. Zhu a kol. sledovali odstraňovanie Co
2+

 katiónov z rádioaktívnych 

odpadových vôd použitím kompozitu polyvinyl alkohol/magnetický chitosan [126]. 

Uvádzajú, že sorpcia sa zvyšuje s narastajúcou hodnotou pH. Co
2+

 katióny sú v roztoku 

prítomné vo forme Co
2+

, Co(OH)
+
, Co(OH)2, Co(OH)

-

3 v závislosti od pH. V kyslých 

oblastiach bola sorpcia kobaltnatých katiónov nízka v dôsledku protonizácie amino skupín 

a prítomnosti H
+
 iónov, ktoré konkurujú Co

2+
 o aktívne miesta na kompozite. Zvyšovaním 

pH nastáva disociácia protónu z funkčných skupín sorbenta. Preto vznikal na povrchu 

sorbenta záporný náboj, čo viedlo k zvýšeniu jeho sorpčnej kapacity. Maximálna sorpčná 
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kapacita bola zistená v intervale pH od 6 do 8. Ma a kol. skúmali sorpciu Co
2+

 katiónov 

z vodných roztokov prostredníctvom montmorilonitu. Uvádzajú, že odstraňovanie katiónov 

sa výrazne zvyšovalo v rozpätí pH 6-8. Pri vyššom pH tvorila skupina OH väzby s Co
2+

 vo 

väčšej miere ako ligandy, ktoré sa nachádzajú na kompozite polyvinyl/chitosan, čo má za 

následok pokles sorpčnej kapacity. V tejto štúdii bolo optimálne pH pre odstraňovanie 

kobaltnatých katiónov pri hodnote pH = 6 [127]. 

Študovali sme tiež vplyv rôznej počiatočnej koncentrácie kobaltnatých katiónov od 1×10
-5

 

do 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 v roztoku na sorpčné vlastnosti chitosanu. Obrázok 12 ukazuje, že 

najvyššie hodnoty percenta sorpcie boli zistené pri najnižšej počiatočnej koncentrácii 

kobaltnatých katiónov v roztoku. 
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Obr. 12 Percento sorpcie kobaltových katiónov na  CH (a) a ZCH (b) v prítomnosti Co
2+

 

iónov v roztoku 

Je jasné, že účinnosť odstraňovania katiónov sa znižovala so zvyšovaním počiatočnej 

koncentrácie kovových katiónov v roztoku, pretože sa znižoval počet dostupných 

aktívnych miest pre sorpciu. Napriek tomu, Humelnicu a kol. uviedli zvyšovanie sorpcie 

katiónov Th
4+

 a UO2

2+
 kvôli vyššej mobilite týchto prvkov. Sorpcia sa zvyšovala so 

zvyšovaním ich koncentrácie v roztoku [128]. Podobné výsledky pozoroval aj Wang a kol., 

ktorý v študoval adsorpciu U(VI) z vodných roztokov použitím sieťovaného  chitosanu 

[129]. 

Prítomnosť iných iónov v roztoku tiež môžu vplývať na sorpčné procesy. Sledoval sa 

vplyv rôznej koncentrácie konkurenčných katiónov Pb
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Sr
2+

, Cs
+
 od 1×10

-5
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mol∙dm
-3

 do 1 mol∙dm
-3

 na sorpciu kobaltnatých katiónov s koncentráciou 1×10
-4

 mol∙dm
-3

 

na chitosan (Obr. 13). Sorpcia kobaltu pri koncentrácii nižšej ako je 1×10
-3

 mol∙dm
-3

 

klesala v poradí Sr
2+

 > Cs
+
 > Cu

2+
 > Pb

2+
 > Ni

2+
 . Selektivita chitosanu pre konkurenčné 

katióny pri ich koncentrácii vyššej ako 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 klesá v poradí Pb
2+ 

> Cu
2+ 

> Ni
2+

 >  

Cs
+
 > Sr

2+
 . Najväčší vplyv na sorpciu kobaltu na chitosan mali olovnaté katióny pri 

koncentrácii konkurenčných katiónov väčšej ako 1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Swayampakula a kol. 

sledovali konkurenčnú sorpciu Cu
2+

, Co
2+

 a Ni
2+

 katiónov na chitosan modifikovaný 

perlitom. Zistili, že meďnaté katióny sa sorbujú na daný sorbent selektívnejšie ako 

kobaltnaté a nikelnaté katióny. Afinita katiónov klesala v poradí Cu
2+

 > Co
2+

 > Ni
2+

 [130]. 
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Obr. 13 Závislosť percenta sorpcie kobaltu na chitosan pri rôznej počiatočnej koncentrácie 

konkurenčných katiónov v roztoku 

V experimentoch Parka a kol. sa študoval vplyv konkurenčných katiónov Na
+
 a Ca

2+
 na 

sorpciu kobaltu z rádioaktívnych odpadov. Prítomnosť Na
+
 katiónov nevplývala na sorpciu 

kobaltu. Ca
2+

 katióny znižovali sorpciu kobaltnatých katiónov na polyakrylonitril 

fosfomolybdénanu amónneho ako dôsledok podobného iónového polomeru Ca
2+

 k Co
2+

 

[125]. 
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Obr. 14 Závislosť percenta sorpcie kobaltu na sieťovaný chitosan pri rôznej počiatočnej 

koncentrácie konkurenčných katiónov  

Efekt počiatočnej koncentrácie vybraných konkurenčných katiónov Pb
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Sr
2+

, 

Cs
+
 od 1×10

-5
 do 1 mol∙dm

-3
 na sorpciu kobaltnatých katiónov s koncentráciou 1×10

-

4
 mol∙dm

-3
 na sieťovaný chitosan bol študovaný (Obr. 14). Najväčší vplyv na sorpciu 

kobaltu pri koncentrácii konkurenčných katiónov nižšej ako je 1×10
-3

 mol∙dm
-3

 mali 

meďnaté katióny. Selektivita glutaraldehydom sieťovaného chitosanu pre konkurenčné 

katióny pri ich koncentrácii väčšej ako 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 klesá v poradí Pb
2+

 > Sr
2+

 > Ni
2+ 

> 

Cu
2+

 > Cs
+
. Najväčší vplyv na sorpciu kobaltu na sieťovaný chitosan mali olovnaté katióny 

pri koncentrácii vyššej ako 1×10
-3

 mol∙dm
-3

. 

 

Technécium 

Sorpcia technecistanových aniónov na chitosan za statických podmienok 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu technecistanu na chitosan sa sledoval v časovom 

intervale od 15 min do 180 min pri počiatočnom pH 2,8 a 4,64. Tabuľka 3 ukazuje 

percento sorpcie technistanu na chitosan v závislosti od doby kontaktu. Sorpcia bola rýchla 

a percento sorpcie bolo > 80 % počas prvých 15 minút. Pre ďalšie naše experimenty zvolili 

dobu kontaktu 60 minút.  

 



49 

 

Tab. 3 Percento sorpcie technécia na chitosan v závislosti od doby kontaktu 

doba kontaktu, min 

 15 30 60 120 180  

CH 
R, % pH 

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

48,5 48,0 47,0 51,8 53,0 4,64 

 

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. 

Rozpustnosť chitosanu priamo súvisí s protonizáciou amínových skupín. Acidobázické 

vlastnosti chitosanu závisia na stupni deacetylácie a disociácie amínových skupín [131]. 

Pre konvenčné vzorky chitosanu sa hodnota pKa pohybuje medzi 6,3 a 6,8. To znamená, 

že pri pH < 5 sú amínové skupiny chitosanu protonizované a polymér sa rozpúšťa. To je 

dôležité pre špecifické využitia chitosanu. Pri niektorých aplikáciách chitosanu, napr. 

v kyslých roztokoch s výnimkou média kyseliny sírovej, je nutné zosieťovať biopolymér, 

aby sa zabránilo jeho rozpusteniu v kyslom prostredí . Rozsah sieťovania a lokalizácia 

väzieb -chitosan/sieťovacie činidlo môžu mať vplyv na dostupnosť reaktívnych funkčných 

skupín. Napríklad sieťovanie s glutaraldehydom, keto-imino väzba medzi aldehydickou 

a amino skupinou, limituje počet voľných amino skupín pre chelatáciu s kovovými 

katiónmi. Podobne, stupeň acetylácie tiež kontroluje protonizáciu amino skupín 

dostupných pre rekciu s kovmi. Preto aj stupeň deacetylácie chitosanu má vplyv na sorpčné 

procesy [132]. 

V tejto štúdii výsledky ukázali že odstraňovanie technecistanových aniónov bolo silne 

závislé na pH roztoku. Efekt pH na sorpciu technecistanových aniónov bol študovaný pri 

rôznych počiatočných hodnotách pH od 2,89 do 11,3. Po 60 minútach doby kontaktu sa 

zmerala hodnota konečného pH a aktivita 
99m

Tc v roztoku. Výsledky ukázali, že sorpcia sa 

mení v závislosti od hodnoty pH roztoku. V kyslom prostredí, pri pH nižšom ako 3, sa 

chitosan rozpúšťa [23]. 



50 

 

pH
i

2 4 6 8 10 12

R
,%

0

20

40

60

80

100

p
H

f

0

2

4

6

8

10

12

 

Obr. 15 Závislosť percenta sorpcie technécia (plný symbol) a konečnej hodnoty pH 

(prázdny symbol) od počiatočnej hodnoty pH 

Z obrázka 15 je vidieť, že najvyššie percento sorpcie technécia na chitosan bol blízko 

hodnoty pH = 3. Sorpčná kapacita chitosanu sa znižovala so zvyšovaním pH nad 3. Pri 

počiatočných hodnotách pH v rozpätí od 4 do 10 bolo konečné pH približne rovnaké. 

V kyslom prostredí sa sorpčná kapacita chitosanu zvýšila v dôsledku protonizácie 

amínových skupín, čím sa zvýšil počet väzobných miest pre sorpciu. Proces sorpcie 
99m

Tc 

mohol prebiehať tvorbou komplexu na povrchu chitosanu.  
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Obr. 16 Percento sorpcie technécia na chitosan v závislosti od rôznej koncentrácie 

konkurenčných katiónov v roztoku 
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Vplyv rôznych katiónov Na
+
, Ca

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
 na sorpciu technécia bol tiež študovaný. 

Efekt týchto katiónov na sorpciu bol skúmaný s počiatočnou koncentráciou v intervale od 

1×10
-5

 mol∙dm
-3

 do 1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Sorpcia technécia na chitosan sa znižovala 

zvyšovaním počiatočnej koncentrácie týchto katiónov v roztoku nad 1×10
-3

 mol∙dm
-3

. 

Percento sorpcie technécia s počiatočnou koncentráciou katiónov nižšou ako 1×10
-3

 

mol∙dm
-3 

bolo približne rovnaké. Závislosť sorpcie technécia na chitosan od počiatočnej 

koncentrácie katiónov v roztoku je prezentované na obrázku 16. Selektivita chitosanu pre 

sledované katióny pri počiatočnej koncentrácii katiónov 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 bola v poradí Na
+
 

˃ Ca
2+

 ˃ Fe
3+

 ˃ Fe
2+

. Vplyv Na
+
 voči TcO4

-
 na sorpciu bol najsilnejší spomedzi všetkých 

vybraných konkurenčných katiónov.  
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 Obr. 17 Percento sorpcie technécia na chitosan v prítomnosti konkurenčných aniónov s 

rôznou koncentráciou v roztoku 

Študoval sa vplyv ClO4
-
, ReO4

-
 a SO4

2-
 aniónov na sorpciu technecistanových aniónov na 

chitosan.  Počiatočná koncentrácia konkurenčných aniónov bola v rozmedzí od 1×10
-5

 

mol∙dm
-3

 do 1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Najvyššie hodnoty percenta sorpcie sa dosiahlo pri najnižšej 

koncentrácii týchto aniónov. Konkurenčný vplyv ReO4
-
 voči TcO4

-
 bol silnejší ako vplyv 

ClO4
-
 a SO4

2-
 aniónov. Závislosť percenta sorpcie technécia od počiatočnej koncentrácie 

konkurenčných aniónov je prezentovaný na obrázku 17. Afinita sorbenta pre anióny kovov 

je riadená ich špeciáciou a protonizáciou polyméru. Pre dosiahnutie efektívnej sorpcie je 

nutné dosiahnuť rovnováhu medzi protonizáciou polyméru a iónového náboja kovových 
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iónov. S cieľom identifikovať kontrolné parametre sorpčných procesov bola skúmaná 

afinita chitosanu pre niektoré kovové anióny – molybdénan, vanadičnan, arzeničnan, 

fosforečnan [133-136].  

Sorpcia technecistanových aniónov na glutaraldehydom sieťovaný chitosan za 

statických podmienok 

Vplyv doby kontaktu na sorpčné procesy bol analyzovaný od 15 minút do 180 

minút pri počiatočnom pH 4,13; 4,64 a 5,5. Percento sorpcie technecistanových aniónov na 

glutaraldehydom zosieťovaný chitosan v závislosti od doby kontaktu je uvedený v tabuľke 

4. Sorpcia technécia na sorbent bola rýchla a percento sorpcie bolo ˃ 98 % pri všetkých 

počiatočných hodnotách pH v roztoku. Pre nasledujúce experimenty sa zvolila doba 

kontaktu 60 min, kedy bola dosiahnutá sorpčná rovnováha.  

Tab. 4 Percento sorpcie technécia na zosieťovaný chitosan v závislosti od doby kontaktu 

doba kontaktu, min 

 15 30 60 120 180  

 

ZCH 

 

R, % pH 

98,6 99,2 99,4 99,2 99,4 4,13 

98,9 98,8 99,7 99,5 99,5 4,64 

99,2 99,2 99,3 99,3 99,5 5,5 

 

Sorpcia technécia na ZCH bola študovaná pri počiatočnom pH v intervale od 1,65 do 11,3. 

Po 60 min doby kontaktu, konečné pH a aktivita 
99m

Tc v roztoku bola zmeraná. Výsledky 

ukazujú, že rozsah sorpcie sa menil spolu s pH. V kyslom prostredí sa sorpčná kapacita 

chitosanu ako výsledok protonizácie amino skupín, čo viedlo k zvyšovaniu počtu 

väzobných miest pre sorpciu technecistanových aniónov. V sledovanom intervale 3 – 11 

bola sorpcia technécia na zosieťovaný chitosan > 98 % (Obr. 18). Pri počiatočnom pH v 

rozmedzí od 3 do 9 bolo konečné pH ~ 3,5. Pri počiatočnom pH 3 - 10 boli konečné 

hodnoty pH približne rovnaké.  
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Obr. 18 Závislosť percenta sorpcie technécia (plný symbol) a konečnej hodnoty pH 

(prázdny symbol) od počiatočnej hodnoty pH 

Hodnota pH má vplyv na chemické vlastnosti a správanie sa kovových iónov roztoku, 

vplýva na aktivitu funkčných skupín na povrchu sorbenta, a tiež konkuruje kovovým 

iónom pre naviazanie sa na väzobné miesto [137]. Sorpčná kapacita a sorpčný 

mechanizmus sú teda závislé na pH roztoku, čo ďalej ovplyvňuje stupeň ionizácie, 

povrchový náboj a špeciáciu sorbenta [138]. Pri nízkom pH v roztoku môžu vplývať na 

sorpciu dva faktory: prvý, protonizácia amino a karboxylových skupín vedie 

k nedostupnosti týchto skupín pre komplexáciu kovových iónov a druhý, H
+
 ióny bránia 

kovovým iónom naviazaniu sa na väzobné miesta na sorbente [139]. Protonizácia 

funkčných skupín indukuje elektrostatický odpor. Stupeň protonizácie amino skupín závisí 

na stupni karboxylácie a pKa chitosanu. Protonizácia amino skupín sa znižuje so 

zvyšovaním pH v roztoku a preto elektrostatický odpor sa znižuje [140]. 

Vplyv konkurenčných katiónov Na
+
, Ca

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
 s koncentráciou 1×10

-5
 – 1 mol∙dm

-3
 

bol študovaný na sorpciu technécia na zosieťovaný chitosan. Sorpcia technécia na 

zosieťovaný chitosan sa znižovala s rastúcou koncentráciou týchto katiónov v roztoku nad 

1×10
-3

 mol∙dm
-3

. Percento sorpcie s koncentráciou katiónov nižšou ako 1×10
-3

 mol∙dm
-3

 

bolo približne rovnaké. Najvyššie hodnoty percenta sorpcie technécia sa dosiahol pri 

najnižšej koncentrácii iónov 1×10
-5

 mol∙dm
-3

. Závislosť percenta sorpcie technécia na 
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zosieťovaný chitosan od počiatočnej koncentrácie konkurenčných katiónov je uvedená na 

Obrázku 19. 

c
eq

,mol.dm
-3

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100

R
,%

0

20

40

60

80

100

Na
+

Ca
2+

Fe
2+

Fe
3+

  

Obr. 19 Percento sorpcie technécia na zosieťovaný chitosan v prítomnosti katiónov s 

rôznou koncentráciou v roztoku 

Selektivita zosieťovaného chitosanu pre tieto sledované katióny s koncentráciou vyššou 

ako 1×10
-3

 mol∙dm
-3 

bola v poradí  Fe
3+ 

> Ca
2+ 

> Na
+ 

> Fe
2+

. Konkurenčný vplyv Fe
3+ 

na 

sorpciu voči TcO4
-
 bol silnejší ako vplyv ostatných sledovaných katiónov.  

Vplyv aniónov ClO4
-
,  SO4

2-
 a ReO4

-
  na sorpciu technécia bol tiež sledovaný. 

Koncentrácia aniónov bola od 1×10
-5

 mol∙dm
-3

 do 1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Najvyššie hodnoty 

percenta sorpcie sa dosiahli pri najnižšej koncentrácii týchto aniónov 1×10
-5

 mol∙dm
-

3
.Sorpcia technécia na zosieťovaný chitosan sa znižovala s narastajúcou koncentráciou 

ClO4
-
 aniónov v roztoku nad 1×10

-3
 mol∙dm

-3
.  Konkurenčný vplyv ReO4

-
 na sorpciu voči 

TcO4
-
 bol najsilnejší zo všetkých sledovaných aniónov. Percento sorpcie technécia v 

prítomnosti SO4
2-

 bolo približne rovnaké v celom študovanom intervale koncentrácie. 

Závislosť percenta sorpcie technécia na zosieťovaný chitosan od koncentrácie 

konkurenčných aniónov v roztoku je uvedená na obrázku 20. 
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Obr. 20 Percento sorpcie technécia na zosieťovaný chitosan v prítomnosti konkurenčných 

aniónov s rôznou koncentráciou v roztoku 

Niektoré výskumy pozorovali afinitu pre kovové katióny a anióny v nasledovnom poradí: 

Cd
2+

 ˃ Cu 
2+

 ˃ Zn
2+

 ˃ Ni
2+

 ˃  Pb
2+

 ˃  SeO4

3-
  ˃ Hg

2+
 ˃ CrO2

2-
 [141]. Podobnú sekvenciu 

uviedli aj iné práce, ktoré sa zaoberali problémom migrácie kovov [142]. Neskoršie 

výskumy ukázali, že divalentné katióny ako skupina boli menej mobilné ako aniónové 

formy. Napriek tomu sa aniónové formy ako skupina značne nelíšili od katiónových 

foriem. Preto technecistan môže migroval analogicky ako Se, As alebo Cr.  

Sorpcia technecistanových aniónov na kompozit chitosan/hydroxyapatit za statických 

podmienok 

Vplyv doby kontaktu na sorpciu technecistanových aniónov na kompozit 

chitosan/hydroxyapatit sa sledoval v časovom intervale od 60 min do 180 min. Vplyv doby 

kontaktu sú uvedené v tabuľke 5. Percento sorpcie technécia bolo > 97 %. Proces sorpcie 

bol rýchly a sorpčná rovnováha sa ustálila už po 60 min. Preto sme si pre ďalšie naše 

experimenty zvolili dobu kontaktu 60 minút. 
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Tab. 5 Percento sorpcie technécia v závislosti od doby kontaktu 

Kompozit 

CH/HA 

Doba kontaktu, min 

60 120 180 

R, % 

100:0 (ZCH) 99,4 99,3 99,5 

50:50 97,0 97,1 97,3 

30:70 97,8 98,6 98,8 

20:80 99,0 99,4 99,4 

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. V 

tabuľke 6 je uvedený vplyv počiatočnej hodnoty pH na percento sorpcie technécia 

a hodnota konečného pH po sorpcii. Pri počiatočnom pH v rozmedzí 2,9-10,2 percento 

sorpcie technécia na kompozity chitosan/hydroxyapatit CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 

30:70, CH/HA 100:0 bolo > 98 % a na CH/HA 50:50 bolo > 94% vďaka prítomnosti 

amino a hydroxylových skupín chitosanu a excelentným tlmiacim vlastnostiam 

hydroxyapatitu. Je jasné, že účinnosť sorpcie bola približne rovnaká, pretože hodnota pH 

po sorpcii bola takmer rovnaká pre všetky sledované CH/HA kompozity. V sledovanom 

rozmedzí počiatočnej hodnoty pH od 2,9 do 10,2 bolo výsledné pH od 3,5 do 5,5 pre 

CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, CH/HA 50:50 a CH/HA(100:0). 

Tab. 6 Percento sorpcie technécia a hodnota konečného pH v závislosti od počiatočnej 

hodnoty pH 

 

Kompozity 

R, % 

pHi 

pHf 

2.9 4.9 7.4 10.2 

CH/HA 

(A) 

5.5 99.4 99.3 99.0 98.7 

CH/HA 

(B) 

4.0 99.1 99.4 99.4 98.9 

CH/HA 

30:70 

4.0 98.2 98.6 97.9 98.0 

CH/HA 

50:50 

3.5 93.9 96.1 96.3 96.0 

CH/HA 

100:0 

4.0 98.8 99,2 99.5 99.0 

Gupta a kol. študovali účinok pH na sorpciu olovnatých, kobaltnatých a nikelnatých 

katiónov na kompozit hydroxyapatit/chitosan z vodných roztokov. Experimenty sa 

vykonávali v intervale pH 2-5,5 pre Pb
2+

 a 2-6 pre Co
2+

 aj Ni
2+

. Výsledky ukázali 

zvyšovanie sorpcie so zvyšovaním pH v systéme a maximálne hodnoty percenta sorpcie pri 
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pH 5,5 pre Pb
2+

 a 6,0 pre Co
2+

 a Ni
2+

. Hodnoty pH roztokov nad 5,5 pre Pb
2+

 a 6,0 pre 

Co
2+

 a Ni
2+

 sa nepripravovali, aby sa predišlo tvorbe zrazeniny vo forme ich hydroxidov 

[143]. Pri nízkom pH sa sorpcia kovových iónov znižovala v dôsledku zvyšovania H
+
 

iónov, ktoré s nimi súťažili o aktívne miesta na povrchu sorbenta. V zásaditých oblastiach 

sa prítomnosť H
+
 iónov znižovala, sorpčný povrch bol deprotonizovaný, čím sa sorpcia 

sledovaných katiónov zvyšovala [144].  

Sorpciu konkurenčných iónov ťažkých kovov  Pb
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, Cr
6+

, Cu
2+

 na kompozit 

chitosan/celulóza pozorovali Sun a kol..Odhalili, že Cr
6+

 katióny sa oveľa rýchlejšie 

adsorbovali na biosorbent ako ostatné sledované katióny. Najvyšší účinok sorpcie bol 

pozorovaný pri Cu
2+ 

a potom sorpcia klesala v poradí Zn
2+

 ˃ Cr
2+

 ˃ Ni
2+

 ˃ Pb
2+

 [145]. 

V našej štúdii sa sledoval vplyv katiónov Na
+
, Cs

+
, 



4NH , Ca
2+

, Co
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 na sorpciu 

technécia na kompozitoch CH/HA 100:0, CH/HA 50:50, CH/HA 30:70 s koncentráciou 

katiónov v roztoku 1×10
-2

 mol∙dm
-3

. Najvyššie hodnoty percenta sorpcie technécia sa 

dosiahli na CH/HA 100:0. Prítomnosť sledovaných konkurenčných iónov v roztoku nemá 

vplyv na sorpciu technécia na CH/HA 100:0. Vplyv katiónov Fe
2+ 

and Fe
3+

 voči TcO4
 -
 bol 

silnejší ako pri ostatných sledovaných katiónoch pri sorpcii technécia na kompozity 

CH/HA 30:70 a CH/HA 50:50. Percento sorpcie technécia na CH/HA 100:0, CH/HA 

50:50, CH/HA 30:70 v prítomnosti iných iónov v roztoku s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

 

je uvedené na Obr. 21A. 

 

Obr. 21 Percento sorpcie technécia na kompozity chitosan-hydroxyapatit v prítomnosti 

konkurenčných iónov v roztoku s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

; 

A CH/HA s rozdielnym hmotnostným pomerom, B CH/HA s rozdielnom metódou prípravy 
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Vplyv katiónov Na
+
, Cs

+
, 



4NH , Ca
2+

, Co
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 na sorpciu technécia sa sledoval na 

kompozity CH/HA 30:70, CH/HA(A), CH/HA(B) s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

 (Obr. 

21B). Percento sorpcie technécia bolo rovnaké pre všetky kompozity s hmotnostným 

pomerom 30:70. Vplyv katiónov Fe
2+

 voči TcO4
 -
 na sorpciu je silnejší ako vplyv ostatných 

sledovaných katiónoch pre všetky kompozity s rovnakým hmotnostným pomerom. 

Železnaté katióny môžu spôsobiť redukciu technecistanu do nižších oxidačných stupňov v 

sledovaných kompozitoch, ktoré obsahujú hydroxyapatit [146, 147]. Vplyv rôznych 

konkurenčných aniónov na sorpciu technecistanových aniónov sa sledoval s ich 

koncentráciou v intervale 1×10
-4

 – 1×10
-1

 mol dm
-3

. Vplyv NO3
-
, ClO4

-
, ReO4

-
 a SO4

2-
 na 

sorpciu sa študoval na všetky pripravené kompozity. Z obrázka 22 možno vidieť, že 

sorpcia na kompozit CH/HA 50:50 pre tieto anióny sa znižovala v poradí SO4
2- 

> NO3
- 
> 

ClO4
- 

> ReO4
-
. Sorpcia aniónov na ostatné kompozity bola rovnaká. Konkurenčný efekt 

ReO4
- 
voči TcO4

-
 bol silnejší ako vplyv ostatných sledovaných aniónov na sorpciu, pretože 

renistan je chemický analóg technecistanu.  

 

Obr. 22 Percento sorpcie technecistanu na kompozit chitosan/hydroxyapatit 50/50 

v prítomnosti rôznych aniónov v roztoku 

Liu a kol. študovali odstraňovanie fluoridov z vodných roztokov použitím sieťovaného 

chitosanu imobilizovaného zirkoničitými aniónmi. Sledovali ako na sorpciu vplýva 

prítomnosť iných aniónov. Zistili, že prítomnosť iných aniónov má negatívny účinok na 
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odstraňovanie fluoridov.  Sorpcia sa znižovala v poradí Cl
-
 > SO4

2-
 > CO3

2-
 > PO4

3-
. Nižší 

sorpčný účinok v prítomnosti chloridov a síranov môže byť následkom konkurencie medzi 

aniónmi pre aktívne miesta na povrchu sorbenta [148]. 

Sorpcia technécia na chitosan za dynamických podmienok 

Vodný roztok TcO4

-
 bol použitý pre experimenty vykonávané cez kolónu, t. j. za 

dynamických podmienok. Technécium vo forme 
99m

TcO4

-
 bol produkovaný z 

99
Mo/

99m
Tc 

generátora. Roztoky pre skúmanie desorpčnej schopnosti sorbentov boli nasledovne: 0,1 M 

NaClO4; 0,1 M Na2SO4; 0,1 M NaCl; 0,1 M NaNO3; 0,1 M Na2CO3; 0,1 M Na3BO3; 0,1 M 

H3BO3. Študovala sa sorpcia technecistanu a vplyv konkurenčných aniónov za 

dynamických podmienok.  Sorpčné experimenty sa vykonávali v prítomnosti 0,1M 

roztokov konkurenčných aniónov ClO4

-
, SO4

2-
, Cl

-
, NO3

-
, CO3

-
, BO3

-
 a 1M kyseliny 

boritej. Sorpcia a desorpcia technecistanu pre chitosan je uvedená na obrázku 23. Sorpcia 

klesala v nasledujúcom poradí roztokov H3BO3 ˃ BO3

-
 ˃ SO4

2-
 ˃ CO3

-
 ˃ Cl

-
˃ NO3

-
 ˃ ClO4

-

. Najväčší vplyv na sorpciu mal chloristan. Chloristan má podobnú tetraédrickú štruktúru, 

preto správanie sa počas experimentov bolo veľmi podobné. Pravdepodobne mohla 

prebiehať iónová výmena. Chloristan tak nahradil technecistan na aktívnych miestach 

v sorbente. Kyselina boritá potláča sorpciu technecistanu v najmenšej miere. Tieto 

výsledky môžu byť porovnateľné s dátami, ktoré sa získali v štúdii za statických 

podmienok. Sieťovaný chitosan sa rovnako použil pre separáciu 
99m

TcO4

-
 v dynamických 

podmienkach (Obr. 24). 
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Obr 23. Sorpcia a desorpcia technecistanu na CH za dynamických podmienok 

Roztoky konkurenčných aniónov s najnižšou hodnotou absolútnej štandardnej entalpie 

hydratácie boli najefektívnejšie pre desorpčné procesy. Sorpcia  technecistanu na 

sieťovaný chitosan klesala v poradí roztokov SO4

2-
 ≈ CO3

-
 ˃ HCl ˃ NO3

-
 ˃ I

-
 ˃ ClO4

-
 ˃ 

ReO4

-
. 

 

 Obr 24. Sorpcia a desorpcia technecistanu na ZCH za dynamických podmienok 
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V tabuľke 7 a 8 sú uvedené počiatočné hodnoty pH roztokov sledovaných aniónov a pH po 

sorpcii technecistanu pre chitosan a pre sieťovaný chitosan. Tabuľka 9 uvádza hodnoty 

percenta sorpcie technecistanu na chitosan a sieťovaný chitosan v prítomnosti 

konkurenčných aniónov za dynamických podmienok. Kyselina boritá nemá výrazný vplyv 

na sorpciu technecistanu na chitosan. Najväčší vplyv na sorpciu techneistanu na sieťovaný 

chitosan má renistan. 

Tab. 7 Počiatočné a konečné pH pre sorpciu technecistanu na chitosan v prítomnosti 

konkurenčných aniónov 

 

pH 

pred sorpciou 

pH 

po sorpcii 

chloristan 5,69 5,86 

síran 5,26 5,71 

chlorid 7,12 5,52 

dusičnan 7,98 5,51 

uhličitan 11,12 10,97 

boritan 10,10 10,01 

k.boritá 6,43 6,18 

 

Tab. 8 Počiatočné a konečné pH pre sorpciu technecistanu na sieťovaný chitosan 

v prítomnosti študovaných konkurenčných aniónov 

 
pH(pred) pH(po) 

chloristan 5,69 5,35 

síran 5,26 4,06 

renistan 4,02 5,13 

dusičnan 7,98 4,47 

uhličitan 11,12 10,63 

iodid 4,54 4,69 

k.boritá 1,0 0,31 
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Tab. 9 Hodnoty percenta sorpcie technecistanu na chitosan a sieťovaný chitosan 

v prítomnosti konkurenčných aniónov za dynamických podmienok 

 
R, % 

 
CH ZCH 

ClO4
- 2,100 ± 0,010 19,745 ± 0,102 

SO4
2- 2,820 ± 0,013 99,886 ± 7,798 

Cl
- 1,520 ± 0,007 - 

NO3
- 3,260 ± 0,015 65,057 ± 0,350 

CO3
2- 2,210 ± 0,010 96,583 ± 1,150 

H3BO3 96,020 ± 1,375 - 

BO3
- 1,970 ± 0,012 - 

I
- - 22,239 ± 0,107 

ReO4
- - 12,139 ± 0,070 

HCl - 75,511 ± 0,512 

 

Vieira a kol. študovali sorpčné a desorpčné procesy za dynamických ortuťnatých iónov na 

guľôčky a membrány pripravené z chitosanu. Uviedli, že membrány chitosanu mali vyššiu 

sorpčnú kapacitu ako guľôčky, pravdepodobne v dôsledku vyššej koncentrácie chitosanu 

v membránach. Metóda prípravy, štruktúra a celkový obsah chitosanu ovplyvňuje 

experimentálne výsledky desorpcie. Sorpčná kapacita chitosanu je závislá aj od veľkosti 

častíc [149]. Zhodné výsledky štúdií priniesli Macura a kol, Jha a kol. aj Rorrer a kol., 

ktorí pozorovali vyššiu sorpčnú kapacitu redukovaním reaktívneho povrchu [150-

152].Guibal vo svojich výskumoch zistil vyššiu sorpčnú kapacitu pre guľôčky chitosanu. 

Ako dôvod uviedol menší reakčný povrch [46]. 

Na desorpčné experimenty má vplyv aj absolútna štandardná entalpia hydratácie. 

V tabuľke 10 sú uvedené hodnoty absolútnej štandardnej entalpie hydratácie vybraných 

aniónov z literárnych zdrojov. Najvýraznejší účinok na desorpciu sa prejavil pri aniónoch 

s najnižšou absolútnou štandardnou entalpiou hydratácie. Dusičnan so štandardnou 

absolútnou entalpiou hydratácie -316 kJ·mol
-1

 bol druhý v poradí skúmaných roztokov 

aniónov, ktorý významne ovplyvňoval desorpčné procesy. Absolútna štandardná entalpia 

hydratácie technecistanového aniónu je -205 kJ·mol
-1

. 
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Tab. 10 Hodnoty štandardnej entalpie hydratácie vybraných aniónov z literárnych zdrojov 

 ∆Ghyd., kJ·mol
-1

 

 
 [153] [154] [155] [156] 

síran -986 -1099 -1103 - 

chlorid -305 -359 - - 

dusičnan - -316 -314 - 

chloristan - -205 - - 

technecistan -202 - - -251 

renistan - - -240 -330 

jodid -240 - - - 

 

Je možné uvažovať priebeh týchto reakcií pre desorpcii 
99m

TcO4

-
 s roztokom dusičnanov:  

R−C=O···H
-
 + NO3

-
→R−C=O···H···ONO2 

Sorpciu môžu ovplyvniť mnohé ďalšie parametre ako sú spôsob prípravy sorbenta, ich 

štruktúry a podmienok dynamických sorpčných experimentov, napr. koncentrácia, pH 

roztoku [157]. Galamboš a kol. sledovali sorpčnú schopnosť aktívneho uhlia pre 

technecistan v prítomnosti roztokov konkurenčných katiónov. Vo svojej štúdii, uviedli, že 

percento sorpcie technecistanu výrazne ovplyvňuje počiatočná koncentrácia aniónov 

v roztoku. Najvýraznejší vplyv na  sorpciu mali dusičnanové a chloristanové anióny, čo je 

zrejme dôsledok ich štandardnej absolútnej molárnej entalpie hydratácie [154]. 

Sorpcia rádionuklidov na sieťovaný chitosan za statických podmienok 

Etalón obsahoval z roztoky týchto rádionuklidov 
241

Am, 
109

Cd, 
139

Ce, 
57

Co, 
60

Co, 

137
Cs, 

113
Sn, 

85
Sr, 

88
Y, 

51
Cr. Aktivita bola stanovená absolútnou metódou. Finálna kontrola 

bola vykonaná pomocou gama spektrometie na HPGe detektore.  

Chemické zloženie etalónu: 20 mg/l každého z vyššie uvedených deviatich prvkov v 4M 

HCl a 30 mg/l CrCl3. Základné charakteristiky zo sprievodného listu otvoreného  žiariča sú 

uvedené v tabuľke 11. 
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Tab. 11 Základné charakteristiky zo sprievodného listu otvoreného  žiariča 

rádionuklid 
doba 

polpremeny, d 
aktivita, kBq 

štandardná 

neistota, % 

Am-241 158004 5,680 0,5 

Cd-109 461,9 28,09 1,2 

Ce-139 137,64 2,629 0,6 

Co-57 271,8 1,653 0,5 

Co-60 1925,2 3,671 0,5 

Cs-137 10976 3,270 0,9 

Sn-113 115,09 5,857 2,0 

Sr-85 64,85 10,11 0,6 

Y-88 106,63 7,529 1,1 

Cr-51 27,704 33,99 0,5 

 

Odparený etalón sme rozpustili v 50 µl roztoku s 0,01 M HCl. K 3,5 ml z každého roztoku 

pH v intervale od 2 do 6,9. Experimenty sa vykonávali za statických a aeróbnych 

podmienok pri laboratórnej teplote. K 30 mg glutaraldehydom sieťovanému chitosanu sme 

pridali 3 ml roztoku pH. Zmes sa premiešavala na laboratórnom extraktore pri konštantnej 

rýchlosti miešania. Po 3 h doby kontaktu fáz, po sorpcii sa suspenzia centrifugovala 10 min 

na centrifúge typu Hettich EBA 20 pri 6,000 ot·min
-1

. Alikvotná časť supernatantu sa 

merala na gama spektrometre s HPG detektorom. Chyba bola menšia ako 10 %. 
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Tab. 12 Percento sorpcie jednotlivých rádionuklidov v etalóne verzus počiatočná hodnota 

pH  

 
pH 

pH pred sorpciou 2,0 4,0 6,1 6,4 6,9 

pH po sorpcii 2,1 2,9 3,0 3,0 3,0 

Rádionuklid Percento sorpcie R, % 

Am-241 < 1 10,7 87,8 87,5 93,0 

Cd-109 8,8 6,5 6,1 6,8 11,7 

Co-57 < 1 3,6 4,6 < 1 4,6 

Ce-139 4,1 2,5 65,6 63,7 93,3 

Sn-113 41,3 41,7 99,4 99,3 99,6 

Sr-85 < 1 < 1 3,3 11,7 8,0 

Cs-137 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Y-88 < 1 2,1 60,3 64,4 92,8 

Co-60 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

  

Hodnota percenta sorpcie rádionuklidov v etalóne sa zvyšovala s narastajúcou počiatočnou 

hodnotou pH v roztoku (Tab. 12). Sieťovaný chitosan prednostne vo svojej štruktúre 

zachytil 
241

Am, 
139

Ce, 
113

Sn, 
88

Y. Sorpcia týchto rádionuklidom pri počiatočnom pH 6,9 

bola ˃ 92 %. Cd, 
60

Co, 
57

Co, 
137

Cs a 
85

Sr zostali v roztoku. Pri počiatočných hodnotách pH 

od 4 vyššie boli hodnoty pH po sorpcii ~3. 
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ZÁVER 

 Špecifický povrch chitosanu (CH) a glutaraldehydom sieťovaného chitosanu (ZCH) 

bol charakterizovaný BET metódou. Hodnota špecifického povrchu chitosanu bola 

1,2 m
2
·g

-1
 a sieťovaného chitosanu 1,0 m

2
·g 

-1
. 

 Bod nulového náboja CH a ZCH bol určený potenciometrickou titráciou. Bod 

nulového náboja pHPZC pre chitosan bol pri pH = 7,15 a pre sieťovaný chitosan bol 

zistený pri pH = 4. 

 Veľkosť a forma častíc jednotlivých kompozitov bola zistená pomocou 

skenovacieho elektrónového mikroskopu. 

 Sorpcia kobaltnatých katiónov na chitosan a glutaraldehydom sieťovaný chitosan 

sa študovala metódou rádioizotopovej indikácie použitím rádioizotopu 
60

Co. Vodná 

fáza sa označila rádionuklidom 
60

Co s objemovou aktivitou 8,93 Bq∙ml
-1 

a s 

výslednou koncentráciou Co
2+

 katiónov 1∙10
-4

 mol∙dm
-3

. Experimenty sorpcie sa 

vykonávali vsádzkovou metódou za statických a aeróbnych podmienok pri 

laboratórnej teplote. 

 Sorpcia kobaltnatých katiónov na CH a ZCH sa sledovala v časovom intervale od 

30 min do 1140 min s koncentráciou Co
2+

 katiónov v roztoku 1×10
-4

 mol·dm
-3

. Po 

30 minútach bolo percento sorpcie 52 % pre CH a 35% pre ZCH. Rovnováha sa 

ustálila po 240 minútach. 

 Pri štúdii sorpcie kobaltnatých katiónov na CH a ZCH sa sorpčné experimenty 

vykonávali v rozpätí pH od ~2 do ~8 použitím Brittonov–Robinsonovho tlmivého 

roztoku. Pri sorpcii na  CH bola sorpcia v kyslom pH nízka. Najvyššie percento 

sorpcie sa dosiahlo v rozmedzí pH hodnôt od 6 do 8. Hodnota pH po sorpcii sa 

zvyšovala so zvyšovaním počiatočnej hodnoty pH v roztoku. Sorpčná kapacita 

sieťovaného chitosanu sa znižovala zvyšovaním pH v roztoku Najvyššia hodnota 

percenta sorpcie bola zistená blízko pH 4. Konečné pH hodnoty sa zvyšovali 

zvyšovaním počiatočných hodnôt pH. 

 Sledoval sa vplyv rôznej koncentrácie katiónov Pb
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Sr
2+

, Cs
+
 od 1×10

-

5
 mol∙dm

-3
 do 1 mol∙dm

-3
 na sorpciu kobaltnatých katiónov s koncentráciou 1×10

-

4
 mol∙dm

-3
 na CH a ZCH. Selektivita chitosanu pre konkurenčné katióny pri ich 

koncentrácii vyššej ako 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 klesá v poradí Pb
2+ 

> Cu
2+ 

> Ni
2+

 >  Cs
+
 > 

Sr
2+

 . Najväčší vplyv na sorpciu kobaltu na chitosan mali olovnaté katióny pri 
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koncentrácii konkurenčných katiónov väčšej ako 1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Selektivita 

glutaraldehydom sieťovaného chitosanu pre konkurenčné katióny pri ich 

koncentrácii vyššej ako 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 klesá v poradí Pb
2+

 > Sr
2+

 > Ni
2+ 

> Cu
2+

 > 

Cs
+
. Najväčší vplyv na sorpciu kobaltu na sieťovaný chitosan mali olovnaté katióny 

pri koncentrácii vyššej ako 1×10
-3

 mol∙dm
-3

. 

 Sorpcia technecistanového aniónu na sorbenty na báze chitosanu sa študovala 

metódou rádioizotopovej indikácie. Ako rádioizotop sa použil 
99m

Tc. Sorpčné 

experimenty sa vykonávali vsádzkovou metódou za statických a aeróbnych 

podmienok pri laboratórnej teplote 

 Vplyv doby kontaktu na sorpciu technecistanu na chitosan sa sledoval v časovom 

intervale od 15 min do 180 min pri počiatočnom pH 2,8 a 4,64. Sorpcia bola rýchla 

a percento sorpcie bolo > 80 % počas prvých 15 minút. 

 Efekt pH na sorpciu technecistanových aniónov na chitosan bol študovaný pri 

rôznych počiatočných hodnotách pH od 2,89 do 11,3. Najvyššie percento sorpcie 

technécia na chitosan bol blízko hodnoty pH 3. Sorpčná kapacita chitosanu sa 

znižovala so zvyšovaním pH nad 3. Pri počiatočných hodnotách pH v rozpätí od 4 

do 10 bolo konečné pH približne rovnaké. 

 Vplyv rôznych katiónov Na
+
, Ca

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
 na sorpciu technécia na chitosan bol 

skúmaný s počiatočnou koncentráciou v intervale od 1×10
-5

 mol∙dm
-3

 do 1×10
-1

 

mol∙dm
-3

. Selektivita chitosanu pre sledované katióny pri počiatočnej koncentrácii 

katiónov 1×10
-1

 mol∙dm
-3

 bola v poradí Na
+
 ˃ Ca

2+
 ˃ Fe

3+
 ˃ Fe

2+
. Vplyv Na

+
 voči 

TcO4
-
 na sorpciu bol najsilnejší spomedzi všetkých vybraných katiónov.  

 Študoval sa vplyv ClO4
-
,  SO4

2-
 a ReO4

-
  aniónov na sorpciu technecistanových 

aniónov na chitosan. Počiatočná koncentrácia konkurenčných aniónov bola v 

rozmedzí od 1×10
-5

 mol∙dm
-3

 do 1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Konkurenčný vplyv ReO4
-
 voči 

TcO4
-
 bol silnejší ako vplyv ClO4

-
 a SO4

2-
 aniónov. Sorpcia technecistanu klesala 

v poradí ClO4
-
 ˃  SO4

2-
 ˃ ReO4

-
.   

 Vplyv doby kontaktu na sorpciu technecistanu na sieťovaný chitosan bol 

analyzovaný od 15 minút do 180 minút pri počiatočnom pH 4,13; 4,64 a 5,5. 

Sorpcia technécia na sorbent bola rýchla a percento sorpcie bolo ˃ 98 % pri 

všetkých počiatočných hodnotách pH v roztoku. 

 Sorpcia technécia na ZCH bola študovaná pri počiatočnom pH v intervale od 1,65 

do 11,3. V sledovanom intervale 3 – 11 bola sorpcia technécia na zosieťovaný 
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chitosan > 98 %. Pri počiatočnom pH v rozmedzí od 3 do 9 bolo konečné pH ~ 3,5. 

Pri počiatočnom pH 3 - 10 boli konečné hodnoty pH približne rovnaké.  

 Vplyv katiónov Na
+
, Ca

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
 s koncentráciou 1×10

-5
 – 1 mol∙dm

-3
 bol 

študovaný na sorpciu technécia na zosieťovaný chitosan. Selektivita zosieťovaného 

chitosanu pre tieto sledované katióny s koncentráciou vyššou ako 1×10
-3

 mol∙dm
-3 

bola v poradí  Fe
3+ 

> Ca
2+ 

> Na
+ 

> Fe
2+

. Konkurenčný vplyv Fe
3+ 

na sorpciu voči 

TcO4
-
 bol silnejší ako vplyv ostatných sledovaných katiónov.  

 Vplyv aniónov ClO4
-
,  SO4

2-
 a ReO4

-
  na sorpciu technécia na sieťovaný chitosan 

bol sledovaný s koncentráciou konkurenčných aniónov od 1×10
-5

 mol∙dm
-3

 do 

1×10
-1

 mol∙dm
-3

. Konkurenčný vplyv ReO4
-
 na sorpciu voči TcO4

-
 bol najsilnejší zo 

všetkých sledovaných aniónov. 

 Vplyv doby kontaktu na sorpciu technecistanových aniónov na kompozity 

chitosan/hydroxyapatit sa sledoval v časovom intervale od 60 min do 180 min. 

Percento sorpcie technécia bolo > 97 %. 

 Pri počiatočnom pH v rozmedzí 2,9 - 10,2 percento sorpcie technécia na 

kompozity chitosan-hydroxyapatit CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, ZCH 

bolo > 98 % a na CH/HA 50:50 bolo > 94% vďaka prítomnosti amino 

a hydroxylových skupín chitosanu a excelentným tlmiacim vlastnostiam 

hydroxyapatitu. V sledovanom rozmedzí počiatočnej hodnoty pH od 2,9 do 10,2 

bolo výsledné pH od 3,5 do 5,5 pre CH/HA(A), CH/HA(B), CH/HA 30:70, CH/HA 

50:50 a CH/HA(100:0). 

 V našej práci sa sledoval vplyv katiónov Na
+
, Cs

+
, 



4NH , Ca
2+

, Co
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 na 

sorpciu technécia na kompozitoch CH/HA 100:0, CH/HA 50:50, CH/HA 30:70 

s koncentráciou katiónov v roztoku 1×10
-2

 mol∙dm
-3

. Najvyššie hodnoty percenta 

sorpcie technécia sa dosiahli na CH/HA 100:0. Vplyv katiónov Fe
2+ 

and Fe
3+

 voči 

TcO4
 -
 bol silnejší ako pri ostatných sledovaných katiónoch pri sorpcii technécia na 

kompozity CH/HA 30:70 a CH/HA 50:50. Vplyv katiónov Na
+
, Cs

+
, 



4NH , Ca
2+

, 

Co
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

 na sorpciu technécia sa sledoval na kompozity CH/HA 30:70, 

CH/HA(A), CH/HA(B) s koncentráciou 1×10
-2

 mol∙dm
-3

. Percento sorpcie 

technécia bolo rovnaké pre všetky kompozity s hmotnostným pomerom 30:70. 

Vplyv katiónov Fe
2+

 voči TcO4
 -

 na sorpciu je silnejší ako vplyv ostatných 

sledovaných katiónoch pre všetky kompozity s rovnakým hmotnostným pomerom. 
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 Vplyv rôznych konkurenčných aniónov s  koncentráciou v intervale 1×10
-4

 – 1×10
-

1
 mol dm

-3
. sa sledoval na sorpciu technecistanových aniónov na sieťovaný 

chitosan Vplyv NO3
-
, ClO4

-
, ReO4

-
 a SO4

2-
 na sorpciu technecistanu sa študoval na 

všetky pripravené kompozity. Sorpcia na kompozit CH/HA 50:50 pre tieto anióny 

sa znižovala v poradí SO4
2- 

> NO3
- 

> ClO4
- 

> ReO4
-
. Sorpcia technecistanu 

v prítomnosti konkurenčných aniónov na ostatné sorbenty bola rovnaká. 

Konkurenčný efekt ReO4
- 
voči TcO4

-
 bol silnejší ako vplyv ostatných sledovaných 

aniónov na sorpciu, pretože renistan je chemický analóg technecistanu. 

 Študovala sa sorpcia technecistanu a vplyv konkurenčných aniónov na chitosan 

a sieťovaný chitosan za dynamických podmienok. Sorpčné experimenty sa 

vykonávali v prítomnosti 0,1M roztokov konkurenčných aniónov ClO4

-
, SO4

2-
, Cl

-
, 

NO3

-
, CO3

-
, BO3

-
 a 1M kyseliny boritej. Sorpcia technecistanu na chitosan klesala 

v poradí roztokov H3BO3 ˃ BO3

-
 ˃ SO4

2-
 ˃ CO3

-
 ˃ Cl

-
˃ NO3

-
 ˃ ClO4

-
. Sorpcia 

technecistanu na sieťovaný chitosan klesala v poradí roztokov SO4

2-
 ≈ CO3

-
 ˃ HCl 

˃ NO3

-
 ˃ I

-
 ˃ ClO4

-
 ˃ ReO4

-
. 

 Študovala sa sorpcia rádionuklidov v etalóne na sieťovaný chitosan za statických 

podmienok. Hodnota percenta sorpcie rádionuklidov v etalóne sa zvyšovala 

s narastajúcou počiatočnou hodnotou pH v roztoku. Sieťovaný chitosan prednostne 

vo svojej štruktúre zachytil 
241

Am, 
139

Ce, 
113

Sn, 
88

Y. Sorpcia týchto rádionuklidom 

pri počiatočnom pH 6,9 bola ˃ 92 %. Cd, 
60

Co, 
57

Co, 
137

Cs a 
85

Sr zostali v roztoku. 

 Získané výsledky potvrdili možné využitie sorbentov na báze chitosanu pre 

imobilizáciu technecistanu a kobaltnatých katiónov v kvapalných rádioaktívnych 

odpadoch. Sieťovaný chitosan je vhodný pre separáciu amerícia, céru, ytria a cínu 

z roztokov. Ďalšie štúdie budú zamerané na separáciu kadmia, stroncia, kobaltu 

a cézia, ktoré zostali v roztoku. 
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