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ABSTRAKT 

Práca charakterizuje chemicky modifikovaný biosorbent pre zakoncentrovanie 
137

Cs 

z vodných roztokov. Na modifikáciu sa pouţil biosorbent pripravený z drevokaznej huby - 

Práchnovec kopytovitý (Fomes fomentarius). Vlastnosti pripraveného sorbentu sa sledovali na 

modelových roztokoch s rádionuklidom 
137

Cs. Zistilo sa, ţe biosorbent vykazuje vysokú 

schopnosť absorpcie 
137

Cs v širokom rozsahu hodnôt pH a tieţ v roztokoch s vysokou 

iónovou silou. Bola stanovená maximálna sorpčná kapacita 50 mg Cs
+
 na 1 g modifikovaného 

biosorbentu. Testoval sa vplyv konkurenčných iónov Na
+
,  K

+, 
Ca

+
 a Mg

2+
, zistilo sa, ţe 

testované katióny nemajú významný vplyv na sorpciu 
137

Cs. Zistilo sa tieţ, ţe na elúciu 
137

Cs 

je najvhodnejšia HNO3 s koncentráciou vyššou ako 7 mol·dm
-3

.  

 

 

ÚVOD 

Biosorbent – biomateriál je odvodený od biologického materiálu mikrobiálneho (baktérie), 

mikroskopické huby (plesne), kvasinky, mikroskopické riasy a iné mikroorganizmy, 

rastlinného materiálu, biomasy makroskopických rias, vyšších húb, či ţivočíšneho materiálu), 

ktorý je schopný viazať chemické prvky (tieţ rádionuklidy), anorganické a organické 

kontaminanty [1 - 4]. Osobitné postavenie majú materiály obsahujúce polysacharid v 

molekule ktorého sa nachádza dusík napr. chitín, resp. nasledovne pripravený z neho chitosan 

[5 - 9]. Základným mechanizmom sorpcie je moţnosť tvorby chelátových komplexov. 

Biosorbent môţe naviazať prakticky všetky ťaţké kovy, biogénne prvky a tieţ rádionuklidy. 

Niektoré druhy vyšších húb obsahujú vláknitý materiál s vysokým obsahom chitínu od (60 - 

95) %, glukanátov (5 – 35) %, melanínov (0 - 10) %. Hubové chitínové mikrofibrily môţu 

obsahovať aţ 250 lineárnych polysacharidových zloţiek s mikrometrovou hrúbkou a plochou 

aţ 1000 m
2

g
-1

. Z bunkovej steny húb sa získava tieţ 1,3/1,6--glukán-chitín-melanín 

komplex (synergické efekty) pre farmakologické a kozmetické účely, výţivné doplnky a iné 

aplikácie.  

V procesoch sorpcie rádionuklidov sa pozornosť venovala štúdiu a aplikáciám chemicky 

modifikovaných chitosanových derivátov a materiálu komerčne označeného ako Mikoton 

(chitín-melanín-glukánový komplex) a ich chemickým modifikáciám získaných z vyšších húb 

(Higher Basidiomycetes) [9 - 19]. 

 

METODIKA 

Práchnovec pochádza z lokality západné Slovensko a bol postupne chemická modifikovaný 

pomocou CuSO4, FeCl3 a hexakyanoţeleznitanom draselným. Výsledný produkt bol 

prefiltrovaný a sušený pri 60 °C po dobu 24 hodín, resp. lyofilizáciou. Takto pripravený 

modifikovaný biosorbent bol následne pouţitý na charakterizáciu sorpčných vlastností pre 

separáciu 
137

Cs.  

 

 

mailto:dulanska@nic.fns.uniba.sk


“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2017” 14. - 16. jún 2017, Svit 

 
138 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Merný povrch pripraveného modifikovaného sorbentu bol stanovený na Slovenskej akadémii 

vied v Bratislave klasickou metódou a má hodnotu 39 m
2
·g

-1
. Obsah prvkov v  biosorbente 

bol stanovený metódou atómovej absorpčnej spektrometrie a obsahoval 1,73 % draslíka, 2,98 

% medi, 4,67 % ţeleza. 

Ako prvé sa sledovala časová závislosť adsorpcie 
137

Cs na modifikovanom sorbente 

v dynamických podmienkach. Na experiment sa odobralo do centrifugačnej skúmavky 0,05 g 

modifikovaného biosorbentu, pridalo sa 10 ml destilovanej vody a 200 µl rádionuklidu 
137

Cs. 

Po uplynutí doby kontaktu s biosorbentom sa odobral roztok na gamaspektrometrické meranie 

(HPGe detektor, EG&G ORTEC GEM 20190P). Zistilo sa, ţe k sorpcii 
137

Cs dochádza 

pomerne rýchlo uţ po prvých minútach kontaktu.  

V ďalšej časti práce sa sledoval vplyv hodnoty pH na sorpciu 
137

Cs. Hodnota pH prostredia 

bolo upravené pomocou HCl a NaOH. Na testovanie sa pouţilo 0,5 g biosorbentu, ktorý sa 

vloţil do chromatografickej kolóny a kondicioval sa po dobu 24 hodín v deionizovanej vode. 

Modelová vzorka obsahovala 20 ml roztoku s danou hodnotou pH a 200 µl roztoku 
137

Cs (A = 

15 Bq). Pretečená frakcia sa zachytila do scintilačnej vialky a nasledovne zmeramá. Sorbent 

bol premytý s deionizovanou vodou a premývacia frakcia bola tieţ zmeraná. Zistila sa aţ 100 

% sorpcia cézia v celej testovanej oblasti hodnôt pH (obr. 1).  

 

 
Obr.1 Vplyv percenta sorpcie 

137
Cs na modifikovanom sorbente v závislosti od hodnoty pH. 

 

V ďalšej časti práce sa testoval vplyv stabilného nosiča Cs
+
. Modelové vzorky obsahovali 

nosič Cs
+ 

s koncentráciou od (5 - 70) mg. Na testovanie bolo pouţitý 1 g biosorbentu. Zistilo 

sa, ţe % sorpcie klesá aţ pri hodnote 50 mg Cs
+
 (t.j. 379 µmol·g

-1
 biosorbentu), čo 

predstavuje aţ 2,8 krát vyššiu kapacitu biosorbentu v porovnaní s výsledkami testovania 

kapacity v práci [19]. Výsledky sú prezentované na obr. 2.  
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Obr. 2 Vplyv nosiča Cs
+
 na sorpciu 

137
Cs. 

 

V práci bol sledovaný tieţ vplyv iónovej sily na sorpciu 
137

Cs. Ako modelový roztok sa 

pripravil roztok s koncentráciou 0,1 mol·dm
-3

 NaNO3 s hodnotou pH v rozsahu (0,1 – 9). 

Zistilo sa, ţe v celom testovanom rozsahu pH neklesá % sorpcie pod 100 %. Z tohto dôvodu 

sa zvýšila koncentrácia roztoku na hodnotu (1 - 5) mol·dm
-3

 NaNO3, pH sa testovalo v rozsahu 

hodnôt (0,1 - 9). Získali sa rovnaké výsledky ako v prípade pouţitia roztoku s niţšou 

hodnotou iónovej sily. 

 V ďalšej časti práce sa testovala moţnosť elúcie 
137

Cs z modifikovaného biosorbentu, pričom 

ako prvé sa testovali elučné roztoky 0,1 mol·dm
-3

 KCl, 0,1 mol·dm
-3

 NaCl a 0,1 mol·dm
-3

 

NaOH. Výsledky potvrdili nevhodnosť všetkých testovaných roztokov, cézium ostalo silne 

absorbované na sorbente. Ako ďalšie elučné činidlá boli testované kyseliny HNO3, HCl 

s koncentráciou v rozsahu (3 - 10) mol·dm
-3

 a zmesi 5 mol·dm
-3

 HNO3/1 mol·dm
-3

 NaNO3;  5 

mol·dm
-3

 HCl/1 mol·dm
-3

 NaNO3; 5 mol·dm
-3

 HNO3/ 5 mol·dm
-3

 NaNO3 a 5 mol·dm
-3

 

NH4NO3/ 5 mol·dm
-3

 HNO3. Ako najhodnejšie elučné činidlá pre desorpciu cézia boli 

vybrané HNO3 a HCl bez prídavku soli, s koncentráciou vyššou ako 7 mol·dm
-3

, avšak pri 

HCl došlo k deštrukcii sorbentu na rozdiel od HNO3.   

Na modelových roztokoch bol sledovaný tieţ vplyv  konkurenčných iónov Na
+
 a K

+ 
na 

sorpciu 
137

Cs. Výsledky sú prezentované na obr.3 a obr.4. Zistilo sa, ţe jednomocné katióny 

nemajú vplyv na percento sorpcie cézia v sledovanej oblasti. V prípade iónov K
+
, výťaţky 

sorpcie neklesli v celej testovanej oblasti (0,1 - 20) g K
+
 pod 100 %, v prípade iónov Na

+
 

prišlo k zníţeniu % sorpcie cézia aţ pri pouţití 7 g Na
+ 

.  

Ako ďalšie konkurenčné katióny sa testovali tieţ dvojmocné katióny Ca
2+

 v rozsahu              

(0,1 – 3) g
 
a Mg

2+
 v  rozsahu (0,2 – 20) g. V oboch prípadoch 

 
výťaţky sorpcie 

137
Cs na 

biosorbente neklesli pod 100 %. 

V záverečnej časti bol modifikovaný pripravený biosorbent testovaný na zakoncentrovaných 

riečnych vodách (metódou odparenia) dodaných VÚVH Bratislava. Koncentráty vôd boli 

prefiltrované a zbavené nahromadeného kalu. Hodnota pH dodaných koncentrátov vôd sa 

pohybovala v rozmedzí (1 - 2). Objemy vôd pred zakoncentrovaním (do objemu 1 dm
3
) sa 

pohybovali v intervale (19 - 22) dm
3
 . Celkovo bolo testovaných 10 vzoriek. Vzorky 

obsahovali nosičový roztok o koncentrácii 1 mg·ml
-1

 Cs
+
. Nakoľko výsledky výsledky gama 
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spektrometrických boli na úrovni MDA (< 0,004 Bq·dm
-3

 ), bolo do kaţdej vzorky pridané 

rovnaké mnoţstvo 
137

Cs (27 Bq). Na separáciu bolo pouţitých 0,5 g modifikovaného 

biosorbentu z drevokaznej huby. Po pretečení vzorky chromatografickou kolónou bolo 

cézium eluované 100 cm
-3

 8 mol·dm
-3 

HNO3.  Následne boli vzorky merané na HPGe 

detektore po dobu 60 000 s. Výsledky sú uvedené na obrázku 5. 

 
 

Obr. 3 Závislosť percenta sorpcie 
137

Cs od koncentrácie katiónov Na
+
  

 

 
 

Obr. 4  Závislosť percenta sorpcie 
137

Cs od koncentrácie katiónov K
+ 
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Obr. 5 Percentuálne hodnoty výťaţku separácie 
137

Cs zo zakoncentrovaných a spájkovaných 

vzoriek riečnych vôd. 

 

Priemerná hodnota výťaţku separácie 
137

Cs na 0,5 g biosorbentu bola (80 ± 9) %. 

 

ZÁVER 

V práci bol pripravený chemicky modifikovaný biosorbent z drevokaznej huby Práchnovca 

kopytovitého. Zistilo sa, ţe 
137

Cs vykazuje vysokú schopnosť sorpcie v širokom rozsahu 

hodnôt pH a to tieţ v roztokoch s vysokou iónovou silou. V práci bola stanovená maximálna 

sorpčná kapacita 50 mg Cs
+
 na 1 g biosorbentu. Testoval sa vplyv konkurenčných iónov Na

+
, 

 K
+, 

Ca
2+

 a Mg
2+

. Zistilo sa, ţe testované katióny nemajú významný vplyv na sorpciu 
137

Cs, 

čím sa otvára moţnosť pre účinné zakoncentrovanie 
137

Cs z roztokov s vysokým obsahom 

solí.  

 

 

LITERATÚRA 

[1] JOHN WASE, CHRISTOPHER FORSTED. (1997): Biosorbents for metal ions. 

Toylor  Francis. 238 p. ISBN 0-203-79128-2 

[2] SAKAGUCHI, Т.,HORIKOSHI, T., NARAJIMA A. (1979): Studies on the 

accumulation of heavy metal elements in biological systems. Part. VII. Adsorption of 

heavy metal ions by chitin phosphate and chitosan phosphаte . Nippon Nogei Kagaku 

Kaishi. p. 149-156 

[3] WANG, J., CHEN, C. (2009): Biosorbents for metals removal and their future. 

Biotechnology Advances 27, p. 195-226 

[4] ASHRAF, M. A., MAHMOOD, K., WAJID, A. (2011): Study of low biosorbent for 

biosorption of havy metals. International Conference on Food Engineering and 

Biotechnology. Vol 9., p. 60-68 



“PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2017” 14. - 16. jún 2017, Svit 

 
142 

[5] MUZZARELLI, R. (1983): Chitosan-glucan complex, method for its production and 

end ued. United States Patent 4,368, 322. Jan. 11 

[6] MUZZARELLI, R. (1989): Substituted and crosslinked glucans, process and 

intermediates for preparing then and use thereof intermediates. United States Patent 

4,835,265. Maj. 30 

[7] WEIYU FAN, JOHN A. BOHLMANN, JAMES R. TRINKLE, JAMES DONALD 

STEINKE, KI-OH HWANG, JOSEPH P. HENNING. (2008): Chitosan and method of 

preparing chitosan. United States Patent US 7,413,881 B2. Aug. 19 

[8] HERSHBERGER, D. F. (1989): Preparation of mycelial chitosan and glucan fractions 

from microbial biomass. United States Patent US 4,806,474. Febr. 21 

[9] TRINLE, J. R., HWANG, KI-OH, FAN, W. (2009): Chitosan podection. United States 

Patent US 7,488,812 B2, Febr. 10 

[10] VELESHKO, A. N. (2008): Vzaimodejstvie radionuklidov s khitin- i  

khitozansoderzhashchimi biopolimerami v rastvorakh. (Kandidátska práca), Inst. fiz. 

khimii i elektrokhim. im. A. N  Frumkina RAN, Moskva, p 24  

[11] VELESHKO, A. N. (2008): Protsessy vzaimodejstviya radionuklidov s polimernymi     

matierialami na osnove khitina i khitozana: fundamental’nye I prikladnye aspekty.    

(Doktorandská práca), Inst. fiz. khimii i elektrokhim. im. A. N. Frumkina RAN, 

Moskva, p. 237 

[12] VELESHKO, I. E., VELESHKO, A. N., RUMYANTSEVA, E. V. (2015): Chitin 

melanin glycan complex mycoton and its modification: application  in liquid 

radioactive wastes treatment (in Russian). Ekologicheskie sistemy i pribory. No. 8, p. 

3-9 

[13] KOSYAKOV, V. N., YAKOVLEV, N. G., VELESHKO, I. E. (2002): Application of 

chitin- containing fiber material ―Mycoton‖ for actinide absorption. Journal of Nuclear 

Science and Technology, Supplement 3, p. 508-511  

[14] KOSYAKOV V.N., YAKOVLEV N.G., VELESHKO I. E., DOMANTOVSKIJ A. G., 

ROZANOV K. V., KISLOVA I. A. (2008): Sorptsiya U(VI) iz sulfatnykh rastvorov 

na sferogranulirovannykh khitozanakh. Radiokhimiya, T. 50, N 5, p. 439-445 

[15] GOROVOJ, L. F., KOSYAKOV, V. N. (2002): Adsorption means for radionuclides, 

United States Patent. US 6,402,953 B1  

[16] GOROVOJ L. F. ET AL. (1988): Sposob polucheniya khitinsoderzhashhego 

voloknistogo materiala. Patent SU 1575552 

[17] GOROWOJ L. F., KOSYAKOW V. N. (2002): Adsorption means for radionuclides. 

Europäische patentschrift EP. 1 062 668 B1. 15.05. 

[18] KOSYAKOV, V. N., YAKOVLEV, N. G., GOROVOJ, L. F. (1997): Utilisation of 

chitin-chitosan biosorbents for environmental deactivation and radioactive waste 

management. In.: Biotechnology for Waste Management and Site Restoration. Kluwer 

Academic Publishers. 1997. p. 119 – 131 

[19] VRTOCH, L., PIPÍŠKA, M., HORNÍK, M., AUGUSTÍN, J., LESNÝ, J. (2011): 

Sorption of cesium from water solutions on potassium nickel hexacyanoferrate-

modified Agaricus bisporus mushroom biomas, Journal of Radioanalytical and 

Nuclear Chemistry, 287 (3), p. 853-862 

 

Characterization of sorption properties of modified biosorbents for preconcetration of 
137

Cs 

In the work the biosorbent was modified for preconcentration of 
137

Cs in aqueous solutions. 

For an impregnation the biosorbent made of wood-decay fungus – Fomes  fomentarius was 

used.The properties of the impregnated biosorbent were studied in model solutions with the 

addition of 
137

Cs. It was found, that the biosorbent had a high absorbability of 
137

Cs in the 
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wide range of pH, even in the solutions with high ionic strength. The maximum sorption 

capacity of the biosorbent was 50 mg Cs
+
 / g. The effect of competing ions Na

+
, K

+
, Ca

+
 and 

Mg
2+

was tested. It was found, that the tested cations didn´t have a significant effect on the 

sorption of 
137

Cs. It was found, that the most suitable medium for the elution of 
137

Cs from 

biosorbent is HNO3 with a concentration higher than 7 mol∙dm
-3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


