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O CHITOZANIE SŁÓW KILKA…

• biodegradowalny
• nietoksyczny

• biokompatybilny

• pancerze krewetek lub innych 
skorupiaków

• komórki grzybów

1. odbiałczanie i demineralizacja
2. deacetylacja

1 2

pozyskiwanie właściwości



CZY(STA) WODA?

ponad 80% światowych ścieków wraca do środowiska bez oczyszczania

starzejące się systemy oczyszczania ścieków

ścieki przemysłowe zawierające niebezpieczne dla zdrowia jony metaliP
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prototyp filtra chitozanowego

faza laboratoryjna

faza techniczna

R
o

z
w

ią
z
a

n
ie



INNOWACYJNA FORMA

Jak powstają kulki chitozanowe?

odpowiednia 
wielkość

wysoki stopień 
chelatacji

łatwe otrzymywanie



CZĘŚĆ 1. BADANIA
laboratoryjna - przygotowanie

Badanie stopnia poch łaniania kulek chitozanowych w odniesieniu do czystego proszku

Roztwory Zn2+, Cu2+ i Pb2+ z jedną z form 

chitozanu mieszano przez 5, 15 i 30 minut .

Następnie roztwory sączono, 

a z przesączu pobierano 20ml roztworu.

Próbki te oznaczano 

kompleksometrycznie.



WYNIKI CZĘŚCI 1. 
laboratoryjna

należy zaznaczyć, że w tym badaniu użyto 8,3 gram kulek na 25ml roztworu



CZĘŚĆ 2. BADANIA
techniczna – budowa filtra

Schematyczny rysunek prototypu 
filtra chitozanowego, w którym 
powierzchnię czynną stanowi 

forma kulek.

niebieskimi strzałkami oznaczono przepływ cieczy

Kulki chitozanowe zostały upakowane ciasno w dolnej 
części filtra. Jego sprawne działanie zapewniała pompka 

akwarystyczna.



CZĘŚĆ 2. BADANIA
techniczna - opis

co 15min pobierano 20ml 
i oznaczano kompleksometrycznie

masa kulek 

w filtrze = 
200g

objętość 

początkowa 
roztworu –

1000ml 

objętość 

filtra =60ml, 
6,5 cykli na 

minutę

zdecydowaliśmy o prowadzeniu badań na roztworze jonów Cu2+



WYNIKI CZĘŚCI 2. 
techniczna

Wykresy uwidaczniają znaczne zabsorbowanie jonów miedzi przez chitozan. Różnica między stopniowym wzrostem 
w przypadku chelatacji jonów miedzi, a skokowym w przypadku jonów ołowiu prawdopodobnie jest spowodowana 

wielkością tych jonów. 

Dzięki wypłaszczaniu się krzywej można oszacować jaki czas wykorzystania filtra będzie najefektywniejszy.



Organiczna zabawa
czyli MODYFIKACJA CHITOZANU

Synteza chitozanu 
z przyłączoną 
grupą para-

toluenosulfonową

Skuteczność przeprowadzonej 
modyfikacji została oceniona 
na podstawie przyrostu masy 

oraz przy pomocy 
spektroskopii Ramana.



PODSUMOWANIE

Problem 
z czystością wód.

Wyjątkowe zdolności chelatujące 
kulek chitozanowych.

Ekologiczny 
chitozan.

Poszukiwanie 
rozwiązania

recykling kulek 
chitozanowych

badania na 
roztworach kilku 

jonów

ekstrahowanie 
jonów
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