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Összefoglaló/ Summary 

 

A papír-újrahasznosítás egyik kiemelt kutatási és fejlesztési területe a nyomtatott papírok festékanyag tartalmának 

gazdaságos és költséghatékony eltávolítása és kinyerése.  A szilárd hordozók, úgynevezett biopolimerek és a festék 

szemcsék közötti felületi kölcsönhatás, az adszorpciós festékanyag eltávolítás mechanizmusa jelenleg még nem 

teljesen ismert. Az aktivált kitozán, mint bioszorbens reakcióképes szabad funkciós csoportokkal (amino, -NH2) 

rendelkezik, amelyeken keresztül a szerves festék részecskék megkötődhetnek. Jelen kutatómunka a különböző 

kitozán formák (deacetilezett kitozán, glutáraldehiddel keresztkötött deacetilezett kitozán és Na-alginát 

gélgyöngyök felszínére rögzített deacetilezett kitozán) adszorpciós hatékonyságának, továbbá az optimális 

adszorbens mennyiség, adszorpciós idő, pH és hőmérséklet hatásának vizsgálatára irányult. A visszamaradt 

festékanyag mennyiségének meghatározása UV-Vis spektrofotométer segítségével 227 nm-en történt. A modell 

festékoldat HP fekete lézer tintapatronból származó festékanyagot tartalmazott. Az elért maximális adszorpciós 

hatékonyság 76 % volt, amely esetben a 100 ppm koncentrációjú festék oldat kezelése Na-alginát gélgyöngyökre 

rögzített 1 % deacetilezett kitozánnal, 30 °C-on, pH 6,5 értéken, valamint 220 rpm állandó rázatás mellett történt 

15 percen keresztül. A modell kísérletek eredményei ígéretesek, azonban újabb kutatások szükségesek a 

nyomtatott papírokra felvitt festékanyagok eltávolítása terén. 

 

Adsorption deinking process could be a novel, economical and energy efficient method in paper recycling to 

remove ink particles with adsorbents, as biopolymers. However, much more researches are still needed to 

understand the mechanism of ink adsorption. Chitosan is known as a low-cost biosorbent, which has many 

favorable properties such as organic dyes removal due to the high presence of reaction sites mainly amino (-NH2) 

functional groups. The aim of this study was to determine the optimal conditions as adsorbent dosage, adsorption 

time, pH and temperature to reach the highest adsorption capacity of different chitosan forms (deacetylated 

chitosan, glutaraldehyde-crosslinked deacetylated chitosan and deacetylated chitosan coated Na-alginate beads) 

for HP laserjet black ink. The amount of residual ink was analyzed using UV-Vis spectrophotometer at 227 nm. 

An increased adsorption capacity was observed at 100 ppm initial concentration of ink, using 1 % deacetylated 

chitosan coated Na-alginate beads, pH 6.5 and 30 °C with constant shaking at 220 rpm for 15 min. The ink removal 

was approximately 76 %. The results are very promising and can serve as the basis for development further 

experiments with another model solutions and treatments of printed papers. 

 

 


