
Abstrakt

V práci byly studovány kompozitní materiály obsahující jako aktivní složku komerčně

dostupné extrakční činidlo oktyl(fenyl)-N,N-diisobutylkarbamoylmethylfosfinoxid (CMPO)

a laboratorně připravená činidla obsahující funkční skupiny odvozené od CMPO. Jako

nosič extrakčních činidel byl použit modifikovaný polyakrylonitril (PAN). Na studova-

ných kompozitních materiálech byl sledován záchyt europia, americia, uranu, plutonia

a neptunia z roztoků kyseliny dusičné a chlorovodíkové. Vzájemné srovnání vlastností

kompozitních materiálů bylo provedeno pro prostředí 3 M HNO3. Nejvhodnější vlast-

nosti v tomto prostředí vykazoval materiál CMPO-PAN. Tento materiál byl použit ke

studiu kinetiky záchytu europia a byla pro něj stanovena kapacita pro záchyt europia

z extrakční izotermy a z tvaru průnikové křivky. Pro vymývání zachyceného europia a

americia z materiálu CMPO-PAN byl navržen roztok 1 M HCl. Další část práce byla

věnována studiu chování materiálu CMPO-PAN v roztocích o nízké kyselosti. V těchto

roztocích byl zjištěn vysoký záchyt europia a americia na CMPO-PAN, i když tomu

záchyt samotným činidlem CMPO nenasvědčoval. Bylo studováno ovlivnění tohoto

jevu složením polymeru nosiče, množstvím přidaného dusičnanu sodného a přípravou

kompozitního materiálu. Studium tohoto chování bylo doplněno základní interpretací

FTIR spekter materiálu CMPO-PAN. Dále byly studovány kompozitní materiály ob-

sahující jako nosič CMPO jiný materiál než PAN. Průběh závislosti záchytu europia a

americia z roztoků kyseliny dusičné na těchto kompozitních materiálech byl podobný

průběhu záchytu na materiálu CMPO-PAN v roztocích o koncentraci kyseliny dusičné

větší než 0,5 mol·L−1. V práci byl také studován vliv přítomnosti rozpouštědla CMPO

v kompozitním materiálu. Bylo zjištěno, že záchyt studovaných prvků na komerčním

materiálu TRU Resin (CMPO v rozpouštědle) je menší než na materiálech obsahujících

CMPO bez rozpouštědla.
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Abstract

This thesis was aimed at studying composite materials containing commercially availa-

ble octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoylmethylphosphineoxide (CMPO) extraction

agent. Alternatively, laboratory prepared extraction agents containing function groups

derived from CMPO were also used. Modified polyacrylonitrile (PAN) was used as a

support material of the extraction agents. The composite materials were studied for an

uptake of europium, americium, uranium, plutonium and neptunium from nitric and

hydrochloric acid solutions. The comparison of the studied materials was performed

in 3 M HNO3. The most desirable properties were found for CMPO-PAN composite

material. It was used for studying the kinetics of europium uptake, the capacity for

europium uptake was determined from the isotherm and from the shape of the bre-

akthrough curve. The solution of 1 M HCl was suggested for elution of europium and

americium from loaded CMPO-PAN. The properties of CMPO-PAN material were stu-

died also in the solutions of low acid concentration. In these solutions high uptake of

europium and americium on CMPO-PAN material was found despite low uptake of

europium and americium by CMPO itself. For studying this phenomenon influences of

polymer composition of the support, amount of sodium nitrate added to the solution

and preparation procedure were determined. The basic interpretation of FTIR spectra

of CMPO-PAN material was performed as a supplement to this study. Experiments

with materials containing other support material than PAN showed that the depen-

dence of europium and americium uptake on nitric acid concentration for this materials

was analogous to europium and americium uptake on CMPO-PAN in the solution of

nitric acid concentration higher than 0,5 mol·L−1. The influence of the presence of a

CMPO solvent in composite material was also studied. It was found that the uptake

of monitored elements on commercial material TRU Resin (CMPO in the solvent) was

lower than on the materials containing CMPO without any solvent.

iv


	Seznam pouzitých zkratek
	Úvod
	Obecná cást
	Aktinoidy -- výskyt a vznik
	Prehled mozností separace aktinoidu
	Organofosforová extrakcní cinidla -- prehled
	CMPO v kapalinové extrakci
	Vývoj CMPO, podoba substituentu
	Mechanizmus extrakce pomocí CMPO
	TRUEX proces

	CMPO zakotvené na nosici
	CMPO s TBP jako rozpouštedlem
	CMPO bez rozpouštedla

	Extrakcní cinidla funkcionalizovaná skupinou odvozenou od CMPO
	Polyakrylonitril jako matrice pro kompozitní materiály

	Experimentální cást
	Pouzité materiály a prístroje
	Studované kompozitní materiály
	Pracovní postupy
	Stanovení obsahu CMPO
	Merení cetnosti impulzu pouzitých radionuklidu
	Studium kinetiky záchytu europia
	Stanovení váhových rozdelovacích koeficientu
	Stanovení extrakcní izotermy
	Pruniková krivka a stanovení praktické kapacity
	Vymývání europia z kolony
	Príprava vzorku a merení FTIR-ATR spekter


	Výsledky a diskuze
	Srovnávací studium kompozitních materiálu
	Stanovení obsahu extrakcního cinidla v kompozitních materiálech
	Kinetika záchytu europia na kompozitních materiálech
	Závislost záchytu sledovaných prvku na koncentraci kyseliny dusicné
	Závislost záchytu sledovaných prvku na koncentraci kyseliny chlorovodíkové
	Vymývání europia z loze materiálu CMPO-PAN roztokem HCl
	Stanovení kapacity kompozitních materiálu

	Studium záchytu europia a americia na CMPO-PAN z roztoku o nízké kyselosti
	Vliv slození polyakrylonitrilu na záchyt europia a americia
	Infracervená spektroskopie kompozitních materiálu
	Vliv dusicnanu sodného na záchyt europia a americia
	Záchyt europia a americia cinidlem CMPO bez prítomnosti PANu
	Vliv prípravy kompozitních materiálu
	Vliv obsahu CMPO na záchyt europia a americia
	Kapacity pro záchyt europia ve zredených roztocích kyseliny dusicné na CMPO-PAN a PAN-CMPO
	Závislost záchytu europia a americia na koncentraci dusicnanu v roztoku

	Vliv nosice extrakcního cinidla na vlastnosti kompozitních materiálu
	Závislost záchytu europia a americia na koncentraci kyseliny dusicné bez prítomnosti dusicnanu sodného
	Vliv dusicnanu sodného na záchyt europia a americia na Amb71-CMPO
	Závislosti záchytu europia a americia na koncentraci dusicnanových iontu pro Amb71-CMPO
	Stanovení kapacity pro materiál Amb71-CMPO

	Vliv TBP jako rozpouštedla CMPO na vlastnosti kompozitních materiálu
	Závislost záchytu sledovaných prvku na koncentraci kyseliny dusicné
	Stanovení kapacity


	Souhrn výsledku
	Literatura

