
 

 

ABSTRAKT 

 

Disertační práce je zaměřena na studium kompozitních materiálů vhodných pro 

separaci a analýzu vybraných radionuklidů. Práce je rozdělena do dvou částí podle 

studovaných, zájmových radionuklidů. První část se zabývá separací radionuklidů niklu 
59, 63Ni na kompozitních materiálech na bázi polyakrylonitrilu, kde byly jako aktivní složky 

testovány zástupci dioximů – dimethylglyoxim a difenylglyoxim. Nejlepší sorpční 

vlastnosti vykazoval materiál PAN-DMG připravovaný impregnací, který je plně 

srovnatelný s komerčním materiálem Ni Resin. Separace radionuklidů niklu byla ověřena 

na 2 typech reálných vzorků z provozu jaderných elektráren, na koncentrátu kyseliny borité 

z odparky a na výluhu katexu pro čištění chladícího media primárního okruhu. Separace 

byla úspěšná a kvantitativní za podmínek, kdy v sorpčním roztoku byla koncentrace citranu 

amonného 0,07 mol·L-1, koncentrace niklu 1·10-4 mol·L-1 a při pH = 9–10,5. Pro 

kvantitativní eluci niklu byl nejvhodnější roztok kyseliny dusičné o koncentraci 3 mol·L-1. 

V návaznosti na eluci byla vyvinuta metodika přípravy preparátu niklu pomocí 

homogenního srážení pro měření 59Ni pomocí spektrometrie fotonů s nízkou energií. Druhá 

část práce se věnuje separaci 241Am od europia pomocí extrakčně-chromatografických 

materiálů obsahujících kyselinu bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiofosfinovou v synergické 

směsi s tributylfosfátem, jejichž společným rozpouštědlem byl dodekan. Z testovaných 

inertních nosičů na bázi polyakrylonitrilu, styren-divinylbenzenového kopolymeru nebo 

polymetakrylátu byl nejlepší styren-divinylbenzenový kopolymer Synachrom E5. 

Nespecifická sorpce americia i europia na některých nosičích v prostředí 0,2M octanového 

pufru byla úspěšně potlačena přítomností dusičnanu sodného o koncentraci 0,1 mol·L-1 

a nosiče europia o koncentraci 1·10-5 mol·L-1. Za těchto podmínek při pH = 4 a při vyšší 

koncentraci europia 2·10-4–1·10-3 mol·L-1 byla úspěšně ověřena možnost separace 241Am 

pomocí extrakčně-chromatografického materiálu E5/HBTPA+TBP+dod při kolonových 

experimentech. K eluci zachyceného americia byl nejvhodnější roztok kyseliny dusičné 

o koncentraci 5 mol·L-1. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis deals with study of composite materials suitable for separation and 

analysis of selected radionuclides. The thesis is divided into two parts in accordance with 

radionuclides of interest. The first part is aimed at separation of radionuclides 59, 63Ni with 

composite materials based on polyacrylonitrile and containing dimethylglyoxime or 

diphenylglyoxime. The best sorption properties were found for the material PAN-DMG 

impregnated with dimethylglyoxime. This material is fully comparable with commercial 

material Ni Resin. Separation of 59, 63Ni was tested with two types of real samples from 

operation of nuclear power plants, with boric acid concentrate from evaporator and with 

leach of cation exchanger for cooling media purification. Separation of 59, 63Ni was 

successful and quantitative under these conditions: concentration of ammonium citrate 

0.07 mol·L-1, nickel concentration 1·10-4 mol·L-1 and pH = 9–10.5. Solution of nitric acid 

with concentration 3 mol·L-1 was the most suitable for stripping of nickel. The method 

following stripping step and using homogeneous precipitation of nickel was developed for 

preparation of samples for 59Ni measurement with low energy photon spectrometry. The 

other part deals with separation of 241Am from europium using extraction-chromatographic 

materials containing bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid in synergistic mixture 

with tributylphosphate diluted in dodecane. Styrene-divinylbenzene copolymer Synachrom 

E5 had the best sorption properties from tested inert supports based on polyacrylonitrile, 

styrene-divinylbenzene copolymer and polymetacrylate. Unexpected sorption of americium 

and europium on some tested supports in 0,2M acetate buffer was successfully eliminated 

with concentration of sodium nitrate 0.1 mol·L-1 and europium concentration 1·10-5 mol·L-1. 

These conditions at pH = 4 and with higher europium concentration 2·10-4–1·10-3 mol·L-1 

were suitable for 241Am separation using extraction-chromatographic material 

E5/HBTPA+TBP+dod during column experiments. Solution of nitric acid with 

concentration 5 mol·L-1 was the most suitable for stripping of americium. 


