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a n o t a c e 

Na experimentálním těžkovodním reaktoru TR-0 je uvažována 
otrava moderátoru kyselinou boritou. Z tohoto důvodu je dis
kutována možnost odstranění kyseliny borité z těžké vody, pod 
zbytkovou koncentraci 0,01 mg B/l, pomocí silně bazického anexu. 

Proměřením užitkových kapacit vybraného silně bazického 
anexu Zerollit FF bylo laboratorně ověřeno, že průnik kyseliny 
borité během sorpčního období nepřekročí hodnotu 0,015 mg B/l. 
Byla ajižtsna závislost kapacity na koncentraci kyseliny borité 
v roztoku. Ve zprávě jsou též popsány použité analytické postu
py pro stanovení В ve vodě. 

The boric rcid poisoning of a moderator of the TR-0 expe-
rimenxal If.V reactor is studied. Рог this reason a possibility 
of removing boric acid out of the heavy water by means of a 
strong basic nnnion exchanger down below a redundence con
centration is disccussed. 

By measuring the useful capacities of Zerollit FP, a 
strong basic anion exchanger, it has been found out that the 
penetration of boric acid during the sorption period does not 
exceed a value of 0,015 mg B/l. A relation of capacity vnrsus 
boric ecid concentration in the solution has been determined. 
Analytical methods used to determine В in the water are descri
bed as well. 
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1, Ú v o d 

Řízení reaktivity pomocí látek rozpuštěných v moderátoru 
je dnes již všeobecně používáno u vodou chlazených jaderných 
reaktoru. Jak u těžkovodního tak i u iehkovodního typu se 
к tomuto účelu používá převážně kyseliny borité. Přítomností 
kyselin/ borité v chladivá vzniká celá řada problému, kterým 
je třeba věnovat pozornost. Na těžkovodním reaktoru nulového 
výkonu TH-0 v ňeži jeme postareni před úkol provést měření 
s otráveným (tj. obsahujícím bór) moderátorem, která jsou za
hrnuta do projektu racionalizace provozu jaderné elektrárny 
A-l v Jaslovských Bohunicích, t.zn. najít a ověřit způsob, 
kterým by bylo možno po skončení experimentu kyselinu boritou 
z těžké vody úplně odstranit (zbytkový obsah v L?0 musí být 
menší než 0,01 mg 3/1). Maximální koncentrace, která se uva
žuje к otravě moderátoru je 15 mg B/l. К odstranění H,B0> je 
v tomto případě možno použít výměnu iontů na silně bazickém 
a-iexu. Také na většině těžkovodních reaktorech se této techno
logie s úspěchem používá. /1,2/ 

Cílem této práce je stanovit užitkovou Kapacitu anexu pro 
borité ionty, zjistit výšku pronikání kyseliny borité do 
filtrátu během vyčerpávání ionexu a v souvislosti s tím i ově
řit analytické stanovení H-BC. ve vodě v koncentracíchnenčích 
než 10 ug B/l. 

2. VŠeobecná část 

Všechny pokusy jsme prováděli с lehkou vodou. Vycházeli 
jsme z predpokledu, že přestože při provozním čistění těžké 
vody na reaktoru bude kyselina boritú deuterovaná ( D,BO,), 
deuterovaný bude i anex (výměn? OK" za OD"*) může tento fakt 
ovlivnit výměnné pochody jen ve zcela nepatrné míře, která ne
má praktický význam. Jako příklad uvádíme disociační konstanty 
pro normální a deuterovanou kyselinu ortoboritou /3/» 

pK,. n0 = 9,223 'VJ3 
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&ъът3 - 9» 7 7 8 

Д р к г 0,555. Кд/Kjj * 3.281 

V přeběžných orientačních pokusech byl pozorován vzrůst 
užitečné kapacity anexu se vzrůstá j?'cí koncentrací kyseliny 
borité v roztoku. To je možno vysvětlit vznikem polykyselin, 
které se tvoří ve vodných roztocích kyseliny borité. Tím do
chází к sorpci aniontů, který obsahuje několik atomů bóru. 
Studiem výskytu těchto pokykyselin se zabývá několik prací 
/4, 5, 6/ ve kterých je sledován vliv koncentrace kyseliny bo
rité a pH na kapacitu anexu. 

Podle Byrnese /7/ je veškerá kyselina boritá ve vodě 
rozdělena mezi tři formy: nedisociovana kyselina orthoboritá 
B(0H)3, monoboritý ion B(0H)~ a triboritý ion В.ОЛОН)". Toto 
rozdělení platí pouze pro nižší koncentrace kyseliny borité 
za nepřítomnosti neutralizačních činidel a při vyšších kon
centracích platí pouze v jejich přítomnosti. Vznik těchto fo
rem se dá popsat následujícími rovnicemi: 

B(0H)3 + 2 IÍ2C ^=r H 30 + + B(0H)"4" (1) 

зв(он), ^=^- h^o** в3о3(он)~ + н2о (2) 
Monoboritý ion může vznikat ještě reakcí: 

B(0H)3 + H20 ^ f r OBfOfOj + H3
+0 (3) 

Avšak podle Golda /3/ a Valjažka /8/ je převládající formou 
přítomnou ve vodě 3(0H)T. 

Výměnné reakce na anexu potom probíhají podle rovnice* 

R--0H • B(0H)~ — ^ R-B(0H)4 • ОН" (Л) 

R-OH + в3о3 (01П4 --*• R - B 3 O 3 ( O H ) 4 + он" (5) 

Při vyšších koncentracích (nad 0,3 g H-B0./1) se začína
jí při výměně iontů uplatňovat vySSi plykyseliny /6/. 
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3. Bxperřuentální část 

Všechny pokusy byly provedeny v laboratorní kolonce fi 15om 
e celkovým nmožstvím ionexu 50 ml. Výška vrstvy ionexu v kolon
ce byla 30 cm. К pokusům byl použit silně bazický anex typu 
1 Zerolit PP. Tento typ je používán jako anexová komponenta 
směsného lože čistící jednotky těžké vody na reaktoru TB-0 a 
byl proto vybrán i к pokusům se sorpcí H,B0~. Abychom se při
blížili podmínkám, které budou při provozním čištění ,byl ke 
každé zkoušce vzat nový ionex přímo od dodavatele. Před začát
kem vyčerpávání byl anex regenerován trojnásobnou regenerací 
(pouze s částečným mezivymytím) 5 f- NaOH. 

Vyčerpávání ionexu bylo prováděno roztoky o koncentraci 
85,5 mg H-B0-/1 a 850 mg H-BO^/1. Koncentrace 85,5 mg/l je 
maximální koncentrace, která bude použita pro с trávu těžké 
vody э koncentrace 850 mg/l byla vybrána pro ověření závis
losti užitečné kapacity na koncentraci H.BO.. К přípravě rozto
ků bylo použito demineralizované vody o specifické vodivosti 
2 uS.cm . 

Specifické zatížení u všech zkoušek bylo 20 nr. l»~̂ .h"* 
a byb sledováno během vyčerpávání plovákovým průtokoměrem. Dá
le byla sledována specifická elektrická vodivost a koncentrace 
kyseliny borité ve filtrátu. К stanovení kyseliny borité bylo 
použito kolorimetrického postupu s kurkumínem, případně kyse
linou ksrminovou pro koncentraci<1 mg B/l a odraěrného stano
vení s mannitem pro koncentraci > 1 mg B/l. Analytické metody 
jsoa podrobně popsány v dalří části zprávy. 

4. Použité analytic kj postupy 

Pro analytické stanovení sloučenin bóru není velký výběr 
vhodných metod. Při analytických stanoveních jsme používali 
celkem 3 metody: 

Kolorimetrické stanovení s kurkuminera, kterým je možno 
stanovit bór vr velmi širokém rozsahu, a lze jím stanovit i 
stopová množství bóru. Nevýhodou je, že stanovení je zd1ouhavé 



a aby bylo možno ho vůbec použít, je numo znát přibližné kon
centrace bóru již před stanovením. Proto jsme hledali jiné me -
tody. Jako spolehlivá se nám jeví metodn stanovení bóru s D-man-
nitem, kterou lze stanovit minimální koncentraci bóru 3 mg/l* 
Jelikož kurkuminová sstoda vyžaduje chemikálie z dovozu, nebo? 
naše chemikálie nemají potřebnou čistotu a některé se u nás 
vůbec nevyrábí, snažili jsme se v době. kdy jsme potřebné che
mikálie postrádali, vyvinout jinou citlivější metodu s D-man-
nitem, kterou dále popisujeme. Tato metoda dovoluje stanovit 
koncentraci bóru pod lmg/1. Jako třetí metodu pro stanovení 
bóru jsme použili kyseliny karmínové pro nejnižší rozsah kon
centrací. 

4.1. Kolorimetrické stanovení bóru kurkuminem: 

Princip stanovení: 
Stanovení je založeno na tvorbě esteru kyseliny borité 

s kurkuminem, který vzniká v silně kyselém roztoku za nepří
tomnosti vody. Obsah vody ve vzorku je odstraněn reakcí s an-
hydridem kyseliny propionové katalyzovane oxalylchloridem. Tou
to cestou se vyhneme destilaci methylborátu. 

Citlivost motody: 
Metoda dovoluje stanovit množství 0,0033 Wg B/ml -• 

40,0 ug B/l ml 

Rušivé vlivy: 
U tohoto stanovení mají rušivý vliv germanium, fluoridy, 

dusičnany více než 30 mg/l a chloridy více než 30 ing/1. 

Pomůcky: 
Spektrofotometr s příslušenstvím. 

Činidla: 
Roztok 8. 1 - Do dobře vysušené 100 ml odměrné banky se odváží 
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0,125 g kurkumínu fy DBH, přidá ?t с ca 70 ml ledové kyseliny 
octové pro polovidiče. Kurkumín se nechá v elektrické třepačce 
rozpus+it a vzniklý roztok se doplní ledovou kyselinou octovou 
po značku. Takto připravenou reagencii lze použít 7 - 1 0 dní. 
Později se její účinnost snižuje a neodpovídá již kalibrační 
křivce. Roztok se přechovává v polyethylenové nebo křemenné 
lahvi. 
Roztok č. 2 - V dobře vysušené zábrusové lahvi z tmavého skla 
se 500 ml ledové kyseliny octové polovodičové čistoty opatrně 
smíchá s 500 ml koncentrované kyseliny sírové p. a. Roztok je 
neomezeně trvanlivý. 
Roztok č. 3 - V 1000 ml odměrné baňce se 180 g octanu amonné
ho p. a. fy KERCK smíchá s 90 ml ethylalkoholu 96 f se 135 ml 
ledové kyseliny octové pro polovodiče a cca 350 ml destilované 
vody a po rozpuštění se doplní destilovanou vodou po znečku. 
Tento standartní pufr se přechovává v polyethylenové lahvi 
a je neomezeně trvanlivý. 
Roztok č. 4 - V 600 ml kádince se za stálého míchání mísí 
100 ml methyl - izobutylketonu od fy MERCK a 150 ml chlaofor-
mu р. в., nejlipe předestilovanáho. Ve vzniklém roztoku se roz
pustí 1,00 g fenolu p. a. Tento extrakční roztok se přechovává 
v hnědé zábrusové lahvi a yledničce. 

Na stanovení se dále používá anhydrid kyseliny propionové 
(p. a.) synthetický od fy MERCK. 0 koncentraci minimálně 97 f= 
a oxalylchlorid p. a. synthetický od fy MERCK. 

Standarcni roztok: 
Na stenovení se používá kyselina br.itá p. a. ve ^hodné 

koncentraci rozpuštěná v destilované vodě. 
Postup stanovení: 
Před stanovením je nutno jinou analytickou metodou zjistit 

ale poň orientačně koncentraci bóru ve vzorku a dle následují
cí tabulky zvolit vhodný postup stanovení a zvolit vhodnou ka
librační křivku. 

Postup stanovení podle rozsahu č.3(0,2 - 1,0 mg B/l): 
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Všechny používané pipety a 100 ml polyethylenové lahve se ši
rokým hrdlem se dokonale vymyjí a vypláchnou destilovanou vo
dou a dobře se vysuší. Do 100 ml polyethylenové ls>hve se od-
pipetuje .1,0 ml vzorku vhodné koncentrace bóru, přidají 2,0 ml 
ledové kyseliny octové a 5,00 ml anhyď~idu kyseliny propionové 
a dobře re vře promíchá vířením. Jálc se přidá pipetou s na
solenou injek&ií stříkačkou 0,5 ml oxalylchloridu opatrnř po 
kapkách. Polyethylenová láhev se uzavře zátkou a ponechá re 
30 min. v 1:1 Mu. reagovat a zároveň se roztok stánír:. ochladí пя 
pokojovou +eplotu. Potom se přidá 40 ni přípraven"?}:o zásobní
ho roztoku 6, 2 (kyselina bírová + kycelirr octoví) -: 4,0 ml 
zásobního rozto'ii S. 1 (kurkuminov'' činidlo) n po promíchání 
se polyethylenová láhev uzavře n roztok se necbá 60 min. 
reagovat. Poton- cc přidá 25,0 ml zásobního roztoku ;. 3 (stan
dardní pufr). Tc promíchání roztoku a ochlazení ne pokojovou 
teplotu se roztok noří v 1 cm křemenní kyvetí vři vl:-;v:' dcl-
ce 545 nin. 

Postu- '• -trnovení podle rozsahu č. 1 (0,0033 - C,ri5 mg-B/l). 
Postup je totožný s výře pospaným s tin rozdíle.., že roz

toky podle tabulky se míchají v ICC ml polyethyleruv' lahvi 
a po nřdavku xurkumínu a uplynutí rerkňní doby se CVP* '- *ч-1у-
ethylenov.' lahve přemístí do 25'5 ml dělící nálevky n foriocí 
100 ml deriilovr.::é vody se do dálící nálevky přenesou zbytky 
ufcšlé na r,trn.'eh polyethylenové lahve, přidá se 10 1 як toku 
<5. 4 (extrakční rohtok), dělička se uzavře zátkou a opatrn? 
se třepe s.rA Ю minut. Po ustání ye odd?ílí barevná vrstva 
a ve 4 nebo 5 c~ křemenné kyveto se m~ří při 545 n.r.. Případná 
opalescence barevní' vrstvy се рте** měřením odstraní ;.Pře
dením. 

Stanovení podle všech rozenhů vyžaduje, aby z/klrdní 
objem vzorku odpovídal množství vzorku uvedeného v tabulce 
(to platí i pro nříprevu kalibrační křivky), Зьге-li ne menší 
objem vzorku ke stanovení, je nutné ho destilovanou vodou do
plnit na předepsaný objem a v případe slepého stanovení nahra
buje objem vzorku stejné množství destilované vody. 

Ke klnrlítm t.Hc metody patří vysoká citlivost Í; táno ven í f> 
při kvalitních chemikáliích i vysoká spolehlivost btnnovení. 
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Tabulka č. 1 

Standardní postupy pro analysy 

Rozsah 
3Ór mg/l (jur/ml) 

objem vzorku (ol) 
ledová kyselina 
octová (ol) 
propionicanhydrid 

(ml) 
oxalylchlorid (ml) 
reakčbí doba v mi
nutách 
kyselina octová 
sírová (ml) 
roztok kurkumínu 

(ml) 
reskční doba v min. 
standardní tlumivý 
roztok (ml) 
voda (ml) 
čxtrakčnl roztok 

(ml) 
velikost kyvety 

1 
0.0033 oloir 
5,0 

10,0 

25,0 

2,0 

30 

15,0 

15,0 

240 

-

109,0 

10,0 

4-5 

2 
0.01 
0775* 
2,0 

4,0 

10,0 

1,0 

30 

8,0 

8,0 

120 

50,0 
-

-

2-4 

3 

^ 

1,0 

2,0 

5,0 

0,5 

30 

4,0 

4,0 

60 

25,0 
-

-

1 

4 

& 

0.5 

1,0 

3,0 

0,25 

30 

3,0 

3,0 

60 

2C,0 
-

-

1 

5 

lotu 
0,25 

0,5 

2,0 

0,1 

30 

2,0 

2,0 

6C 

15,0 
-

-

0,5 

6 

<F 
0,1 

0,25 

1,0 

0,1 

30 

2,0 

2,0 

60 

15»0 
-

-

0,5 
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4.2. Kolorimetrické stanovení bóru kyselinou karmínovou: 

Princip stanovení: 
Za přítomnosti boritanů v roztoku vytváří kyselina karraí-

nová rozpuštěná v koncentrované kyselině sírové charakterietic-
ký barevný komplex. 

Citlivost metody: 
Metoda dovoluje stanovení bóru v rozmezí 0 - 4 0 ugR в přes

ností + 0,3 шг. 
Pomůcky: 

odpařovací lázeň, spektrofotometr s příslušenstvím, případně 
odstředivka s příslušenstvím. 

činidla a standardní roztok: 
Suspenze hydroxidu vápenatého: 

8,CO ^ kysličníku vápenatého p. a, se rozmíchá v 1.000 ml des
tilováno vody. Suspenze se uchovává v polyethylenové lahvi. 

Roztok kyseliny kartiíriové: 
1,000 g kyseliny karmínov:' fy В Щ ее rozpustí v 1.000 ml kon- i 

centrovaní kyseliny sírové р. в. i 

utanáfxrčiu roztok kyr'.liny sírové: 
Do vychlszeré sir.řsi 100 - 120 ml destilováno vody я 

i>tC ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové p. a. se opatrně 
přidá 2.000 ml koncentrované kyseliny sírové p. a. Množství 
vody 100 - 12C tni v tomto roztoku kyseliny sírové je důležité 
pro rychlost vývinu barevného komplexu. Pro kazy nově připra
vený roztok kyseliny sírové je nutno experimentálně stanovit 
dobu úplného vývinu bnrevného komplexu. Jako příklad uvádíme 
čaeovou závislost extinkce pro roztok obsahující 100 mX desti
lované vody v 2.000 ml kyseliny sírové (viz £raf Pis. /}/)» 

.standardní roztok kyseliny boríté: 

Příprava je totožné jako u metody s kurkumínom. 
Postup stanovení: 
Do 500 ml kraenné banky se odměří vzorek obsahující bór 

tak, aby celkov/ objem nepřesahoval 250 rnl a přidá se 25 ml 
předem protřepané supenze hydro/ídu vápenatého. Roztok se od
pařuje na vodní lázni do nuchr. Odpařování je možno urychlit 
vhánSníra filtrovaného vzduchu nnd hladinu kapaliny. Odparek -зе 

i 
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rozpustí ve 40 ml standardního roztoku kyseliny sírové. К vzni-
kému roztoku se přidá 10.O ml roztoku kyseliny karmínové a po 
promíchání se nechá stát v klidu po stanovenou dobu. 

Extinkoe se m?ří při 610nm. 

4.3. Odměrné stanovení bóru с msnnivem: /14/ 

Trincip ctpz.oveníz 
Při tomto stanovení se využívá vlastnosti kyseliny boritá, 

která tvoří s vícesytnými qlkoholy nebo cukry siln?j^í komplex
ní kyseliny, které se čî jí dobře ti-.rovat oû ěrr.ýr.á roztoky al
kalických hydroxidu. Obnch bóru. je i'i?mf množství nootřebovan«;-
ho hydroxidu к doss Ser-.' rstcjnóho nH roztoku jako bylo před pří -
davkera marmitu. 

Pomůcky: 
elektromagnetická PÍch^ř-ks, pií-netr. 

Činidlo: 
Kyselina chlorovodíková cca 1 Г roztok: 

85 ml koncentrované kypěl iny chlorovodíkové о. я. яе z ředí des
tilovanou vodou do 1.00b ;.;1. 

Kyselina chlorovocî !:cv;' cca 0,1 г roztoks 
100 rcl cca li.' roztoku kyseliny chlorovodíkové яч sredí desti
lovanou vodou do 1.000 ml. 

Zásobní roztok 15 К hydroxidu sodného prostého C0-: 
V kádince se rozpustí v 800 nl den Li lovené vody r.o ctáli-

ho míchání 625 f hydroxidu sodného о, я. Po rozpurtSní ее ross-
tok rychle ccbledl я přelije do polyethylenové lahve, dobře se 
uzavře a nechá se 2 - 3 dny «£tát, 5ir/ rortok nnd up«.".eninou 
uhličitanu rodného je -nror-Xý uhliHtřm*; я s'ijfr a otnosf'rou je 
třeba omezit pouze ПР dobu nezbytn* nutnou. 

"ydroxid codn;' cc« 1 V.t 
1С ml sánobního roztoku 15 К hydroxidu soan'ho oe oníchá 
se 150 ml vyvařenu po dobu 30 ~ii.i. rychle ochlfsené destilova
né vody. Tento ro;;tok f-e réipr«vuje v£dy :'erccvý. 



Hydroxid sodný 0,i Ni 
6,7 ml zásobního 15 N roztoku hydroxidu sodného se zředí čerstvě 
převařenou (po dobu 30 min.) ochlazenou destilovanou vodou do 
1.000 ml. Roztok se uchovává v polyethylenové lahvi a vydrží 
1 - 2 týdny. 

Hydroxid sodný 0,01 K: 
100 ml čerstvě připraveného 0,1 N hydroxidu sodného prostého 
C02 se zředí čerstvě převařenou (po dobu 30 min.) ochlazenou 
destilovanou vodou do 1.000 ml. Roztok se uchovává v dobře 
uzavřené polyethylenové lahvi. 

Kyselina šíavelová 0,1 N roztok: 
6,3034 g dihydrátu kyseliny šíavelové p. a. přechovávané 
v exikátoru nad chloridem vápenatým se odváží do 1.000 ml 
odměrné baňky a převařenou ochlazenou aeKtilovanou vodou se 
pc rozpuštění doplní po značku. 

Kyselina štavelová 0,01 N roztok: 
100 ml 0,1 N roztoku kyseliny šíavelové se v 1.000 ml odměrné 
baňce zředí čerstvě převařenou (po dobu 30 min.) ochlazenou 
destilovanou vodou a doplní se po značku. 

Indikátor fenolftalein: 
0,5 g práškového fenolftaleinu se rozpustí v 50 ml 96 <£ ethyl

alkoholu a po rozpuštění se zředí 50 ml destilované vody. 
Indikátor bronthymolová modř: 

к 1 g sodné soli bronthymolové modře вь ve 100 ml odměrné baňce 
při „ asi 70 ml deetilované vody a po rozpuštění se doplní 
po značku. Případný nerozpuštěný zbytek se odfiltruje. 

Další používanou chemikálií je D-mannit p. a. 
Stanovení faktoru 0,1 N a 0,01 N roztoku hydroxidu sodného: 
Do bílé porcelánové odpařovací misky se odměří 20 ml 

0,1 N (0,01 N) roztoku hydroxidu sodného, přidají se 3 - 4 kap
ky indikátoru fen.lftaleinu a titruje se 0,1 N (0,01 N) kyseli
nou šíavelovou do odbarvení rotoku za stálého míchání skleně
nou tyčinkou. Obsah misky se na vodní lázni odpař! do sucha. 
Odparek ее rozpustí ve 20 - 25 ml horké čerstvě převařené des
tilované vodě. Je-li roztok růžový, titruje se znovu roztokem 
hydroxidu sodného йо odpaření a obsah misky se znovu odpaří do 
sucha. Odparek se rozpustí ve 20 - 25 ml horké čerstvě převaře-
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né destilované vody a to se opakuje tak dlouho a? rozpuštěný 
odparek je bezbarvý. Pro výpočet faktoru se bere celková spot
řeba odmemcho roztoku kyseliny štavelové. 

Postup stanovení: 
1. Stanovení bóru o koncentraci větSi než 3 mg bóru ve vzorku: 

Ke 100 ml původního roztoku vzorku se přidá několik kapek 
indikátoru fenolftaleinu (nebo bromthymciové modré) a tit-
ruje se cca 1 N roztokem kyseliny chlorovodíkové do odbarve
ní (nebo žlutozeleného nabarvení). Při potenciometrické indi
kaci titrujeme přesn? na pH 7,0. ITavíc se přidá ječte" 0,5 -
1,0 nil cca IN kyseliny chlorovodíkové, roztok se zahřeje к 
varu e mícháním se za vp.ru vypudí z roztoku kysličník uhli
čitý. Po rychlém ochlazení se přebytek cca 1,0 К kyseliny 
chlorovodíkové otupí pomalým přidáváním cca 1,0 roztoku 
hydroxidu codného я dotitruje se 0,1 К roztokem hydroxidu 
sodného'co barevné měny indikátoru nebo do pH 7,0. Přidá 
se 10 g D-mprnifa a titruje se 0,1 К roztokem hydroxidu sod
ného do přesnrí téže bprvy indikátoru jako před přídavkem 
mannitu nebo do píT 7,0. Stejným způsobem se provede slepé 
stanovení, kde se vzorek n^hrsdí stejným objemem destilova
né vody. 

2. Stanovení bóru o koncentraci menší než 3 ml boru ve vzorku: 
Ke 100 ml původního roztoku vzorku se přidá několik kapek 
indikátoru fenolftaleinu a titruje se 0,1 N roztokem kyse
liny chlorovodíkové do odbarvení. Navíc se přidá 1,0 ml 
0,1 N roztoku kyseliny chlorovodíkové, roztok se zahřeje 
к vяги a mícháním se za varu vypudí z roztoku kysličník 
uhličitý. Го rychlém ochlazení se přebytek 0,1 N kyseliny 
chlorovodíkové otupí 0,1 N roztokem hydroxidu sodného я 
dotitruje ce 0,01 N roztokem hydroxidu sodného do barevné 
změny indikátoru. Přidá se 10 g D-mannitu 8 titruje se 
0,01 И roztokem hydroxidu sodného do přesn? téže barvy in
dikátoru jako před přídavkem mannitu. Stejným způsobem se 

provede i slepé stanovení s destilovanou vodou. 

Výpočet пя 100 ml vzorku vzatého pro stanovení: 
mcB/1 = (a-b) . f • e . 10 
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a = spotřeba v ml 0,1 ?í (0,01 N) odměrného roztoku hydroxidu 
eodného při titraci vzorku po přidání D-mannitu, 

b ss spotřeba v rol 0,1 N (0,01 ГГ) odm5rného roztoku hydroxidu 
sodného při slepém stanovení po přidání D-mannitu, 

f as faktor 0,1 N odmčrného roztoku hydroxidu scdného, 
e в ekvivalent bóru, který je pro titraci s n/10 NaOH 1,082 

a pro titraci s n/100 NaOH 0,1082. 

5. Výsledky n dif.kuse 

Užitková kapacita aiexu byla vypočtena podle vzorku: 

cu = Í2-1Í2 /val/l/ (1) 
Vi 

С ...... koncentrace odstraňovaného iontu v val/l (příp.gB/1) 
Q ...... objem upravené vody do okamžiku průniku v 1 
С 

Vj nnožství ionexu v 1 
Stanovení užitkové kapacity bylo provedeno třikrát a z vy

počtených hocínot byl vzat aritmetický prvmer. Pro bod průniku 
byla určena koncentrace 0,015 mgB/1. 

Naměřené hodnoty: 
a) Vyčerpávání roztokem o obsahu P5,5 mg H,30,/l (15 m^B/l). 

Koncentrace bóru ve filtrátu se pohybovala v rozmezí 3 Ш -
- 13/Ug B/l s vzrůstajícími hodnotami směrem ke konci pra
covního období. 
Užitková kapacita je rovna 0,406 val/l pro H.BO, я 4,40 g/l 
pro atomární bór. 

b) Vyčerpávání roztokem o oboahu 850 mg H,B0,/1 (149 cig B/l). 
Koncentrace bóru ve filtrátu byla v rozmezí 3 - 10 ug B/l. 
Užitková kapacita je rovna 0,469 val/l pro H,B0. a 5,105 g/1 
pro atomární bór. 
Z uvedených výsledku je patrno, že při zvýSení koncentra

ce H,B0, dojde i к zvýšení hodnoty cu. Experiment e koncentrací 
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850 mg/l slcaží к zisxání představ jak velkou zmSnu užitečná ka
pacity se změnou koncentrace H,BO- můžeme očekávat a co mohou 
znamenat případné změny koncentrace HJBO, při provozním čiště
ní. Proměření závislosti v celém rozsahu koncentrací by vyžado
valo další experimenty, které přesahují cíl t íto práce. 

Pro ukázku jsou na obr. 1 a 2 sorpění křivky pro koncentra 
ci odstraňovaného iontu 65,5 mg H,B0,/1. No obr. 1 je křivka 
až do okamžiku, kdy se koncentrace na vstpu г výstupu kolony 
sobě rovncly. Na obr. č. 2 je zachycena pouze dloet pronikání 
iontu běhe;.i prncovního období в bod průniku. 

Pro v/porot užitkové kapacit/ uvedené v bodech a) a b) by
la u kyseliny lorité (Н.ГЮ,) uvažována oouze jojí di.ociaoe do 
prvního stupni (výměna probíhá pclle rovnice (4)). 

V okamžiku průniku mohou vrak výměnné renkce vlivem pře
bytku funkčních skupin ionexu ve spodních částech kolony pro
bíhat podle r.chematu: 

2R - OH + HBC^*" — » - 1Й)2НВ02 + 2 СИ" (б) 

případně 
i. 

3R - ОН + -ir̂  — » - (ПКЕО. + ->ш (7} 

Tím m'-Zc dojít ke zkreslení hodnoty užitkové kapacity 
anexu, pokud vyjadřuje koncentraci v granekvivalentech (va
lech). 

Když uvažujeme při výpočtu knpacity disociaci kyseliny 
do 3» stupně (Б0х~) a když oorpec probíhá v celém objemu ionexu 
pouze podle rovnice (7), potom užitečná kapacita je rovna 
zhruba 1,2 vel/^ což je nepravděpodobné, uvážíme-li, že maxi
mální hodnota užitečné kapacity pro Zerolit PP, kterou udává 
výrobce je 0,8 vnl/1. 

Naopak při výpočtu kapacity podle rovnice (4) je hod
nota kapacity poměrně nízká (0,4 V B 1 / 1 ) . 

Obdobným způsobem je vysvětleno zkreslení hodnoty kapaci
ty při výměně síranových nebo uhličitanových iontů /10/. 
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Výška pronikání kyseliny borité do filtrátu během pracov
ního období filtru je závislá na radě" faktorů, obdobně jakc 
při sorpci jiných slabých kyselin, např. při desilikaci /9/. 
Froi .'. :ání závisí na koncentraci kyseliny borité v ionexu přou 
začátkem sorpce, její hydrolýze a koncentraci hydroxylovýc* 
iontu v odtoku z kolony. V našem případě se projeví pouze vliv 
hydrolýzy, protože koncentrace boritj^ch iontu v ione;.'u ;:e<5 zr
cátkem pracovního cyklu je nulová (ionox buúe použit r,oure jed
norázově, гергспегясе re nebude prová^t). Rovněž koncentrace 
hydroxylových iont*; v odtoku z kolory bude níz>;', protože to
to koncentrace závisí na ds**hu solí v upravované vodp a ten je 
nízký (rpcc. vodtvort ГрС v reaktoru je 3 пП . cm" >. 

Hodnot?, pronikání, kterou jsme naměřili, je v dobrém sou
ladu s hodnotom, které naměřil Silverman /11/ při сЧГ-třní 
deuterizovsr.' Vyseliny borité v těžké vodě pomocí anex*. tyt-.» 
Amberlite IRA-40C a Amberlite IRA-41C. Tím se potvrdil L nv; 
předpoklad o mnl-'m vlivijAouteria na výměnné pochody. 

6. Z A v ? r 

a) Závěrem l z e '<onr.tatovnt, že к ods t ranění kysel iny b o r i t é 
z vody je .Ti07.no použít r i l n * Iij3ic\1'»o «nexu. 

t ) P ř i konctííitrrci ID mg B/l je uži tková kspac i t c 1.опя:;и 
rovna 4,'K t V* ionexu pro arex Z e r o l i t PF. 

c) Pronikání bópj během corpčního obdoVÍ i.eprový.TÍ b:..1r.olu 
0,015 mr ; y l . 

d) P ř i poučHí j iné koncentrace HLBC^ к o t ravě moderátoru r o l 
15 mg E/l je nutno p o č í t a t i Fe změnou užitkové kapaci ty 
anexu. (''-Mficitp, vlivem tvorby bor i tých pe lykyre l in , č tou-
pá se eto'!.r»*«jící koncentrací kyre l iny b o r i t é . ) 
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mgB/1 
15 -

10 

2 .. 
1 -

C0 = 85,5 mg H3B03 /1 
S = 20 m3 
V, = 50 ml 
S = 20 ni3 . m~3 . h"1 

3 -i OBRÁZEK Č. 1 

"5— id 15 20 V(l) — + - • 
25 



mfB/1 

0,14-

0,05 f 

c0 a 85,5 mg ̂ BOy^l 

S * 20 m3 

50 ml 

•-3 . h-1 

0,01 4-

--I 
8 9 10 11 

OBRÁZEK 6. 2 

12 13 14 15 16 
v(l) 



Závislost extinkce na čase (mSřeno v 1 on kyvet8) 

s 

0,2. 

0,15 

0 , 1 

0,05 

-

M ^ 

1. 20 u*B 
2. lj*& 

120 
OBRÁZEK 8. 3 

180 
1-

t (min) 240 
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