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CZ 280386 B6

Způsob přednostního zachycování kationtů cesia z vodných roztoků
a jejich děleni od jiných anorganických kationtů

Oblast techniky

Vynález se týká způsobu přednostního zachycování kationtů
cesia z vodných roztoků a jejich oddělení od jiných anorganických
kationtů

Dosavadní stav techniky

Zpracováním vyhořelých palivových článků atomových reaktorů
vzniká velké množství silně radioaktivních odpadů, které je nutno
bezpečným způsobem likvidovat. Za posledních padesát let se tako-
vých odpadů nahromadilo obrovské množství. Jejich celková radio-
aktivita se odhaduje na 3.7 x 10 1 9 Bq (1 000 MCi) a jen objem
provisorně uskladněných kapalných odpadů dosahuje milionů krych-
lových metrů. Odpadů stále přibývá. O rozsahu problému dobře
informují přehledné referáty (Chem. & Eng. News, June 21, 1993,
9-21; Nucl. Eng. Internát., January 1991, 18 až 19).

Podstatnou složkou těchto odpadů jsou zejména 9 0Sr a 1 3 7 C s
spolu s malým množstvím pestré směsi transuranů v oxidačním stup-
ni M 3 + a M 4 +. V současné době se za nejlepší způsob likvidace
takových odpadů považuje oddělení hlavních složek, jejich vysuše-
ní, zatavení do borosilikátového skla nebo do skla fosfátového
a uložení vzniklých tyčí v bezpečných chlazených podzemních skla-
dech. Předběžné oddělení 9 0Sr a 1 3 7Cs je žádoucí vzhledem
k odlišným radiologickým vlastnostem obou nuklidú (stejné váhové

množství 9 0Sr produkuje 7.5 více tepla než 1 3 7 C s ; 9 0Sr je prak-

ticky čistý fl-zářič, zatímco 1 3 7Cs je také mocný T-zářič atd.).

Hlavní dosud zkoušené separace obou nuklidů jsou popsány
v (Chem & Eng. News, June 21, 1993, 9 až 21; Nucl. Eng.
Internát., January 1991, 18 až 19; Sep. Sci. Technol. 1987, 22,
191). Žádný z nich není zcela uspokojivý, zejména co do skutečně
kvantitativního zachycení obou hlavních radionuklidů. Jednu
z nadějných možností představuje rozpouštědlová extrakce s použi-
tím kobaltkarboranu [3-Co(l,2-C 2B 9H 1 1) 2]" (dále COSAN) jako

extrakčního činidla. Tento způsob separace a isolace radionuklidů
byl navržen autory již dříve (čs. autorské osvědčení č. 182 913)
a po intesivním studiu (Sep. Sci. Technol. 1987, 22, 191; Talanta
1985, 32, 423 až 429), a předání experimentálních zkušeností, se
stal předmětem technologického výzkumu (Sov. Aut. svid.
1 031 088 [22.3.1983; priorita od 6.7. 1981]), jak je zmíněno
i v shora citovaných referátech. Ačkoliv je tento postup velmi
účinný v analytickém a laboratorním rozměru, v technologickém
měřítku je spojen s řadou ne zcela vyřešených problémů, zejména
ekologických a legislativních.

V současné době je zřejmé, že problém radioaktivních odpadů
nebude možno vyřešit jedinou technologií. Avšak kvantitativní
oddělení některé z hlavních komponent radioaktivního odpadu ještě
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z kyselého prostředí podstatně usnadní zpracování nebo rozdělení
zbylých složek.

Například oddělením 1 3 7Cs výrazně poklesne radioaktivita
zbylého roztoku a odstraní se hlavní zdroj T-záření. To umožní

buď zahustit zbytkové roztoky na směs solí 9 0Sr a transuranů pro
vitrifikaci na "směsné sklo", nebo pro další rozdělení radiokom-
ponent před vitrifikaci.

Autoři vynálezu již dříve pozorovali, že komplexní anionty
typu COSAN se snadno adsorbují na aktivní uhlí (AU) a doporučova-
li tohoto jevu využít k zachycování tohoto drahého činidla z vel-
mi zředěných vodných roztoků. Tehdy ovšem bylo předpokládáno, že
se zachycují jen příslušné konjugované kyseliny, a bylo doporuče-
no pracovat v kyselém prostředí. Kapacita AU nebyla zjištována
a možnost zachycování obecných soli typu COSAN.M, kde M značí
kov, nebyla vůbec předpokládána (Coll. Czech. Chem. Commun.
1984, 49, 2776).

Podstata vynálezu

Bylo překvapivé zjištěno, že:

1. na aktivním uhlí (AU) se zachycují nejen konjugovaná kyselina

COSAN^-ÍHjO.nH^O)^ , ale i její libovolné soli bez ohledu
na kyselost prostředí v rozsahu pH 1 - 14.

2. Kapacita běžného laboratorního AU dosahuje hodnoty 0.7 až
1.0 mol COSANu na Kg AU. Na příklad u soli COSAN.Cs to odpoví-
dá 29.2 až 32.4% "tuhému roztoku" COSAN.Cs na (a možná i v)
AU.

3. Systém COSAN/AU se chová jako pseudoionex s kapacitou 0.64 až
0.71 meq/g a schopností poutat různé kationty různě pevně.
Nejpevněji je vázána česná sůl, podstatně slaběji sůl draselná
a sodná, a nejméně samotná konjugovaná kyselina.

4. S podobnou účinností se na AU zachycují i soli jiných deltaed-
rálních heteroboranových aniontů (DHA), například hexabromo-,
hexachloro- a 8,8'-|x-C6H4- deriváty COSANu, [3-Fe-(l,2-

- C 2 B 9 H 1 1 ) 2 ] ~ a 7,8-C 2B gH 1 2 • Dokonce i soli komplexního dia-

niontu [C 2BgH 1 1.Co.C 2BgH 1g.Co.C 2B 9H 1 1]*
2 ' se adsorbují na AU,

ale s kapacitou jen 0.137 mol/Kg; naproti tomu soli dvaceti-

sténného dianiontu Bi2 Hi2 s e n a A U nezachycují vůbec.

Předmětem vynálezu je způsob přednostního zachycování kati-
ontů cesia (Cs) z vodných roztoků a jejich dělení od jiných pří-
tomných anorganických kationtů, který spočívá v tom, že se do
vodného roztoku obsahujícího kationty cesia přidají deltaedrální
heteroboranové anionty, případná sraženina se oddělí a ze zbylého
roztoku se soli kationtů cesia s deltaedrálními heteroboranovými
anionty zachytí na aktivovaném uhlíku. Jako deltaedrální hetero-
boranový anion se s výhodou používá koba1takarboranový anion

vzorce [3-Co-(1,2-C2B9H11)2)~ (II, dále jen COSAN) a/nebo jeho
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substituční deriváty, jako například [3-Co-(1,2-C2B9Cl3)2]
(~>

(III) (HexachlorCOSAN); [3-Co-(1,2-C2B9HgBr3)2]
 (~> (IV) (Hexa-

bromCOSAN); [8,8'-^-CgH4-{3-Co-(1,2-C2B9G10)2)]
(-) (V) (Fenylen-

COSAN); [3-Fe(l,2-C2B911)2]
(") (VI) (FESAN); [ (1, 2-C2B9Hi:L-3-

-Co) 2C 2B 8H 1 0]^
2"^ (VII); nebo alkalickému prostředí odolný dikar-

badodekahydroundekaborat vzorce 7,8-C2B9H12~ (I).

Aktivovaný uhlík je s výhodou součástí aktivního uhlí (dále
jen AU), které má kapacitu vůči methylenové modři (MM) nebo solím
kationtů cesia s deltahedrálními heteroboranovými anionty 0.7 až

1.0 mol/Kg AU, má velikost částic s výhodou menší než 39,4 cm"1,
obsahuje do 4 % hmot. popela a je s výhodou připraveno vysokotep-
lotní karbonizací (nad 400 *C) a aktivací reformingem přehřátou
vodní parou nebo oxidací. Těmto požadavkům dobře vyhovují jak
tradiční značkové typy AU, jako Nořit A (například od firmy Ald-
rich) nebo Darco G 60 (od téže firmy), tak četné nepojmenované
laboratorní formy AU.

Přednostně zachycená sůl kationtů cesia s deltaedrálními
heteroboranovými anionty na AU se potom mechanicky oddělí od zby-
lého roztoku, například usazením, filtrací a/nebo odstředěním,
popřípadě filtrací přes sloupec aktivního uhlíku, kde se zachytí
česná sůl a ostatní složky roztoku přejdou do filtrátu.

Vodný roztok obsahující soli kationtů cesia s deltaedrálním
heteroboranovým aniontem lze také filtrovat přes sloupec aktivní-
ho uhlíku, předem nasycený solí cesiem vytěsnítelného kationtů
s deltaedrálním heteroboranovým aniontem, s výhodou solí obsahu-
jící Na + a/nebo [H 3O.nH 2O]

+.

Z nasyceného systému COSAN.M/AU (kde M = kation kovu), se
zachycené soli snadno a kvantitativné vymývají slabě polárními
organickými rozpouštědly, jako jsou alkoholy, ethery, organické
estery, ketony, nitrily, nitrolátky a podobně; z eluátů je potom

možno regenerovat COSAřr"' ve formě konjugované kyseliny pro nové
použití, a příslušný kation převést do vodného roztoku ve formě
čisté soli libovolné silné kyseliny, například jako chloridy,
nitráty, fosfáty, sulfáty a podobně.

AU váže i jiné anionty, které vynikají vysokou hydrofobnos-

tí, například (C6H5)4B~, a to v podobném molárním poměru jako

COSANY. Tento aniont však váže Cs +, popřípadě i jiné kationty,
pouze v neutrálním nebo alkalickém prostředí, zatímco v kyselém
prostředí se rozkládá, což značné snižuje jeho využití.

Značná adsorptivita uvedených aniontů na AU naznačuje, že
charakteristikou, rozhodující o pevnosti vazby aniontu na AU, je
jeho hydrofobnost, která klesá v pořadí jod- > brom- >
chlor-COSANY > COSAN > dipikrylaminát > tetraphenylborat >> I 3

> octan > pikrát > ClO4 >> I~ » Br~
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Druhou, mimořádně důležitou vlastností DHA je jejich nepatr-
ná basicita, plně srovnatelné s anionty nejsilnějších anorganic-
kých kyselin, tj. s Cl", C104~, HSO4~ ap. Soli DHA jsou zcela

disociovány ve vodných roztocích i v organických rozpouštědlech,
a přesto se většina z nich z vodného prostředí účinně zachycuje
na AU. Pokud je známo, nic podobného dosud nebylo popsáno se so-
lemi srovnatelně silných kyselin jiného typu.

Adsorpce Cs-DHA i MM je prakticky okamžitá. Jedinou nevýho-
dou práškovitých forem AU je jejich pomalé usazování i obtížná
filtrace. Avšak odstředěním se dají od supernatantu oddělit rych-
le a bez problémů.

Pro zachycování M-DHA i MM je nevhodné granulované AU, které
se vyznačuje vysokým aktivním povrchem jen pro adsorpci plynů
a par. Jeho kapacita pro M-DHA i MM nepřesahuje u různých značek
20 až 25 % kapacity práškových AU, a adsorpce probíhá velmi poma-
lu (k dosažení rovnováhy je zapotřebí nejméně 24 hodin při
20 *C). Výhodou granulovaných forem AU je však snadné usazování
i pohodlná filtrace.

Ještě menší účinností se vyznačuje jemně mletý přírodní gra-
fit (pro mazací účely) s kapacitou sotva 8 % kapacity práškového
AU. Navíc se od supernatantu dělí ještě obtížněji než práškové
AU.

Zcela neúčinné je nízkotepelné dřevěné uhlí (karbonizační
teplota pod 400 ' O , které se vyrábí pro palivové účely, at je
rozetřeno jakkoliv jemně.

Způsobem podle vynálezu lze prakticky selektivně a kvantita-
tivné zachytit kationty cesia z vodných roztoků a oddělit je od
jiných anorganických kationtů. Tento postup má největší význam
pro zachycování radionuklidů Cs a jejich dělení od jiných radio-
nuklidů přítomných v odpadních roztocích po zpracování vyhořelých
palivových článků atomových reaktorů. Z tohoto důvodu je výhodné
vybrat takové DHA, které jsou chemicky stálé v širokém rozsahu
pH, jsou radiačně odolné, a jejich konjugované kyseliny jsou
extrémně silné. Tomu vyhovuje především COSAN a jeho zmíněné
substituční deriváty.

Kationty Cs + se srážejí aniontem COSAN z kyselého i zásadi-
tého prostředí. Rozpustnost COSAN.Cs je jen 0.62 milimol/litr.

V případě 1 3 7 C s se tak získá sraženina COSAN.Cs s aktivitou 6.94
TI ft

x 10iJ- Bq/g a aktivita matečných louhů bude 4.3 x 10° Bq/litr,
tedy nepřípustně vysoká. Avšak veškerý COSAN.Cs z těchto mateč-
ných louhů se dá kvantitativně zachytit na AU, a vytékající roz-
tok je z hlediska 1 3 7Cs zcela neradioaktivní. Naproti tomu akti-
vita nasyceného roztoku COSAN.Cs na AU dosahuje 2.02 až 2.33
x 1 0 1 1 Bq/g. Ostatní radionuklidy z typických odpadů, například
po procesu PUREX; (Plutonium + URanium Extraction) nejsou při

tomto způsobu oddělení Cs na závadu.
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Čím vyšší je koncentrace 1 3 7Cs ve výchozím roztoku, tím více
se vysráží ve formě COSAN.Cs, jak je patrné z Tabulky I pro mode-
lový příklad s 1 g-ekvivalentem 1 3 7 C s :

Tabulka I

1

Konc. 1 3 7 C s +

mol/litr

0.1

0.01

0.0033

0.001

0.00062

Ve sraženiné

COSAN.Cs (%)

99.4

93.7

50.0

37.5

0.0

Objem mateč.

louhů, (litry)

10

100

798

1 000

1 595

Potřeba AU |

(g) I
i
1

6.0 až 6.7 |
24.3 až 26.6 |

500 až 555 |

731 až 806 |

1 000 až 1 111

Jak ze sraženiny COSAN.Cs, tak z výluhů nasycených kolon
organickým rozpouštědlem je možno snadno regenerovat konjugovanou

kyselinu COSAN(~) LH<+) (L = Lewisova base, například H 2O, ROH

[R = alkyl], a podobně) pro další použití a Cs + převést do vodné-
ho roztoku jako anorganickou sůl známým postupem [Coll. Czech.
Chem. Commun. 1984, 49, 2776).

Při isolaci cesia ze značně koncentrovaných roztoků (nad
2 M) kyseliny dusičné je možné nesubstituovaný COSAN s výhodou
nahradit jeho hexachlorderivatem, který je vůči kyselině dusičné
podstatné odolnější (čs. autorské osvědčení č. 215 282
[9.4.1982]). Výhodná je i poněkud nižší rozpustnost hexachlor-
COSAN.Cs (0.3 milimol/litr).

Naproti tomu je pro silně alkalické prostředí výhodný ion

který je v takovém prostředí extremně stálý7,8-C 2B 9H 1 2

(" ) (I),

a mnohem levnější, než jsou deriváty COSANu srovnatelné účinnos-
ti.

Příklady provedeni vynálezu

Aktivní uhlí (AU)

Testování vhodnosti daného aktivního uhlí:

Kapacita AU je rozhodující vlastností pro maximální zachycení

iontového páru DHA~/Cs+ z vodných roztoků. Pro malou rozpustnost
DHA-Cs ve vodě je výhodnější testovat absorpční kapacitu pomocí

dobře rozpustné soli DHA~/Na+.

-5-
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A) Zjištění adsorpční kapacity daného AU pro jednotlivé typy

[DHA]~ zachycením jejich Na+ soli z vodného roztoku při průto-
ku vrstvou AU

Do kolony o průměru 15 mm byl nalit 5 cm vysoký sloupec
z vodné suspenze silikagelu (inertní, filtraci usnadňující
podklad pro AU) a po vytečení vody byla přilita suspenze 1.00 g
AU NOŘIT A v 50 ml vody, která byla před tím 20 min. evakuována
na tlak 135 Pa. Filtrace byla urychlena mírným přetlakem dusíku.
Po vytečení vody byl potom do kolony přilit 0.05 N roztok sodné
soli zkoumaného DHA (v každém pokusu 20 ml). Po skončení filtrace
(ca 60 min.) byl sloupec promyt 2 x 10 ml destilované vody. Ve
filtrátu byl stanoven obsah prošlého aniontu, a to kolorimetricky
u silné barevných iontů II-VII, a gravimetricky ve formě Bu4N
solí bezbarvých aniontú I, VIII a IX. Diferenciálně tak byla sta-
novena kapacita AU (Tabulka II).

(I); [ S-
2 9 1 2

[3-Co-(lf2-C2B9H8Cl3)2]^"^ (III)
(IV)

Zkoumané DHA:

(COSAN); 2 9

[3-Co-(l,2-C2B9H8Br3)2]
(~)

[8,8'-M.-C 6H 4-{3-CO-(1,2-C 2B 9H i : L) 2} ]*~)

[3-Fe(l,2-C 2B 9 1 1) 2

(" ) (VI)

[(l,2-C 2B 9H 1 1-3-Co) 2C 2B 8H 1 0]
{ 2~ ) (VII);

Ph4B~ Tetrafenylborat (IX).

(V)

^ H ^ ) 2] (~* (II)

(HexachlorCOSAN);

(HexabromCOSAN);

(FenylenCOSAN);

(FESAN)

H 1 2 ]
( 2 ~ ) (VIII);

Tabulka II

Sorpční kapacita AU NOŘIT A (Aldrich)*^ pro jednotlivé DHA (I-IX)

Anion

Kapacita
mol/Kg

I

0.95

II

0.90

III

0.84

IV

0.82

V

0.88

VI

0.90

VII

0.14

VIII

0.00

IX

0.65

*) některé neznačkové druhy běžného laboratorního AU dosahovaly
kapacity až 1.0 mol/Kg AU pro II.

B) Zjištění adsorpční kapacity daného AU pro jednotlivé typy

[DHA]" zachycením jejich sodné soli z vodného roztoku při tře-
páni S AU

K 50 ml 0.02 M roztoku II/Na ve vodě bylo přisypáno 1.0 g
AU, směs byla třepána 5 min. , AU bylo odsáto a promyto 2 x 10 ml
vody. Ve vzniklých 70 ml filtrátu byla stanovena koncentrace

neadsorbovaného II/Na+ kolorimetricky na 0.000071 N. Na AU se

tedy zachytilo 0.9 mmol II/Na+, tedy stejné, jako v předchozím
případe.
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C) Preparativní desorpce iontového páru COSAN-kation z AU:

Nasycený sloupec z testovacího pokusu A) byl promýván aceto-
nem dokud vytékal barevný roztok (20 ml), u bezbarvého aniontu
I bylo použito 25 ml acetonu. Desorpce byla ve všech případech
kvantitativní (kolorimetricky v acetonu u iontů II-VII, u iontu

I gravimetricky jako Bu 4N
+ sůl po odpaření acetonu a rozpuštění

odparku ve vodě). Ke stejnému výsledku (s II/Na+) vedla desorpce
30 ml ethanolu, 30 ml vlhkého diethyletheru, 20 ml octanu ethyl-
natého, 15 ml acetonitrilu a 10 ml nitromethanu.

D) Nezávislost adsorpce aniontu II (COSAN) na AU pH prostředí

a) Roztok 18 ml 0.05 N konjugované kyseliny II/H3O
+ byl doplněn

na 50 ml 0.1 N HC1 a 0.018 N COSAN. Po přisypání 1.0 g AU byl
roztok evakuován 20 min. na tlak 130 Pa, vakuum bylo zrušeno

dusíkem a AU bylo odfiltrováno; koncentrace II/M+ ve filtrátu

byla stanovena kolorimetricky na 4.2 x 10~ 5 mol/litr

b) Roztoky po 18 ml 0.05 N konjugované kyseliny II~/H3O
+ byly

doplněny roztokem NaOH na 50 ml roztoku tak, aby vznikla
koncentrace NaOH 0.1 N, 1.0 N a 4.2 N (10% NaOH); dále bylo
postupováno jako v předchozím případě. Ve všech koncentracích
NaOH byl filtrát prakticky bezbarvý (mez postřehu zbarvení =

2 x 10" 5 mol/l).

Příklad 1

K 1 600 ml vodného roztoku, obsahujícího 1 mmol Cs + kationtu
bylo přidáno 1.2 ml 0.001 mol roztoku konjugované kyseliny

II/H 3O
+. Tento roztok byl nalit do kolony obsahující 2 g AU

(Nořit A, Aldrich) a opatřené ve spodní části inertní filtrační
vložkou z 1 cm vrstvy silikagelu. Obsah kolony byl promyt dalšími
100 ml vody. Ve spojených filtrátech byla nalezena jen stopová

množství Cs + (ca 1-2 pimol), tj. více jak 99% Cs + se zachytilo na
AU.

Obsah kolony byl vysušen prosátím vzduchem a adsorbát

AU/II/Cs+ byl promyt 10 ml acetonu a z filtrátu byl aceton oddes-
tilován ve vakuu. Po vysušení byl získán 1 mmol žluto-oranžové

soli II/Cs+.

Příklad 2.

K 100 ml kyselého vodného roztoku (pH 1), obsahujícího

0.1 mol Cs + kationtu bylo přidáno 110 ml 0.1 mol roztoku konjugo-

vané kyseliny III/H3O
+. Vzniklá sraženina žluto-oranžové soli

- 7 -
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III/Cs + byla odstředéna a promyta 100 ml vody a vysušena. Získáno
99.8 mmol III/Cs+ (99.8 % ) .

Do oranžového filtrátu bylo přidáno 150 g AU, suspenze byla

míchána 10 min., odstředěna a pevný adsorbát AU/III/Cs+ promyt
100 ml vody. Ve spojených filtrátech bylo nalezeno pod

0.006 mmol Cs +. Celkem bylo isolováno > 99.994 % Cs +.

Pevný adsorbát AU/III/Cs+ byl vysušen prosátím vzduchem,
promyt 50 ml acetonu a z filtrátu byl aceton oddestilován ve
vakuu. Po vysušení bylo získáno 0.15 mmol žluto-oranžové soli

III/Cs+. Celkem získáno 99.95 % III/Cs+.

Příklad 3.

K 100 ml vodného alkalického roztoku (pH 14), obsahujícího

10 mmol Cs + kationtu bylo přidáno 12 ml 1 mol roztoku soli I/K+

(12 mmol). Tento roztok byl nalit do kolony obsahující 15 g AU
(Nořit A, Aldrich) a opatřené ve spodní části inertní filtrační
vložkou z 1 cm vrstvy A1 2O 3 (pro chromatografii). Obsah kolony

byl promyt dalšími 100 ml vody. Ve spojených filtrátech byla

nalezena jen stopová množství Cs + (ca 0.1 mmol), t j. více jak
99.9 % Cs + se zachytilo na AU.

Obsah kolony byl vysušen prosátím vzduchem a adsorbát

AU/I/Cs+ byl promyt 20 ml acetonu a z filtrátu byl aceton oddes-
tilován ve vakuu. Po vysušení bylo získáno 9.99 mmol bezbarvé

soli I/Cs+.

Příklad 4.

Relativní retence kationtu M* = [H^O.n H2O]
+, Na+, K*~ a Cs+

v systému AU/II/M+

1.0 g AU, nasyceného konjugovanou kyselinou II/H3O"1" nebo

příslušnou solí II/M+, bylo v chromatografické koloně promyto

100 ml vody, výluhy byly zahuštěny na objem 10 ml a obsah II/M+

byl stanoven kolorimetricky a přepočtem na původní koncentraci
výluhu (Tabulka III).
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Tabulka III.

Relativní retence některých kationtů M + v systému AU/II/M stano-
vená z množství vymyté soli II/M

Sůl

nmol/1

Kon j ug.kyselina

45

Na

18

K

11

Cs

<2

Příklad 5.

Pokus se "značkovým COSAN.Cs

Většina pokusů byla provedena s neradioaktivními kationty,
avšak demonstrace kvantitativní účinnosti procesu si vyžádala

práci se solemi Cs +, "značkovanými" na aktivitu 300 Bq/ml Cs.

Nasycený roztok COSAN.Cs (0.62 x 10~3N) byl "označkován"
1 3 7Cs.Cl na radioaktivitu 300 Bq/ml. Z 0.1 g AU byl v koloně
o světlosti 10 mm připraven 6.0 mm vysoký sloupec (odfiltrováním
z vodné suspenze) a tímto sloupcem byl postupně filtrován před-
chozí roztok. Radioaktivita procházejícího filtrátu byla měřena
obvyklým způsobem. Průběh pokusu je patrný z grafu, v němž je na
ose x vyjádřena kapacita AU vůči COSAN.Cs v % a na ose y je vyz-
načena radioaktivita procházejícího filtrátu: % původního nástři-
ku.

"Náběhová aktivita" (7 % původní hodnoty) souvisí zřejmě
s malou výškou sloupce a možným průtokem části roztoku mimo slou-
pec AU například po stěně kolony, kanálky ve sloupci, atd.). Roz-
hodující je plato mezi 5 až 55 % kapacity kolony, které prokazuje

kvantitativnost adsorpce 1 3 7Cs (při dostatečné výšce sloupce).

Průmyslová využitelnost

tivního
cesia.

Způsobu podle vynálezu lze využít při odstraňování radioak-

Cs z vodných roztoků o nízké i vysoké koncentraci137

— Q -v
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P A T E N T O V É N Á R O K Y

1. Způsob přednostního zachycování kationtú cesia z vodných roz-
toků a jejich dělení od jiných anorganických kationtú,
v y z n a č e n ý t í m , že se do vodného roztoku obsahují-
cího kationty cesia přidají deltaedrální heteroboranové anion-
ty, případná sraženina se oddělí, a ze zbylého roztoku se soli
kationtú cesia s deltaedrálními heteroboranovými anionty
zachytí na aktivovaném uhlíku.

2. Způsob podle nároku 1, v y z n a č e n ý t í m , že se jako
zvlášt výhodný deltaedrální heteroboranový anion použije

kobaltakarboranovy anion [3-Co-( 1,2-02831122)2]" a/nebo jeho
substituční deriváty.

3. Způsob podle nároku 1, v y z n a č e n ý t í m , že se jako
deltaedrální heteroboranový anion použije alkalickému prostře-
dí odolný dikarbadodekahydroundekaborát 7,8-C2BgH12 •

4. Způsob podle nároků laž 3, v y z n a č e n ý t í m , že
aktivovaný uhlík je součástí aktivního uhlí, které má kapacitu
vůči methylenové modři nebo solím kationtú cesia s deltaedrál-
ními heteroboranovými 0.7 až 1.0 mol/Kg aktivního uhlí.

5. Způsob podle nároků laž 4, v y z n a č e n ý t í m , že
zachycení soli kationtú cesia s deltaedrálnimi heteroboranový-
mi anionty se provádí smísením vodného roztoku s aktivovaným
uhlíkem a následným mechanickým oddělením od zbylého roztoku,
například usazením, filtrací a/nebo odstředěním.

6. Způsob podle nároků laž 4, v y z n a č e n ý t í m , že
zachycení solí kationtú cesia s deltaedrálními heteroboranový-
mi anionty se provádí filtrací přes sloupec aktivního uhlíku,
kde se zachytí česné soli a ostatní kationty M + přejdou do
filtrátu.

7. Způsob podle nároků I a ž 4 a 6 , v y z n a č e n ý t í m , že
se vodný roztok obsahující soli kationtú cesia s deltaedrální-
mi heteroboranovými anionty zfiltruje přes sloupec aktivované-
ho uhlíku, předem nasyceného solí složené z cesiem vytěsnitel-
ného kationtú a deltaedrálního heteroboranového aniontu, s vý-
hodou kationtú Na + a/nebo [H 3O.nH 2O]

+.

1 výkres
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