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V posledných rokoch vzrástol význam rôznych sorbentov s výraznými sorpčnými

vlastnosťami, čo si vyžiadala i potreba izolácie prvkov zo zložitých prostredí, kde je priame

získavanie nemožné alebo spojené s veľkými ťažkosťami. Nové sorbenty sa využívajú nielen na

koncentrovanie, ale i na získavanie cenných komponentov z roztokov, na čistenie odpadových

vôd, na separáciu rádionuklidov pri ich analýze, na odstránenie rádionuklidov z rádioaktívnych

odpadových roztokov vznikajúcich v závodoch na spracovanie vyhoreného jadrového paliva, v

jadrových elektrárnách alebo na spracovanie uránových rúd.

V tejto práci sme sa zamerali na prípravu a charakterizáciu sorbentov na báze silikagélovej

matrice s imobilizovanou organofunkčnou skupinou (imidazol, resp. crown ).

Použilo sa viacero typov silikagélových matríc ( špecifický povrch < 500 m2/g, rozmery častíc

20 - 40 jam, resp. > 500 m2/g, > 100 fim ). Silikagél sa chemicky modifikoval imidazolom1, resp.

diaza - 18 - crown - 6 ( DA18C6 ) a dibenzo - 18 - crown - 6 ( DB18C6 )2'3. Stupeň

funkcionalizacie pre kovalentne viazaný imidazol sa pohyboval od 0.4 mmol/g do 0.6 mmol/g.

Stupeň funkcionalizacie bol vypočítaný z obsahu dusíka na základe elementárnej analýzy a závisí

od dĺžky refluxu ako aj od použitej silikagélovej matrice. Stupeň funkcionalizacie pre DB18C6 a

DA18C6 sa pohyboval od 0.04 mmol/g do 0.05 mmol/g. Sorpčná kapacita získaná z

experimentálnych údajov pre imidazol sa pohybovala v rozmedzí od 0.03 mmol/g do 0.1 mmol/g v

závislosti od spôsobu prípravy a použitého typu silikagélovej matrice. Experimentálna sorpčná

kapacita pre silikagél s imobilizovaným DB18C6 a DA18C6 sa pohybovala v rozmedzí od 0.02

mmol/g do 0.05 mmol/g.

Okrem komerčných silikagélových matríc sa použili syntetizované HMS (hexagonal

mesoporous silica) matrice s rozmermi pórov do 60 Ä.4 Zmenou yeľkosti pórov sa predpokladalo,

že bude lepší prístup kobaltu k sorpčným centrám s cieľom zvýšiť sorpčnú kapacitu sorbentu.5'6

V práci sa taktiež študovala sorpcia kobaltu z vodných roztokov v statických podmienkach

("batch" metóda) v závislosti od jeho koncentrácie, pH prostredia, ako aj kinetika sorpcie pre

rôzne druhy silikagélových matríc s imobilizovanou imidazolovou skupinou. Podmienky sorpcie

sa študovali pri rôznych hodnotách pH prostredia, dobe kontaktu fáz a konštantnom pomere

tuhej fázy ku kvapalnej (V/m = 50 ml/g). Distribučné koeficienty sa pohybovali v rozmedzí 200 -
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2000 ml/g v závislosti od typu matrice a spôsobu prípravy sorbentu. Dôležitú úlohu pri sorpcii

kobaltu s použitím sorbentov s imobilizovaným crownom zohrávalo pH prostredia, pretože v

kysiom prostredí sorpcii kobaltu výrazne konkurovala protonizácia crownu. Distribučné koeficienty

sa v prípade sorbentov modifikovaných crownami pohybovali v rozmedzí 85 - 220 ml/g pre

DB18C6 a 230 - 400 ml/g pre DA18C6.

Študoval sa tiež vplyv prítomnosti iných ťažkých, resp. toxických kovov, konkrétne Hg (II), Cd

(II), Mn (II), Zn (II), Cu (II), Fe (III), Cr (III), AI (III), ako aj sodíka a draslíka na sorpciu Co (II) z

vodných roztokov. Sorpda kobaltu klesala v poradí Hg > Cu > Cd > Zn, Fe > Mn > Al, Cr, čo je

dané konštantami stability príslušných kovov s imidazolom. Prítomnosť sodíka a draslíka nemala

vplyv na sorpciu kobaltu v prípade sorbentu s imobilizovaným imidazolom . Sorpcia kobaltu

výrazne poklesla, ak sa použili sorbenty s funkčnou skupinou DB18C6, keď pri koncentraci Na+ a

K+ 0,05 M bola sorpcia takmer úplne potlačená.

Literatúra:

1. Leal O., Anderson D. L, Bowman R. G., Basolo F., Burwell R. L, Jr.: J. Am. Chem. Soc,

1975,97(18), 5125-5129

2. Morosanova E. L, Seliverstova L. S., Zolotov Ju. A.: Ž. anal, chimii, 1993, 48, 617 - 623

3. Morosanova E. I., Maksimova i. M., Zolotov Ju. A.: Ž. anal, chimii, 1992, 47, 1854 -1863

4. Beck J. S., Vartuli J. C, Roth W. J., Leonowicz M. E., Kresge C. T., Schmitt K. D., Chu C. T -

W., Olson D. H., Sheppard E. W., McCullen S. B., Higgins J. B., Schlenker J. L: J. Am. Chem.

Soc, 1992, 114, 10834 - 10843

5. Mercier L., Pinnavaia T. J.: Adv. Mater., 1997, 9 (6), 500 - 503

6. Mercier L., Pinnavaia T. J.: Environ. Sci. Technol., 1998, 32, 2749 - 2754


