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Na Katedre environmentálneho inžinierstva (predtým KŽP), sa už roky zaoberáme štúdiom 
zaujímavého prírodného materiálu s iónovýmennými vlastnosťami - zeolitom. Postupne sme naše štúdium 
rozšírili aj o ďalšie prírodné iónovýmenné materiály, ako napr.mordenity, bentonity, zeminy (alginit) a 
diatomický íl, vzniknutý sedimentáciou schránok rozsievok. Iónovýmenné a adsorpčné vlastnosti týchto 
materiálov sa snažíme využívať pri odstraňovaní, resp. znižovaní koncentrácie katiónov kovov a 
rádioaktivity v nízko a stredne rádioaktívnych odpadových vodách. Ako rádioizotopové pracovisko II. 
kategórie, prispôsobené na prácu s rádioizotopmi, máme možnosť študovať mechanizmus iónovej výmeny, 
adsorpcie a desorpcie katiónov z a do ionexov jednou z najpresnejších metód, rádioindikátorovou 
(stopovacou) metódou. Táto sa zakladá na označovaní objektov alebo látok vhodným rádioaktívnym 
indikátorom, ktorý musí spĺňať nasledovné kritériá: 

V dobrá detegovateľnosť v určitom definovateľnom štádiu skúmanej chemickej reakcie 
V použitý indikátor nesmie narušiť fyzikálne a chemické vlastnosti skúmanej sústavy 
¥ stopovač má byť identický so stopovaným katiónom, najlepšie jeho rádioizotopom. 

Pri dodržaní týchto kritérií má použitie stopovačov tieto výhody: 

* stopové množstvá rádioaktívneho indikátora neovplyvnia termodynamické a kinetické vlastnosti označenej 
zložky v skúmanej sústave 

* vysielané žiarenie umožňuje detegovať aj nepatrné množstvá rádioaktívneho indikátora 
* indikátory označujú chemický prvok bez ohľadu na jeho chemickú väzbu v molekule skúmanej látky 

Pri rádioizotopovej indikátorovej metóde sa do sústavy obsahujúcej určitý prvok alebo jeho 
zlúčeninu, ktorých správanie sa má skúmať počas určitých procesov, pridá definované množstvo jeho 
rádioaktívneho izotopu. Rádioizotop má byť v rovnakej chemickej forme (väzbe) ako skúmaný prvok. 
Vychádza sa z predpokladu, že pôvodný prvok a primes rádioaktívneho izotopu sú dokonale, homogénne 
distribuované v sústave a nemôžu sa chemicky navzájom oddeliť ani zmeniť svoje relatívne koncentrácie 
počas experimentu. Prítomnosť rádioaktivity v ktorejkoľvek frakcii sústavy indikuje prítomnosť skúmaného 
prvku (kvalitatívny dôkaz) a hodnota aktivity frakcie je úmerná množstvu (kvantitatívne stanovenie). 
Rádioizotopová indikátorová metóda často nie je jedinou metodickou možnosťou pri riešení určitej úlohy, 
ale rozhodujúcimi faktormi sú niektoré jej výhody, ako vysoká citlivosť a zväčša jednoduchá pracovná 
technika. 

Charakteristickým znakom indikácie pomocou rádionuklidov je, že rádioaktívnu premenu 
neovplyvňuje chemická väzba príslušných atómov. Do sústavy so sledovaným prvkom A, ktorý je väčšinou 
zmesdu jeho stabilných izotopov (dané prírodou), sa pridáva (spravidla v rovnakej chemickej forme) 
rádioaktívny indikátor v stopových množstvách. Sledovaný prvok sa takto stáva rádioaktívne označeným. 
Základným predpokladom použitia rádioaktívneho indikátora je, že značkujúci a označený izotop sú 
dokonale homogénne rozptýlené v indikovanej chemickej sústave, pričom homogénnosť distribúcie sa 
v priebehu študovaného procesu nemení. Potom každá zmena pozorovaná na rádioaktívnych atómoch A* sa 
týka aj stálych atómov A. 

V heterogénnej sústave možno prechod sledovanej látky A* vyjadriť rovnicou: 

A* + IBX iA*X + B, 

kde J, označuje iný, alebo rovnaký druh fázy. 
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Tieto stanovenia sú charakteristické tým, že rovnovážna konštanta uvedenej reakcie je spravidla 
veľmi odlišná od 1, takže reakcia prebehne alebo celkom v smere doprava, alebo naopak doľava. Daná 
rovnica je typickým príkladom pre použitie iónomeničov. Rádioaktívny roztok, napr. 137CsCl sa prepúšťa cez 
zeolit, Cs ióny vytesňujú dominantný katión (K) zo zeolitu do roztoku, nahradia ho a rádioaktivita eluátu 
je potom úmerne znížená podľa množstva cézia naadsorbovaného v zeolite. 
Hlavnou výhodou rádioaktívnej indikácie je výnimočne citlivá detekcia. Súčasná technika merania 
rádioaktívneho žiarenia umožňuje zistiť prítomnosť aj niekoľkých rádioaktívnych atómov a využiť túto 
metódu v analytike stopových množstiev látok. Pri experimentoch s bežnými rádionuklidmi možno stanoviť 
množstvá prvkov poriadku 10"15g. Veľmi veľká citlivosť detekcie rádioaktívneho žiarenia umožňuje znížiť 
množstvo rádioaktívneho indikátora na minimum, čo využívame aj pri našich experimentoch. 

Je známe, že sorpčná schopnosť prírodných zeolitov, resp. iných prírodných ionexov pre 
jednomocné, nehovoriac už o viacmocných katiónoch, je výrazne nižšia ako syntetických zeolitov. Tento 
nedostatok nevyváži ani dostupnosť, ani nižšia cena a vysoká radiačná stabilita. Dominantným problémom 
sa preto stalo zvyšovanie sorpčnej kapacity prírodných materiálov chemickou resp. termickou úpravou. Po 
experimentálnych overovaniach sme sa rozhodli upravovať prírodné zeolity do Na-monokatiónovej formy 
rôznymi koncentráciami vodného roztoku NaOH, Na2C03 a NaCl. Chemická úprava zeolitu sa 
uskutočňovala pôsobením príslušného roztoku 4 h pri teplote 80 °C pri pomalom premiešavaní. Vzniknutý 
produkt sa niekoľkokrát dekantoval destilovanou vodou a sušil pri 80 °C. Týmto postupom sa získalo 80-100 
% Na-zeolitu. V závislosti od koncentrácie upravujúceho roztoku NaOH dochádza k čiastočnej zmene 
štruktúry zeolitu. Táto spočíva v tom, že kremík, ktorý je súčasťou zeolitu, ochotne reagu je s aniónmi OH", 
ktoré sa neustále tvoria podľa rovníc: 

Si4+ + 20H" + H20 Si03
2" + 2H2 

Si03
2" + 2H20 -»• H2Si03 + 20H" 

a Si prechádza vo forme rozpustnej kyseliny kremičitej do roztoku. Tým sa v zeolite zvyšuje podiel Al a 
rastie jeho sorpčná kapacita. Chemickou úpravou zeolitu sa zväčšuje aj celkový povrch, znižuje sa počet 
mikropórov a rastie počet mezopórov. Takto modifikovaný zeolit má dobrú sorpčnú schopnosť adsorbovať 
nielen jednomocné katióny (Cs, NH/), ale aj katióny viacmocné a hydratované. 

V Tab. 1 sú uvedené zmeny chemického zloženia zeolitu z Nižného Hrabovca spôsobené 
modifikujúcimi roztokmi NaOH rôznej koncentrácie. 

Tab.l Chemické zloženie prírodného a chemicky upraveného zeolitu [hmot.%] 

Zeolit/ Si02 A1203 Fe203 CaO MgO Na20 LOI* 
modifikácia 
Prírodný 68.25 11.66 1.17 3.62 1.30 0.70 11.45 
IM NaOH 62 83 12.47 1.30 3.97 1.77 2.14 12.32 
4M NaOH 43.75 14.44 1.76 5.05 1.91 7.82 23.51 
6M NaOH 36.30 15.43 1.88 4.29 1.39 9.54 29.28 

# Straty žíháním 
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NH-1M NaCI 820,0 155,0 86,4 17,0 14,1 28,5 - 10,2 11,4 601,0 
Mordenit 543,0 123,0 30,3 2,1 33,5 16,1 631,0 17,8 13,0 174,0 
Alginit 276,0 103,0 - - - 15,0 - - - 135,0 
Diatomit 196,0 88,0 - - - - - - - 92,0 
Zeolon 1335,0 835,0 - - - - - - - 1019,0 

Z experimentálnych hodnôt vyplýva, že chemickou úpravou zeolitu sa zvyšuje záchyt katiónov 
niekoľkokrát. Dôležitým poznatkom je, že modifikované zeolity sorbujú aj viacmocné a hydratované 
katióny. Sorpciu niektorých - Sn, Fe, Zn - sprevádzali problémy spojené so zmenou pH (zeolity upravené 
roztokom NaOH zvyšujú pH roztoku). Vznikali mikroskopické zrazeniny, ktoré zvyšovali sorpčnú kapacitu 
a bolo treba nájsť optimálne podmienky pre experimenty. Myslíme si však, že konkurenčná sorpcia -
upravený zeolit + zrazenina hydroxidov, ktorá zvýšila sorpciu Fe na 80%, Zn na 90% a Sn na 100% je dobrá 
a odporúča chemicky modifikované zeolity na čistenie odpadových vôd so zmesou katiónov. Pri sorpcii Hg2+ 

sa naplno prejavil fenomén chemickej špeciácie, ktorý berie do úvahy nielen vlastnosti zeolitov, ale aj 
vlastnosti prvku.12 Sorpcia Hg2+ z roztoku HgCl2, v ktorom je soľ rozpustná, ale nedisociovaná, vzrastala 
s mierou chemickej úpravy zeolitu. Sorpcia Hg2+ z roztoku Hg(N03)2, v ktorom je soľ rozpustná a 
disociovaná, bola aj pre prírodný zeolit niekoľkonásobne vyššia. 

Chemicky modifikované prírodné zeolity a iné ionexy sú perspektívne materiály pre sorpciu ťažkých 
kovov a rádionuklidov a v súčasnosti sa používajú vo svete napr. na demanganáciu podzemných vôd, na 
odstraňovanie naftových produktov, na dezinfekciu pitnej vody a pod.14"16 Myslíme si, že aj na Slovensku by 
sa mala týmto materiálom venovať väčšia pozornosť. 

Odstraňovanie katiónov kovov resp. rádionuklidov zo životného prostredia je potrebné, ukladanie 
rádioaktívneho odpadu do úložísk nevyhnutné a sledovanie možností desorpcie škodlivín z odpadov späť do 
životného prostredia významné. 

Zeolity resp. ionexy s adsorbovanými rádionuklidmi predstavujú rádioaktívny odpad. Ďalším 
krokom bolo štúdium desorpcie (vylúhovateľnosti) katiónov roztokmi, ktoré simulovali prírodné podmienky. 
Na desorpciu sme použili vodu, pH okolo 7 a kyslé roztoky v rozsahu pH 1 - 6. Tieto roztoky boli vybrané 
na základe informácií, že čisté vody (povrchové, podzemné) majú pH 4,5 - 8,3, stredná Európa má pH vôd 4 
- 5, ale aj 3 a kyslé dažde majú pH okolo 2 - 3 . Vzorky v roztokoch sme luhovali 7 dní, potom sa merala 
aktivita alikvotných podielov roztokov a aktivita vysušených ionexov gama spektrometricky resp. 
kvapalinovou scintilačnou spektrometriou. Na štúdium vylúhovateľnosti sme použili obrátenú 
rádioindikátorovú metódu. Meranie rádioaktivity desorbovaného rádioindikátora určilo percento 
vylúhovateľnosti katiónov. 

Merania ukázali, že vylúhovateľnosť katiónov z adsorbovaných ionexov vodou je zanedbateľná. 
Na obrázkoch je znázornená vylúhovateľnosť katiónov z vybraných typov adsorbovaných ionexov 

roztokmi s pH 6; 2,5 a 1. 

Vylúhovateľnosť katiónov 
z naadsorbovaného zeolitu NH-prírodný 

v závislostí od pH 

Cs Co Cd Zn Sn Hg Fe Cr Pm 
katión 
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Obr. 2 

Vy lúhova te ľnosť kat iónov z n a a d s o r b o v a n é h o 
ionexu typu mordeni t v závis lost i od pH 

Cs Co Cd Zn Sn Hg Fe Cr Pm 
katión 

Obr. 3 

Vylúhovateľnosť katiónov 
z naadsorbovaného zeolitu NH 

upraveného 4 M NaOH v závislosti od pH 

Cs Co Cd Zn Sn Hg Fe Cr Pm 
katión 

Obr.4 

28 



Zborník 6. Banskoštiavnické dni Banská Štiavnica 6. - 8.10. 2004 

Z uvedených grafov vidieť, že špeciácia sa uplatňuje aj pri vylúhovateFnosti. Pri pH 1 sa maximálne 
desorbujú katióny, ktoré sú ľahko rozpustné v kyselinách a ich vytesneniu nezabránia ani silné väzby 
na ionex. Pri pH 2,5 prevažuje nad špeciáciou chemická úprava zeolitu. Vylúhovateľnosť všetkých katiónov 
zo zeolitu chemicky upraveného 4 mol/L NaOH je niekoľkokrát nižšia. Tento jav je podobný aj u ďalších 
chemicky upravených zeolitov, ako možno nájsť v literatúre. 10,11,13 Vylúhovateľnosť katiónov z ionexov pri 
pH 6 je minimálna, najvyššie hodnoty vyluhovaeľnosti dosahuje zemina alginit, ktorej zrná sa v akomkoľvek 
roztoku postupne rozpadajú a katióny sa desorbujú. 

Cieľom tohoto príspevku bolo zoznámiť vedeckú obec s netradičnou, jednoduchou, vysoko presnou 
a efektívnou rádioindikátorovou metódou a možnosťami jej využitia pri stanovovaní sorpčných 
charakteristík prírodných a chemicky upravených ionexov. Tieto materiály si zaslúžia pozornosť najmä ako 
vhodné bariérové materiály pri čistení vody, pôdy i ovzdušia. 

V prípade ďalšieho záujmu nás môžete kontaktovať na adrese: maria.foldesova@stuba.sk 
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