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Abstract: After PUREX reprocessing, the actinoides, mainly Am and Cm, are still present in 

the liquid raffinate together with a wide range of fission products, including the lanthanoides. 

The mutual separation of these groups is a key problem in the Partitioning. Thiacalixarenes, 

COSANs and extractans with a pyridine structure belong among the tested extraction agents. 

The aim of this thesis was to get a broader view of extraction agent behaviour in liquid–liquid 

extraction experiments. The values of distribution ratios D of americium and europium and also 

their mutual separation factors were followed. In addition, standard enthalpies and entropies of 

dissolution of several BTBP ligands were determined. Synergistic systems of thiacalixarenes 

and COSANs were studied in addition with the radiation stability of thiacalixarenes alone. 
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Abstrakt: Po přepracování PUREX procesem zůstávají v kapalném rafinátu aktinoidy, 

především Am a Cm, spolu se štěpnými produkty, zahrnujícími i lanthanoidy. Vzájemná 

separace těchto dvou skupin prvků je klíčovým problémem v případě plánované transmutace 

minoritních aktinoidů. Mezi studovaná činidla patří i thiacalixareny, COSANy a činidla 

s pyridinovou strukturou. Cílem této práce je získat širší rozhled o chování extrakčních činidel, 

které byly testovány především pomocí kapalinové extrakce. Kromě hodnot rozdělovacích 

poměrů D pro europium a americium byly sledovány také hodnoty jejich vzájemného 

separačního faktoru. Dále byly stanoveny hodnoty standardních rozpouštěcích entalpií a 

entropií pro vybraná činidle ze skupiny BTBP. Synergické směsi thiacalixarenů a COSANů 

byly studovány spolu s radiační stabilitou thiacalixarenů. 

Klíčová slova: separace, kapalinová extrakce, aktinoidy, lanthanoidy 


