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Abstract:   

 

The master thesis was focused on investigation of extraction properties 

of the contemporary used CyMe4-BTBP and newly synthesized 1,2,4-triazine extracting 

compounds. They are used in the spent nuclear fuel reprocessing, namely for minor 

actinoids partitioning within the SANEX process (Selective ActiNides EXtraction). 

The liquid-liquid extraction was chosen as a tested method.  

Cyclohexanone derivatives were tested as new potential diluents for minor actinoids 

separation by the CyMe4-BTBP ligand. The study showed the influence of cyclohexanone 

alkylation on extraction properties and 3-methylcyclohexanone was found to have 

the optimum properties compared with the other alkyled cyclohexanones 

and cyclohexanone. Extraction of Am(III) and Eu(III) from HNO3 solutions 

by the CyMe4-BTBP ligand dissolved in cyclohexanone was determined to be 

an exothermic process (∆H < 0). Complexing properties of nine new water soluble Am(III) 

masking agents were evaluated. Complexants earing four sulfonyl or quaternary 

ammonium groups are able to keep Am(III) in the aqueous phase in the presence 

of TODGA in the organic phase across a wide range of nitric acid concentrations, which 

makes them superior to the agents used in the TALSPEAK process which operate within 

a very narrow pH range only.  

The study confirmed that 1,2,4-triazine extracting agents are prospective extractants 

for actinoids separation using the method of liquid-liquid extraction.  
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Abstrakt:   

  

V diplomové práci byly metodou kapalinové extrakce zkoumány extrakční vlastnosti nově 

syntetizovaných i již dříve testovaných (CyMe4-BTBP) extrakčních činidel na bázi 

1,2,4-triazinu. Testované N-donorové extrahenty nalézají uplatnění při separaci 

minoritních aktinoidů v procesu SANEX (Selective ActiNide EXtraction) v rámci 

přepracování vyhořelého jaderného paliva.   

Jako nová perspektivní rozpouštědla pro separaci aktinoidů s použitím referenční molekuly 

CyMe4-BTBP byly testovány alkylované cyklohexanony. Studie určila vliv alkylace 

na extrakční vlastnosti a jako nejvhodnější rozpouštědlo byl vybrán 

3-methylcyklohexanon. Extrakce Am(III) a Eu(III) roztokem CyMe4-BTBP 

v cyklohexanonu byla vyhodnocena jako exotermní proces (∆H < 0). Extrakční vlastnosti 

devíti nových činidel určených pro maskování Am(III) ve vodné fázi byly testovány 

a vyhodnoceny. Extrahenty obsahující čtyři sulfunylové či kvartérní amoniové skupiny 

prokázaly schopnost zadržet Am(III) ve vodné fázi při extrakci s TODGA v organické fázi 

i při nižších pH, než dovedou současné procesy (TALSPEAK). To představuje jejich 

hlavní výhodu při přepracování vyhořelého jaderného paliva, kde se používá vysoce 

koncentrovaná kyselina dusičná.  

Studie prokázala, že 1,2,4-triazinové extrahenty jsou perspektivními činidly pro separaci 

minoritních aktinoidů.  
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