
 
22 

SUMMARY 
The radiocobalt separation from NPP evaporator concentrate is 
complicated by several factors: high salinity, high pH value of the 
solution and the presence of the organic complexing agents. This 
work deals with the possibility of the radiocobalt sorption from these 
“problematic” solutions (real and/or simulated) containing various 
organic substances (citric, oxalic acids, NTA or EDTA). Due to 
ineffective direct radiocobalt separation, the degradation of organic 
substances was studied. Detailed study of radiolysis of citric and/or 
oxalic acids included investigation of the effect of various parameters 
on organic acids degradation: pH value, absorbed dose, radiation 
type, salinity, initial concentration of organic substances, presence of 
modificator, saturation with various gasses (oxygen, ozone, nitrogen 
and nitrous oxide). Various catalysts (titanium dioxide, hydrogen 
peroxide and foto-Fenton agent) were used in study of fotocatalytic 
degradation of EDTA in simulated solution of evaporator concentrate. 
The distribution coefficients of radiocobalt sorption on various 
sorbents (active carbons and anorganic ion exchanger) from real NPP 
evaporator concentrace and its simulated solution were compared 
with values gain after organic substances degradation. Results of this 
work showed that the separation of radiocobalt can be enhanced by 
organic substances degradation. Optimal parameters of total radiolytic 
degradation of organic complexing agents were not found. However, 
photocatalytic degradation with photo-Fenton agent is very promising. 
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RESUMÉ 
Separace radiokobaltu z koncentrátu z odparky jaderných elektráren 
typu VVER je komplikována vysokou solností roztoku, vysokou 
hodnotou pH a přítomností organických komplexotvorných látek 
v roztoku. Tato práce se zabývá možností sorpce kobaltu z těchto 
„problematických“ roztoků a jejich simulantů obsahujících různé 
organické látky (kyselina citrónová, šťavelová, NTA a EDTA). Přímá 
separace kobaltu je značně neefektivní, proto byl studován rozklad 
organických látek. Během podrobné studie radiačního rozkladu 
kyseliny citrónové, šťavelové a jejich směsi byl sledován vliv různých 
parametrů na stupeň degradace: hodnota pH, absorbovaná dávka, 
druh záření, solnost, počáteční koncentrace, přítomnost modifikátoru 
a sycení různými plyny (kyslík, ozón, dusík a oxid dusný). 
Fotokatalytický rozklad EDTA v simulovaném roztoku koncentrátu byl 
studován za přítomnosti různých katalyzátorů (oxid titaničitý, peroxid 
vodíku a foto-Fentonovo činidlo). Hodnoty distribučních koeficientů 
záchytu kobaltu na vybraných měničích iontů (vzorky aktivního uhlí i 
anorganické měniče iontů) z reálného roztoku koncentrátu z odparky 
jaderné elektrárny nebo jeho simulantu po předchozím rozkladu 
organických látek byly srovnány s hodnotami přímé separace. 
Výsledky práce prokázaly, že účinnost záchytu kobaltu na 
anorganických měničích iontů lze zvýšit rozkladem organických látek. 
I přes důkladnou studii radiačního rozkladu se však nepodařilo najít 
vhodné podmínky pro úplnou radiolýzu sledovaných látek. Naopak 
fotokatalytický rozklad za přítomnosti fotoFentonova činidla se zdá být 
perspektivní metodou. 

 

 


