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BADANIE KINETYKI WYMIANY JONOWEJ GALU I INDU W UKŁADACH:
HCLAQ/ANIONIT (DOWEX 1-X8) ORAZ HCLAQ/KATIONIT (DOWEX 50W-X8)
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Zajmowałam się wcześniej badaniami efektów izotopowych galu i indu
w wybranych układach chromatograficznych. Oznaczałam stosunki izotopowe galu
(69/71Ga) i indu (113/115In) oraz jednostkowe współczynniki rozdziału izotopowego.
W układach chromatograficznych z kationitem (Dowex 50W-X8)/HCl oraz anionitem
(Dowex 1-X8)/HCl odkryliśmy występowanie efektów izotopowych galu i indu
o różnych zwrotach [1,2]. Piki chromatograficzne indu w układach z kationitem
i anionitem oraz galu w układzie z kationitem miały kształt zbliżony do rozkładu
normalnego, dlatego wyniki mogliśmy interpretować zgodnie z teorią Glueckaufa.
Natomiast pik chromatograficzny galu wymyty z kolumny z anionitem charakteryzował
się dużym rozmyciem, co uniemożliwia zastosowanie teorii Glueckaufa. W celu
wyjaśnienia przyczyny tego rozmycia podjęliśmy badania nad kinetyką wymiany
jonowej galu w tym układzie. Dla porównania zbadałam również kinetykę wymiany
jonowej indu w układzie HCl/anionit oraz kinetykę wymiany jonowej galu i indu
w układzie HCl/kationit.

Do badań kinetycznych wykorzystałam radioizotopy galu: nośnikowy Ga-72 (t1/2
= 14,9 h) i beznośnikowy Ga-68 (t1/2 = 68 min) oraz nośnikowy radioizotop indu: In-
114m (t1/2 = 49 dni). Eksperymenty dla galu wykonałam w układzie 2,5 M HCl/anionit
w zakresie stężeń galu od 4,2×10–4 do 1,0×10–2 M. Kinetyka wymiany jonowej galu
okazała się powolna, a wartość równowagowego współczynnika podziału galu, Kd,
zależała od stężenia galu w roztworze, zmniejszając się od logKd = 1,95 dla 4,2×10–4 M
Ga3+ do logKd = 1,23 dla 1,0×10–2 M Ga3+.

W podobnym układzie (0,5 M HCl/anionit) kinetyka wymiany jonowej indu jest
szybka (równowaga ustala się już po 5 min), a wartość współczynnika podziału
w całym zakresie stężeń jonów In3+ (od 4,2×10–4 do 6,2×10–2 M) jest stała, logKd =
0,62. Różnice w wartościach Kd galu w układzie z anionitem mogą być spowodowane
bardzo niewielką ilością adsorbowalnej formy GaCl4

– w układzie, podczas gdy ind
występuje w tych warunkach prawie wyłącznie w formach anionowych.

Przeprowadziłam również badania kinetyczne dla galu w układzie 2,5 M
HCl/kationit oraz dla indu w układzie 0,5 M HCl/kationit w zakresie stężeń jonów galu
i indu od 2,0×10–4 do 1,0×10–2 M. Kinetyka wymiany jonowej galu i indu w układach
z kationitem jest szybka: równowaga ustala się już po kilku minutach. Wartości Kd galu
i indu w układach z kationitem nie zależą od stężenia metalu w układzie,
w przeciwieństwie do przypadku sorpcji galu na anionicie.
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