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Одбрањена магистарска теза
Љ. Суручић: „Процена употребе амино-функционализованих порозних кополимера у
сорпцији метала из водених раствора“, Хемијски факултет Универзитета у Београду, 2011.
Ц. Образложење теме
1. Научна област
Научна област: Хемија
Ужа научна област: Примењена хемија
2. Предмет рада
Планирано је да предмет истраживања ове докторске дисертација буде раздвајање
индивидуалних јонских врста оксианјона метала из воде на магнетичном аминофункционализованом
полимеру.
Први
део
истраживања
обухватиће
синтезу,
функционализацију и карактеризацију магнетичног кополимера на бази глицидилметакрилата
(GMA) умреженог са етиленгликолдиметакрилатом (EGDMA) (mPGME) и аминофункционализованог кополимера који ће бити добијен реакцијом са диетилентриамином
(mPGME-deta). У даљем раду, контролисаном функционализацијом полимера биће омогућено
раздвајање индивидуалних јонских врста арсена, хрома, молибдена, ренијума, селена,
ванадијума и волфрама. У ову сврху ће се поред експерименталних истраживања, користити и
теоријски модели који су адекватни за опис интеракција између површине магнетичног
амино-функционализованог кополимера и јонских врста наведених метала у воденим
системима.
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Истраживања ће бити вршена при различитим експерименталним условима, при чему ће се
проучавати и међусобни утицај индивидуалних јонских врста метала у компетитивним
условима.
3. Научни циљ истраживања
Циљ ове докторске дисертације је развој поступка синтезе магнетичног кополимера mPGME,
оптимизовање њених услова, функционализовање реакцијом са диетилентриамином, детаљна
карактеризација почетног и функционализованог кополимера и проучавање процеса везивања
индивидуалних јонских врста оксианјона As(V), Cr(VI), Mo(VI), Re(VII), Se(VI), V(V) и W(VI)
из воде у присуству пратећих анјона сулфата, фосфата и хлорида, на магнетичном аминофункционализованом mPGME-deta и, коначно, процена ефикасности могућe практичнe
применe кополимера у реалним условима.
4. Методе истраживања
У оквиру овог рада за карактеризацију поменутих узорака биће коришћене елементална
микроанализа, инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом (FT-IR),
термогравиметрија (TGA), живина порозиметрија, одређивање нискотемпературних изотерми
азота, скенирајућа електронска микроскопија са енергетско-дисперзивном спектроскопијом
(SEM-EDS), трансмисиона електронска микроскопија (ТЕМ) и рендгенска фотоелектронска
спектроскопија (XRS). Садржај металних оксианјона у води биће одређиван оптичком
спектрометријом са индуковано спрегнутом плазмом (ICP-OES), а ниске концентрације
масеном спектрометријом са индуковано спрегнутом пласмом (ICP-MS). Јонска
хроматографија (IC) ће бити коришћена за праћене концентрација позадинских анјона у води.
Биће коришћени математички модели тројног слоја за проучавање издвајања оксианјона из
воде на површину полимера, као и екстраполациони модели за анализу површинских
својстава полимера.
5.Актуелност проблематике
Хелатни полимери су веома погодни за уклањање тешких метала и третман отпадних вода у
хидрометалургији и другим индустријским гранама. Истовремено магнетни имуносорбенти
добијају све већи биохемијски значај због једноставне примене и високог капацитета
сорпције. Присуство одређених функционалних група на површини магнетних честица
омогућава везивање одговарајућих биомолекула као што су антитела, ензими или
полисахариди.
Макропорозни кополимери на бази GMA посебно су занимљиви, јер се могу дизајнирати тако
да се добију материјали дефинисане порозне структуре, а увођење различитих функционалних
група може прилагодити кополимер различитим областима примене. Атрактивност ових
материјала потиче од чињенице да молекул GMA садржи веома реактивну епоксидну групу,
подложну реакцијама отварања прстена са нуклеофилним и електрофилним реагенсима, при
чему се релативно лако трансформише у иминодиацетатну, тиолну, пиразолну, азо-групу или
неку другу функционалну групу.
У самом процесу полимеризације избором одговарајућег умреживача и инертне
компоненте, те оптимизовањем њиховог међусобног односа може се утицати на састав и
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морфологију макропорозних кополимера и на тај начин побољшати својства полимера у
сорпцији различитих супстанци из водених раствора.
Умрежени макропорозни кополимери на бази GMA, функционализовани диетилентриамином
(PGME-deta) потенцијално су примењиви сорбенти за селективно уклањање и/или
регенерацију јона тешких и племенитих метала из отпадних вода. Будући да се састоје
од нерастворног умреженог кополимера (носач), на који су везане одговарајуће функционалне
групе (лиганди) способне за интеракцију са аналитима, сорпција јона метала је једноставан
процес у коме се кополимер доводи у контакт са обрађиваим воденим раствором, а након
извршене сорпције кополимер се филтрира, регенерише и може се поново употребити.
Могућност магнетизације макропорозних кополимера проширује њихову примену и на
биосистеме, јер магнетни имуносорбенти добијају све већи биохемијски значај због
једноставне примене и високог капацитета сорпције.
Последњих година, веома је актуелно издајање метала који се налазе у облику оксианјона из
водене средине. Ови метали у воденој средини имају различите афинитете за чврсту
површину полимера у односу на метале који се налазе у облику катјона, којих је много више и
који су довољно детаљно и довољно дуго проучавани.
6. Очекивани резултати
Из ове докторске дисертације ће, надамо се, проистећи развијен поступак синтезе
магнетичног кополимера mPGME, са оптимизованим условима синтезе и функционализације
реакцијом са диетилентриамином. У погледу хемијске структуре и морфологије честица
почетни функционализовани кополимер ће бити детаљно окарактерисан.
Очекивања су да ће термијска анализа пружити увид у механизам деградације, а испитивања
кинетике, равнотеже и термодинамике сорпције оксианјона As(V), Cr(VI), Mo(VI), Re(VII),
Se(VI), V(V), W(VI) на mPGME-deta у води, разјаснити механизам њиховог везивања на
mPGME-deta.
Истраживање процеса везивања индивидуалних јонских врста наведених оксианјона из воде у
присуству пратећих анјона сулфата, фосфата и хлорида, на магнетичном
аминофункционализованом кополимеру ће дати сазнања о различитим интеракцијама које се
одвијају на површини између две фазе. Ова сазнања ће омогућити ефикасно контролисање
система у поступку издвајања оксианјона метала на функционализованој површини полимера.
Комбиновањем добијених експерименталних резултата са математичким моделовањем се
очекује да буде могуће раздвајање индивидуалних јонских врста истог метала на полимеру,
што би представљало битан корак напред у овој врсти истраживања.
Д. Закључак
Имајући у виду да је предложена тема актуелна, да су предложене истраживачке методе
одговарајуће и доступне, и да је кандидаткиња својим досадашњим резултатима рада
показала способност за научно–истраживачки рад у области Примењене хемије, што се јасно
потврђује, између осталог, и бројем и квалитетом до сада објављених научних публикација,
чланови комисије сматрају да је предложена тема научно основана и предлаже Наставнонаучном већу Хемијског факултета Универзитета у Београду да одобри кандидату Љиљани
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Т. Суручић, магистру хемијских наука, израду докторске дисертације под предложеним
насловом
„Специјација оксианјона метала из воде на магнетичном амино-функционализованом
полимеру“
За менторе предлажемо др Александра Поповића, редовног професора Хемијског факултета
Универзитета у Београду и др Антонија Оњиу, научног саветника Института за нуклеарне
науке Винча, Универзитета у Београду.
У Београду, 28.9.2017.
Чланови комисије:

Др Александар Поповић, редовни професор
Хемијски факултет Универзитета у Београду

Др Антоније Оњиа, научни саветник
Институт за нуклеарне науке Винча Универзитета у Београду

Др Александра Настасовић, научни саветник
Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду

Др Дубравка Релић, доцент
Хемијски факултет Универзитета у Београду
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