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Streszczenie
Witry¿kacja jest obecnie najskuteczniejszą metodą unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Pozwala ona na trwaáe unieruchomienie w strukturze szkáa pierwiastków szkodliwych, które peánią rolĊ mody¿katorów wiĊĨby szkáa. W pracy badano szkáo z ukáadu
P2O5–Fe2O3 przeznaczone do immobilizacji odpadów radioaktywnych. Jako modelowy odpad radioaktywny posáuĪyáy Na2SO4 oraz CaCl2.
Badano takĪe szkáo borokrzemianowe przeznaczone do unieszkodliwiania odpadów medycznych w postaci popioáu. Przeprowadzono
badania odpornoĞci hydrolitycznej szkieá uzyskanych z mieszanin szkáo-odpad. Na tej podstawie okreĞlono wpáyw iloĞci dodawanego do
szkáa odpadu na ich odpornoĞü hydrolityczną. Przeprowadzone badania obu rodzajów szkieá wykazaáy ich przydatnoĞü jako matryce do
witry¿kacji wybranych grup odpadów.
Sáowa kluczowe: szkáa fosforanowe, szkáa borokrzemianowe, witry¿kacja, immobilizacja, odpad szkodliwy

HYDROLYTIC RESISTANCE OF GLASSES FOR IMMOBILIZATION OF HAZARDOUS WASTES
Vitri¿cation is currently the most effective method of disposal of hazardous wastes. This method permanently immobilizes toxic elements into the glass structure, that behave like glass modi¿ers. Glass coming from the P2O5-Fe2O3 system was studied with respect to
the radioactive waste immobilization. Na2SO4 and CaCl2 were used as model wastes. Borosilicate glass for immobilization of medical
ashes was also studied. Hydrolytic resistance of the glasses prepared from glass-waste mixtures was investigated. The obtained results
con¿rmed usefulness of the glasses for the vitri¿cation of the studied wastes.
Keywords: Phosphate glass, Borosilicate glass, Vitri¿cation, Hazardous waste, Immobilization

1. WstĊp
Szybki rozwój przemysáu w ostatnich latach prowadzi
do wzrostu iloĞci odpadów, które negatywnie wpáywają
na Ğrodowisko. Szczególnie niebezpieczne są substancje radioaktywne w postaci zuĪytego paliwa, pochodzące z elektrowni jądrowych. Od początków pojawienia siĊ
energetyki jądrowej prowadzono badania nad skutecznymi
metodami unieszkodliwiania i magazynowania odpadów
promieniotwórczych. Immobilizacja odpadów palnych polega na redukcji ich objĊtoĞci poprzez spalenie, a nastĊpnie
witry¿kacjĊ powstaáego popioáu, w którym zgromadzone są
pierwiastki promieniotwórcze. Oprócz elektrowni jądrowych
ochrona zdrowia i Īycia ludzkiego, a takĪe zwierząt prowadzi do powstawania specy¿cznej grupy odpadów, którą stanowią odpady medyczne i weterynaryjne. Od wielu lat prowadzone są intensywne prace nad skutecznym sposobem
ich unieszkodliwiania. Perspektywicznym rozwiązaniem jest
zastosowanie do tego celu szkieá.
Metodą unieszkodliwiania odpadów, która w ostatnich latach uzyskuje coraz wiĊkszą popularnoĞü jest witry¿kacja.
Polega ona na trwaáym zamykaniu w strukturze szkáa odpadów niebezpiecznych. Efekt taki jest moĪliwy do uzyskania
dziĊki specjalnym wáaĞciwoĞciom szkáa związanych z ich

amor¿czną budową, dziĊki której do struktury szkáa przyjmowane są róĪne skáadniki. Pierwiastki szkodliwe peánią rolĊ
mody¿katorów w szkle i wspóátworzą z nim wiĊĨbĊ. Skáad
szkáa, stosowanego do immobilizacji, powinien zapewniaü
mocne poáączenie wprowadzonych pierwiastków za pomocą
wiązaĔ chemicznych ze strukturą szklistej matrycy. Obecnie dla celów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
opracowano wiele materiaáów szklistych, takich jak szkáa
borokrzemianowe, fosforanowe, fosforanowo-boranowe, glinokrzemianowe, a takĪe szkáo-ceramiczne materiaáy krzemianowe i tytanowo-cyrkonowe [1-4].
Witry¿kacja to najskuteczniejszy sposób immobilizacji odpadów radioaktywnych, polegający na zamykaniu pierwiastków radioaktywnych w strukturze szkáa. Taki sposób unieszkodliwiania odpadów wykorzystywany jest powszechnie w celu
zabezpieczenia odpadów wysokoaktywnych powstających
w energetyce jądrowej, a takĪe nieradioaktywnych, toksycznych odpadów chemicznych, medycznych i azbestowych.
Produktem procesu witry¿kacji jest szkáo, które posiada wiele
zalet, tj. maáą reaktywnoĞü chemiczną i brak toksycznoĞci, dobrą wytrzymaáoĞü mechaniczną, moĪliwoĞü mody¿kacji wáaĞciwoĞci, brak pylenia. ZamkniĊte w strukturze szkáa odpady
skáadowane są w skáadowiskach podziemnych, najczĊĞciej
w gáĊbokich wyrobiskach nieczynnych kopalĔ.
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PrzydatnoĞü szkieá do immobilizacji substancji szkodliwych
wynika ze szczególnych ich wáaĞciwoĞci związanych z amor¿czną strukturą. DziĊki swoistej elastycznoĞci struktura szkáa
moĪe zmieniü kon¿guracjĊ elementów skáadowych, przyjmując do swego skáadu duĪą iloĞü dodatkowych skáadników, do
których naleĪą m.in. skáadniki odpadów nuklearnych. W szerokim zakresie moĪe zmieniaü siĊ takĪe skáad chemiczny
szkieá, a miĊdzy wiĊĨbą szkáa i wprowadzonymi skáadnikami
tworzą siĊ trwaáe wiązania. W efekcie odpornoĞü chemiczna
takich szkieá jest wystarczająca, aby zabezpieczyü zamkniĊte
w nich radionuklidy przez bardzo dáugi czas.
Idealnym i najbardziej trwaáym szkáem do immobilizacji
odpadów niebezpiecznych jest szkáo krzemionkowe, jednak
ze wzglĊdu na zbyt wysoką temperaturĊ przetwarzania nie
jest powszechnie stosowane. NajczĊĞciej wykorzystywanymi szkáami do immobilizacji odpadów niebezpiecznych są
szkáa borokrzemianowe z ukáadu SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O,
charakteryzujące siĊ duĪą odpornoĞcią chemiczną, odpowiednią wytrzymaáoĞcią mechaniczną, a takĪe doskonaáą
stabilnoĞcią termiczną. Wprowadzenie odpadów w skáad
szkáa odbywa siĊ przez stapianie (witry¿kacjĊ) lub spiekanie mieszaniny rozdrobnionego szkáa z odpadem w formie drobnoziarnistej. Powstaje wówczas materiaá záoĪony
z ziaren odpadu otoczonych szklistą osnową. W szkáach
z ukáadu SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O tlenki krzemu, boru i glinu
tworzą trójwymiarową wiĊĨbĊ o mocnych wiązaniach. Alkalia powodują zrywanie czĊĞci mostków tlenowych w wiĊĨbie.
W tym przypadku nastĊpuje osáabienie wiĊĨby, ale równoczeĞnie zwiĊksza siĊ jej elastycznoĞü, dziĊki której moĪliwe
jest przyjmowanie odpadów. Stosowane są równieĪ dodatki
takie jak CaO, MgO i TiO2, które uáatwiają wiązanie odpadów z wiĊĨbą. Przemysá jądrowy generuje równieĪ odpady
o záoĪonym skáadzie chemicznym, zawierające siarczany,
fosforany, tlenki chromu i metale ciĊĪkie. Do immobilizacji
soli (chlorki, siarczany) tradycyjne borokrzemianowe szkáo
nadaje siĊ w ograniczonym zakresie. Sole rozpuszczają siĊ
w niewielkim stopniu w stopionym szkle i powstają wytrącenia. Pojawia siĊ w takim przypadku niebezpieczeĔstwo
przedostawania siĊ do Ğrodowiska powstaáych áatwo rozpuszczalnych wytrąceĔ. W latach 60. XX w. opracowano
szkáa fosforanowe, które posiadają wyĪszą zdolnoĞü przyjmowania do swojej struktury powyĪszych związków. Szkáa
fosforanowe odznaczają siĊ duĪo wiĊkszą odpornoĞcią
na dziaáanie czynników Ğrodowiskowych oraz najmniejszą
wymywalnoĞcią skáadników przez wodĊ. Znacznie niĪsza
temperatura topienia tych szkieá w stosunku do szkieá borokrzemianowych zmniejsza ryzyko wydzielania siĊ lotnych
chlorków metali alkalicznych. JednakĪe negatywną cechą
szkieá fosforanowych jest niska stabilnoĞü termiczna [4–10].
Witry¿kacja jest procesem energocháonnym i wymaga
zastosowania specjalnych instalacji grzewczych. W celu
przeprowadzenia witry¿kacji odpadów radioaktywnych opracowano wiele róĪnych metod ich stapiania.
Topienie w elektrycznym piecu wannowym jest najbardziej znaną metodą. Na samym początku nastĊpuje suszenie i mieszanie odpadów z dodatkami szkáotwórczymi. Mieszanina tra¿a do wanny podzielonej na dwie strefy. Proces
topienia wsadu zachodzi w pierwszej stre¿e w temperaturze
1100–1200°C. W drugiej stre¿e stopiony materiaá zostaje
ujednorodniony i wylany przez niewielki otwór do pojemnika. Wypeániony zeszklonym odpadem pojemnik poddawany
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jest procesowi wygrzewania w celu usuniĊcia naprĊĪeĔ lub
krystalizacji.
Do stopienia odpadów stosowana jest równieĪ metoda
zimnego tygla. W pierwszym etapie w tyglu umieszcza siĊ
kawaáki metalu lub gra¿tu, w których indukowane są prądy
wirowe przez wnikające pole magnetyczne. Prądy wirowe
rozgrzewają wsad wprowadzony do tygla oraz powodują
intensywne mieszanie skáadników. Temperatura topienia
wsadu mieĞci siĊ w zakresie 1150–1200°C.
Inną metodą jest stapianie plazmowe. Proces rozpoczyna siĊ od umieszczenia topionego materiaáu w tyglu, który
jest cháodzony wodą i stanowi elektrodĊ dodatnią. PowyĪej
znajduje siĊ elektroda ujemna gra¿towa lub wolframowa,
która jest równieĪ cháodzona wodą. PomiĊdzy elektrodami
powstaje áuk elektryczny, dziĊki któremu moĪliwe jest topienie materiaáu znajdującego siĊ w tyglu. Jest to proces
wysokotemperaturowy (temperatura w áuku elektrycznym
wynosi 2500°C) i bardzo szybki. Wysoka temperatura procesu jest korzystna ze wzglĊdu na rozkáad wielu niebezpiecznych związków, lecz nastĊpuje równieĪ silne parowanie
i ulatnianie siĊ niektórych skáadników, takĪe radionuklidów.
W związku z tym konieczne jest montowanie instalacji do
pocháaniania powstających gazów i pyáów [4–6].
Celem niniejszej pracy byáo opracowanie szkieá do
unieszkodliwiania odpadów ze szczególnym uwzglĊdnieniem odpadów poszpitalnych i radioaktywnych. Przedmiot
badaĔ stanowiáy szkáa fosforanowe i borokrzemianowe.
Jako metodĊ unieszkodliwiania wybrano wityr¿kacjĊ. Prowadzone prace ukierunkowane byáy na okreĞlenie zdolnoĞci immobilizującej szkieá, której podstawowym wskaĨnikiem jest
stopieĔ wymywalnoĞci substancji toksycznych ze struktury
szkáa. WymywalnoĞü zaĞ oznacza skáonnoĞü do wytwarzania w kontakcie z wodą szkodliwych odcieków; jest ona istotnym miernikiem skutecznoĞci unieszkodliwiania odpadów.

2. Opis eksperymentów
Jako szkáo bazowe do unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych wybrano szkáo fosforanowe o skáadzie P2O5
60% mas. i Fe2O3 40% mas. (PF). Do jego syntezy uĪyto
chemicznie czystego Fe2O3 i (NH4)2HPO4. Natomiast do
immobilizacji odpadów medycznych posáuĪyáo szkáo borokrzemianowe (BK) o nastĊpującym skáadzie: SiO2 – 56%
mas., B2O3 – 15% mas., Al2O3 – 8% mas. i Na2O – 21% mas.
Jako surowce wykorzystano piasek Osiecznica I klasa oraz
chemicznie czyste H3BO3, Al2O3, Na2CO3.
Z odwaĪonych surowców przygotowano zestawy szkieá
wyjĞciowych. Zestawy topiono w tyglach porcelanowych
w piecu elektrycznym w temperaturze 1200°C i przetrzymywano w tej temperaturze przez 2 godziny. Stop wylewano
na stalową páytĊ w celu zeszklenia. Próbki szkáa nie byáy
odprĊĪane, lecz rozdrobniono je w moĨdzierzu Abbicha oraz
przesiano, stosując zestaw sit umoĪliwiający uzyskanie nastĊpujących frakcji:
– > 0,200 mm
– 0,075–0,200 mm
– < 0,075 mm
Jako metodĊ unieszkodliwiania odpadów wybrano witry¿kacjĊ, natomiast jako substancje imitujące odpad radioaktywny – Na2SO4 i CaCl2. Utworzono mieszaniny skáadające
siĊ ze sproszkowanego szkáa fosforanowego o uziarnieniu
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poniĪej 0,075 mm i odpadu, w tym przypadku Na2SO4 lub
CaCl2. Identyczną procedurĊ zastosowano w przypadku
szkieá borokrzemianowych do unieszkodliwiania odpadów
w postaci popioáu poszpitalnego, którego skáad chemiczny
przedstawia Tabela 1. Substancje szkodliwe dodawano do
szkieá bazowych w iloĞciach od 10% do 50% mas. Otrzymane w ten sposób mieszaniny przetapiano w temperaturze
1200°C. NastĊpnie rozdrobniono je do uziarnienia takiego
samego jak szkáo bazowe.
Tabela. 1 Skáad chemiczny popioáu.
Table 1. Chemical composition of ash.

Z kaĪdej próbki o frakcji 0,075–0,200 mm pobrano 1,5 g
szkáa i umieszczono w plastikowym pojemniku. Do wszystkich pojemników wlano wodĊ destylowaną w iloĞci 15 ml.
Przygotowano równieĪ tzw. próbĊ zerową, którą stanowiá
jeden pojemnik napeániony samą wodą destylowaną. Przygotowane w ten sposób próbki umieszczono w suszarce
laboratoryjnej i przetrzymywano w temperaturze 90°C przez
7 dni. Po tym czasie wyjmowano pojemniki i odsączano roztwór, który nastĊpnie poddawano analizie ICP-AES.
Uzyskane wyniki odpornoĞci hydrolitycznej badanych
szkieá wyraĪono parametrem ogólnie przyjĊtym w pracach
nad odpadami, okreĞlonym jako znormalizowany wspóáczynnik wymywania NRi [11], którego wartoĞü obliczono ze wzoru:

Strata praĪenia – 17,42%
Skáadnik

ZawartoĞü w suchej masie
[% mas.]

CaO

39,9

SiO2

22,2

Al2O3

13,5

Fe2O3

7,72

SO3

4,22

TiO2

3,02

P2O5

2,56

MgO

2,23

Cr2O3

0,89

N Ri

(1)

gdzie:
NRi – znormalizowany wspóáczynnik wymywania i-tego pierwiastka [g/m2],
Ci – koncentracja i-tego pierwiastka w roztworze [g/m3],
Bi – koncentracja i-tego pierwiastka w Ğlepej próbie [g/m3],
fi – Ğredni udziaá masowy i-tego pierwiastka [-],
Vs – początkowa objĊtoĞü wody destylowanej [m3],
SA – pole powierzchni na jednostkĊ masy próbki [m2].
WartoĞü SA okreĞla zaleĪnoĞü:

SA
Miarą zdolnoĞci immobilizujących szkáa jest stopieĔ wymywalnoĞci z jego struktury substancji toksycznych. WymywalnoĞü zaĞ oznacza skáonnoĞü do wytwarzania w kontakcie
z wodą szkodliwych odcieków; jest ona istotną cechą skutecznoĞci unieszkodliwiania skáadowanych odpadów.
Badanie wymywalnoĞci pierwiastków przeprowadzono
zgodnie z normą ASTM C1285-02. Testy wykonano dla
szkieá bazowych oraz dla szkieá uzyskanych z mieszanin
szkieá bazowych z odpadem.
KoncentracjĊ pierwiastków w roztworze wyznaczono za
pomocą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem
plazmowym (ICP – AES). Pomiary wykonano korzystając
z urządzenia Parkin-Elmer Optima 7300 DV w Akredytowanym Laboratorium Hydrologicznym na Wydziale Geologii,
Geo¿zyki i Ochrony ĝrodowiska, AGH. Rozrzut aparaturowy
wyników wynosiá ok. 3% przy limicie wykrywalnoĞci w przedziale od 0,002 mg/L dla Al do 0,5 mg/L dla Ca.

Ci  Bi
S
fi  A
Vs

3
 ms
r U

(2)

gdzie:
r – Ğredni promieĔ ziarna [m],
U– gĊstoĞü szkáa [g/m3],
ms – początkowa masa próbki [g].
WartoĞü fi okreĞla zaleĪnoĞü:

fi

u iT  M iP
M iT

(3)

gdzie:
uiT – udziaá masowy i-tego tlenku,
MiP – masa atomowa i-tego pierwiastka,
MiT – masa atomowa i-tego tlenku.
Na podstawie analizy ICP-AES wyznaczono koncentracjĊ i-tego pierwiastka w Ğlepej próbie i w roztworze dla szkieá
wyjĞciowych (bazowych) oraz dla mieszanin szkáo-odpad
(Tabele 2–4). Korzystając z powyĪszych wzorów obliczono

Tabela 2. StĊĪenia wymywanych pierwiastków w przypadku szkáa fosforanowego z odpadem Na2SO4.
Table 2. Concentrations of leached elements for the phosphate glass with Na2SO4.

Próbka

Fe [mg/l]

P [mg/l]

Na [mg/l]

PF

0,0407

46,1005

PF + 10% Na2SO4

0,2610

31,9254

11,7511

PF + 20% Na2SO4

0,3163

62,3042

19,1512

PF + 30% Na2SO4

9,3538

164,9066

62,2243

PF + 40% Na2SO4

47,7826

459,1185

207,7789

PF + 50% Na2SO4

127,8741

855,8770

407,6581
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znormalizowany wspóáczynnik wymywania pierwiastków
(Tabele 5–7).
Im mniejsza wymywalnoĞü pierwiastków odpadowych ze
struktury szkáa, tym lepsza ich immobilizacja. Ideaáem jest

jak najmniejsza wymywalnoĞü substancji szkodliwych ze
struktury szkáa, przy jak najwiĊkszej iloĞci dodanego odpadu.
Z przeprowadzonych badaĔ odpornoĞci hydrolitycznej szkieá
fosforanowych zawierających Na2SO4 wynika, Īe najmniej-

Tabela 3. StĊĪenia wymywanych pierwiastków dla szkáa fosforanowego z odpadem CaCl2.
Table 3. Concentrations of leached elements for the phosphate glass with CaCl2.

Próbka

Fe [mg/l]

P [mg/l]

Ca [mg/l]

PF

0,0407

46,1005

PF + 10% CaCl2

1,2640

138,0357

10,3561

PF + 20% CaCl2

0,2062

38,7563

4,7501

PF + 30% CaCl2

0,4012

30,426

4,9938

PF + 40% CaCl2

0,2832

34,2603

5,7754

PF + 50% CaCl2

0,6118

72,6334

7,9102

Tabela 4. StĊĪenia wymywanych pierwiastków dla szkáa borokrzemianowego z popioáem.
Table 4. Concentrations of leached elements for the brosilicate glass with ash.

Próbka

Si [mg/l]

B [mg/l]

Al [mg/l]

Na [mg/l]

BK

230,5293

79,5679

2,5675

BK + 10% popióá

218,2728

199,1602

3,3963

395,6049

BK + 20% popióá

129,7804

100,1452

7,2399

BK + 30% popióá

82,5321

26,7587

BK + 40% popióá

61,6364

BK + 50% popióá

45,7119

Ca [mg/l]

Fe [mg/l]

Ti [mg/l]

1,3252

5,2519

0,0475

209,4443

3,5245

0,9767

0,0269

4,9991

78,7556

2,4064

0,1804

0,0129

17,4931

4,1583

55,2117

2,3208

0,1054

0,0055

10,944

2,4371

38,8203

3,7659

0,0163

0,0013

194,7333

Tabela 5. Znormalizowane wspóáczynniki wymywania pierwiastków dla szkieá fosforanowych z Na2SO4.
Table 5. Normalized rates of glass component release for the phosphate glass with Na2SO4.

Próbka

NRFe [g/m2]

NRP [g/m2]

NRNa [g/m2]

PF

0,0010

1,1630

PF + 10% Na2SO4

0,0069

0,9027

2,6680

PF + 20% Na2SO4

0,0092

1,9429

2,4152

PF + 30% Na2SO4

0,2967

5,5886

1,8608

PF + 40%Na2SO4

1,6348

16,7833

15,3584

PF + 50% Na2SO4

4,2889

30,6709

23,6315

Tabela 6. Znormalizowane wspóáczynniki wymywania pierwiastków dla szkieá fosforanowych z CaCl2.
Table 6. Normalized rates of glass components release for the phosphate glass with CaCl2.
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Próbka

NRFe [g/m2]

NRP [g/m2]

PF0

0,0010

1,1630

PF0 + 10% CaCl2

0,0337

3,9366

2,1407

PF 0 + 20% CaCl2

0,0061

1,2276

0,5454

PF 0 + 30% CaCl2

0,0131

1,0603

0,4206

PF 0 + 40% CaCl2

0,0101

1,3080

0,3997

PF 0 + 50% CaCl2

0,0238

3,0161

0,4763
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Tabela 7. Znormalizowane wspóáczynniki wymywania pierwiastków dla szkáa borokrzemianowego z popioáem.
Table 7. Normalized rates of glass components release for the borosilicate glass with ash.

Próbka

NRSi [g/m2]

NRB [g/m2]

NRAl [g/m2]

NRNa [g/m2]

NRCa [g/m2]

NRFe [g/m2]

NRTi [g/m2]

BK

0,4979

0,9671

0,0344

0,7350

BK + 10% popióá

0,5007

2,9245

0,0429

1,5858

0,0290

0,6089

0,0167

BK + 20% popióá

0,3159

1,4794

0,0880

0,9246

0,0425

0,0620

0,0051

BK + 30% popióá

0,2110

0,4301

0,0587

0,3788

0,0211

0,0083

0,0018

BK + 40% popióá

0,1638

0,3027

0,0473

0,2857

0,0164

0,0039

0,0006

BK + 50% popióá

0,1280

0,2063

0,0274

0,2189

0,0232

0,0005

0,0001

szy znormalizowany wspóáczynnik wymywania sodu wystĊpuje, gdy iloĞü odpadu wynosi okoáo 30% mas. To samo
badanie dla szkieá zawierających CaCl2 wykazaáo, Īe wapĔ
najlepiej wbudowuje siĊ w strukturĊ szkáa, jeĞli wystĊpuje
w iloĞci okoáo 40% mas.
W przypadku szkieá borokrzemianowych z odpadem
w postaci popioáu, w którym pierwiastkiem o najwiĊkszej
zawartoĞci byá Ca okazaáo siĊ, Īe najwiĊksza jego wymywalnoĞü wystĊpuje w przypadku próbki o zawierającej 20%
popioáu; dla pozostaáych próbek jest ona na zbliĪonym poziomie. NajwiĊkszą wymywalnoĞcią charakteryzowaá siĊ fosfor.
Zaobserwowano wpáyw odpadu na wymywalnoĞü pierwiastków, tj. Si, B, Al, Na, Fe i Ti; mianowicie wspóáczynnik wymywania tych pierwiastków maleje wraz ze wzrostem iloĞü
odpadu w mieszaninie szkáo-odpad.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ, jako optymalny
skáad do unieszkodliwiania odpadów medycznych przyjĊto
jego zawartoĞü na poziomie 50 % mas. w stosunku do szkáa
bazowego.

3. Wnioski
Uzyskane wyniki wykazaáy skutecznoĞü witry¿kacji jako
metody unieszkodliwiania odpadów. Wskazuje na to dobra
zdolnoĞü immobilizująca badanych szkieá. Przeprowadzone
testy odpornoĞci hydrolitycznej szkieá uzyskanych z mieszanin szkáo–odpad pozwoliáy na wyznaczenie ich optymalnych
skáadów. W przypadku szkieá uzyskanych z mieszanin záoĪonych ze szkáa fosforanowego oraz odpadów w postaci soli
Na2SO4 lub CaCl2, imitującej odpad radioaktywny, badania
odpornoĞci hydrolitycznej wykazaáy, Īe stosując jako odpad
Na2SO4 najmniejszy znormalizowany wspóáczynnik wymywania sodu wystĊpuje, gdy jego iloĞü wynosi 30% w stosunku do szkáa bazowego. To samo badanie dla szkieá zawierających CaCl2 pokazaáo, Īe wapĔ najlepiej wbudowuje siĊ
w strukturĊ szkáa, jeĞli wystĊpuje w iloĞci 40% mas. w stosunku do szkáa bazowego. ĝwiadczy to o tym, Īe opracowane szkáo fosforanowe posiada dobrą zdolnoĞü przyjmowania
do swej struktury róĪnych skáadników, na co wskazuje ich
niewielka wymywalnoĞü przez wodĊ.
Analogiczne badania odpornoĞci hydrolitycznej jak dla
szkieá fosforanowych wykonano dla szkáa borokrzemianowego, gdzie jako odpad zastosowano popióá poszpitalny.
Biorąc pod uwagĊ fakt, iĪ gáównym skáadnikiem popioáu jest
Ca okazaáo siĊ, Īe najwiĊksza jego wymywalnoĞü wystĊpuje
w przypadku próbki, w której jego zawartoĞü wynosi 20%

dla pozostaáych próbek jest ona na zbliĪonym poziomie. Zaobserwowano wpáyw odpadu na wymywalnoĞü wszystkich
pierwiastków ich wspóáczynnik wymywania maleją wraz ze
wzrostem iloĞü odpadu w mieszaninie szkáo-odpad. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ optymalna iloĞü popioáu
wynosi 50% mas.
Badane szkáo borokrzemianowe wykazuje zdolnoĞü
przyjmowania do swej struktury wielu pierwiastków. Dzieje
siĊ to na skutek powinowactwa chemicznego boru do wielu
pierwiastków oraz jego zdolnoĞci szkáotwórczej. CzworoĞciany i trójkąty koordynacyjne borotlenowe mają skáonnoĞü
do asocjacji i w strukturze szkáa krzemianowego zazwyczaj
wystĊpują jako grupy pentaboranowe lub nawet wiĊksze.
Wprowadzając tlenek glinu do szkáa borokrzemianowego
moĪna uzyskaü zmianĊ wáaĞciwoĞci takiego szkáa. Tlenek glinu posiada charakter amfoteryczny, dlatego wpáywa on w duĪym stopniu zarówno na wiĊĨbĊ krzemianową, jak i boranową.
Dodatek Al2O3 zmniejsza iloĞü tetraedrów [BO4]. Podczas
wprowadzania tlenku glinu nastĊpuje zmiana koordynacji
atomów boru, co wpáywa na zmianĊ niektórych wáaĞciwoĞci
szkáa m.in. na zwiĊkszenie jego odpornoĞci chemicznej [12].
Tlenek glinu jest jednym ze skáadników szkáa bazowego oraz
jednym z gáównych skáadników popioáu poszpitalnego, czym
moĪna táumaczyü wzrost odpornoĞci hydrolitycznej szkáa wraz
ze wzrostem dodawanego odpadu. Uzyskane wyniki odpornoĞci hydrolitycznej pozostają w zgodzie z wartoĞciami podanymi w normie ASTM C1285-02, co pozwala przypuszczaü,
iĪ odpad zostaá trwale zabezpieczony.

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach dziaáalnoĞci statutowej Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki AGH
nr 11.11.160.365 w roku 2013 oraz w ramach programu
strategicznego Narodowego Centrum BadaĔ i Rozwoju pt.
Technologie Wspierające Rozwój Bezpiecznej Energetyki
Jądrowej.
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