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Wprowadzenie
Elektrownie jdrowe przetwarzajc paliwo jdrowe na
energi elektryczn generuj pewne iloci pierwiastków
wysokiej radioaktywnoci w postaci zuytego paliwa,
nienadajcych si do dalszego przetwarzania lub utylizacji i stanowicych bezuyteczny, niebezpieczny odpad.
Powstaj równie cieki zanieczyszczone pierwiastkami
promieniotwórczymi wymagajce neutralizacji i unieszkodliwiania zawartych w nich zanieczyszcze. Obawa przed
przedostaniem si odpadów radioaktywnych na zewntrz
i zanieczyszczenia nimi rodowiska, stwarza barier psychologiczn utrudniajc rozwój energetyki jdrowej. Od
pocztków energetyki jdrowej prowadzone s zatem prace
nad metodami unieszkodliwiania i bezpiecznego magazynowania odpadów radioaktywnych. Powstay metody, których
skuteczno potwierdza blisko 40-letnie ich stosowanie. Za
najskuteczniejsz uwaa si dzi witryﬁkacj odpadów, to
jest zamykanie pierwiastków radioaktywnych w strukturze
szka (nitryﬁkacja) krzemianowego lub borokrzemianowego
o duej odpornoci chemicznej, które niekiedy poddawane
jest krystalizacji i przeprowadzane w posta materiau szkoceramicznego. Powstay równie metody wprowadzania
pierwiastków radioaktywnych do struktury krystalicznej
substancji mineralnych drog spiekania ich z odpadami.
Procesy te bywaj okrelane ogólnie jako ceramizacja
odpadów radioaktywnych. W tej formie s one skadowane
w gbokich wyrobiskach nieczynnych kopal. Równoczenie
rozwój techniki jdrowej i wprowadzenie metod jdrowych w
przemyle, medycynie, laboratoriach biologicznych i biotechnologii a take w zastosowaniach komunalnych powoduje
rozprzestrzenienie si róde promieniotwórczych o redniej
i niskiej aktywnoci. Stosuje si równie cieke substancje
zawierajce pierwiastki radioaktywne. Substancje te po ich
wykorzystaniu staj si radioaktywnym odpadem wymagajcym bezpiecznego dla otoczenia skadowania.
Na przestrzeni ostatnich lat maj miejsce intensywne
poszukiwania nowych metod pozwalajcych na zamknicie
w szkach lub materiaach ceramicznych pierwiastków niebezpiecznych zawartych w odpadach w formie soli, cieczy
i proszków nieprzyjmowanych przez stosowane dotd materiay. Równoczenie metody sprawdzone w zastosowaniu do
odpadów radioaktywnych, przenosi si na nieradioaktywne
silne toksyczne odpady chemiczne, medyczne i inne jako
sposoby ich unieszkodliwiania.

Obecnie, zabezpieczanie odpadów radioaktywnych
w Polsce polega na cementowaniu odpadów staych i zagszczonych odpadów ciekych. Niekiedy stosuje si do tego
celu masy bitumiczne. Tak zabezpieczone odpady magazynowane s w miejscach trudno dostpnych, jak stare forty
i sztolnie. W Europie Zachodniej przechodzi si obecnie na
bardziej skuteczne metody zabezpieczania równie i tych
odpadów przez zeszklenie wraz z dodanymi skadnikami,
o tak dobranym charakterze chemicznym, aby powstao
szko o wysokiej odpornoci chemicznej i to w stosunkowo
niskiej temperaturze.
Polska nie posiada przemysowej energetyki jdrowej,
jednak narasta ilo odpadów rednio- i niskoaktywnych,
które wymagaj zabezpieczenia. Dziaa równie reaktor
dowiadczalny generujcy pewne iloci odpadów wysokoaktywnych. Pojawia si zatem potrzeba wprowadzenia bardziej
skutecznych metod gospodarki odpadami radioaktywnymi,
w szczególnoci pozwalajcych na redukcj ich objtoci.
Cementacja uwaana jest ju w wiecie za niewystarczajcy sposób zabezpieczania odpadów, ze wzgldu na
wypukiwanie pierwiastków radioaktywnych na skutek korozji
betonu przez czynniki atmosferyczne, wzmocnionej dziaaniem drobnoustrojów, na które jest on wraliwy.
Konieczne staje si zatem stopniowe wprowadzanie,
wzorem krajów wysokorozwinitych, ceramizacji odpadów.
czy si to z koniecznoci rozwizania szeregu problemów
technicznych, a midzy innymi doboru skadu chemicznego
szka lub spieku stosownie do rodzaju i postaci odpadów
powstajcych w kraju, doboru metody wprowadzania ich
w skad wsadu, wyboru techniki stapiania i zeszklenia stopu oraz wielu innych. Dane na ten temat oraz wskazanie
optymalnego dla warunków krajowych, procesu ceramizacji
stanowi przedmiot niniejszej publikacji.
Podjte badania nad ceramizacj odpadów radioaktywnych zmierzaj do dostosowania krajowych metod zabezpieczania odpadów radioaktywnych do standardów Unii
Europejskiej. Maj one równie charakter wyprzedzajcy,
przygotowujcy planowane tworzenie krajowej energetyki
jdrowej w latach 20-tych tego stulecia.

Rodzaje i postacie odpadów radioaktywnych
Wszystkie odpady promieniotwórcze dzieli si, zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia
2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalone-
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go paliwa jdrowego, na trzy grupy: odpady nisko, rednio
i wysokoaktywne.
Odpady wysokoaktywne to gównie wypalone paliwo
jdrowe oraz pozostaoci po jego przetwarzaniu. W Polsce jedynym ródem tego typu odpadów by reaktor Ewa,
a obecnie reaktor Maria pracujcy w Instytucie Energii
Atomowej w wierku. Pozostae odpady zalicza si do
grupy odpadów rednio- i niskoaktywnych. Powstaj one
w elektrowniach jdrowych, przemyle, szpitalach, pracowniach uniwersyteckich oraz w rónego rodzaju placówkach
badawczych. Nale do nich: papier, wata, lignina, ubrania,
materiay biologiczne, pojemniki, materiay ﬁltrujce i narzdzia skaone pierwiastkami radioaktywnymi czci instalacji
jdrowych, itp.
Unieszkodliwianiem opadów promieniotwórczych
w Polsce zajmuje si Zakad Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych w wierku. Przecitnie w cigu roku
przyjmuje on ok. 150 m3 ciekych i 100 m3 staych odpadów
niskoaktywnych oraz 0.5 m3 ciekych i 2 m3 staych odpadów
rednioaktywnych.
Cieke niskoaktywne odpady promieniotwórcze o charakterze zawiesin, s w pierwszej kolejnoci magazynowane
w zbiornikach retencyjnych, w celu zmniejszenia ich aktywnoci w wyniku rozpadu promieniotwórczego pierwiastków
krótkoyciowych. Nastpnie podlegaj one przerobowi, polegajcemu na dodaniu do cieków substancji strcajcych i
koagulujcych, które pozwalaj wytrci z nich osad, w którym
koncentruje si wikszo nuklidów promieniotwórczych. Wytrcony osad posiada 99% aktywnoci cieku przy objtoci
wynoszcej ok. 1% jego objtoci pocztkowej. Powstay
szlam podlega nastpnie procesowi zestalania. Stosuje si
równie proces odwróconej osmozy, pozwalajcy na odseparowanie czstek o rónych rozmiarach. W tym przypadku
stopie oczyszczenia cieków wynosi ok. 99.9%.
Cieke odpady rednioaktywne zagszcza si w instalacji
wyparnej. Aktywno destylatu jest do 100 000 razy mniejsza
od aktywnoci cieku wyjciowego. Otrzymany osad ma 1/30
pocztkowej objtoci cieku. Natomiast destylat moe by
bezpiecznie wypuszczany do kanalizacji sanitarnej.
Nisko i rednioaktywny osad tzw. koncentrat promieniotwórczy, zestala si przez betonowanie. Materiaem wicym jest mieszanina cementu portlandzkiego z cementem
hutniczym oraz dodatkami stabilizujcymi jednorodno
otrzymanego produktu. Zestalone odpady pakowane s
w dwustronnie ocynkowane stalowe pojemniki.
Odpady stae „prasowalne” stanowice ok. 45% wszystkich odpadów staych, s prasowane w stalowych bbnach
o pojemnoci 200 l w prasie hydraulicznej o nacisku 12 ton.
W zalenoci od rodzaju odpadów uzyskuje si wspóczynnik redukcji objtoci wynoszcy od 1.5 do 3. W przypadku
odpadów o duych gabarytach stosuje si ich fragmentacj.
Sprasowane odpady umieszczane s w stalowych bbnach,
zalewane betonem, zamykane stalow pokryw i transportowane do miejsca skadowania.
Zabezpieczone odpady nisko- i rednioaktywne s magazynowane w Krajowym Skadowisku Odpadów Promieniotwórczych w Róanie. Jest to skadowisko powierzchniowe
zlokalizowane na terenie byego fortu wojskowego. W czterdziestoletnim okresie dziaalnoci skadowiska zgromadzono
tam ok. 3300 m3 odpadów o sumarycznej aktywnoci ok.
34 TBq.
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Wedug dostpnych danych, w 2005r. dostarczono do
zabezpieczenia rocznie ogóem okoo 40 m3 nisko, 30 m3
rednio i 0.5 m3 wysokoaktywnych odpadów staych. Na
rys.1 przedstawiono gówne róda pochodzenia odpadów
radioaktywnych powstajcych w Polsce. Odpady laboratoryjne i szpitalne stanowi 77% wszystkich odpadów
niskoaktywnych. S to odpady, które w duej mierze mona podda procesowi spalania gdy skadaj si na nie
m.in.: lignina, szmaty, rkawice ochronne, papier, plastik,
strzykawki, szko, folia. Sumaryczna aktywno tego typu
odpadów wyniosa ok. 7.5 GBq, z czego 98% przypada na
3
H, 204Tl, 14C, 60Co, 90Sr, 106Ru, 125I, 137Cs. Odpady generowane przez przemys stanowi 10% objtoci zajmowanej
przez wszystkie odpady niskoaktywne i skadaj si na nie
gównie zuyte róda promieniotwórcze. Mimo relatywnie
niewielkiej ich iloci, posiadaj a 99% udziau w cakowitej
aktywnoci wytworzonych w 2005 roku odpadów. Skadaj
si na nie gównie róda 60Co o 96% aktywnoci i 137Cs o 4%
aktywnoci. Oddzieln grup stanowi zuyte czujniki dymu,
w których gównie wykorzystuje si 241Am oraz 239Pu. Pewn
grup stanowi pozostae odpady promieniotwórcze na które
skadaj si gruz, drewno, odczynniki chemiczne, pojemniki
metalowe, itp. W tym przypadku gównym radionuklidem jest
60
Co stanowicy 99% ich cakowitej aktywnoci.
Ponad to przemys i szpitale wygeneroway ok. 30 m3
staych odpadów rednioaktywnych i okoo 0.5 m3 wysokoaktywnych, na które zoyy si gównie zuyte róda
promieniotwórcze 60Co i 137Cs.

Rys. 1. Gówne róda pochodzenia odpadów radioaktywnych
w Polsce

Ceramizacja odpadów radioaktywnych.
Metody stapiania odpadów
W celu witryﬁkacji odpadów radioaktywnych opracowano
szereg rónych metod ich stapiania.
Najbardziej znan metod, wykorzystywan od poowy
lat 70-tych jest topienie w elektrycznym piecu wannowym
ogrzanym ciepem Joula. Odpady s w pierwszej kolejnoci
suszone i mieszane z dodatkami szkotwórczymi. Nastpnie traﬁaj do wanny, która jest podzielona na dwie strefy.
W pierwszej zachodzi proces topienia wsadu w temperaturze 1100–12000C, w drugiej natomiast stopiony materia
ulega ujednorodnieniu i wylewa si przez niewielki otwór
do pojemnika. Pojemnik wypeniony zeszklonym odpadem
radioaktywnym poddawany jest nastpnie procesowi wygrze-
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wania dla usunicia napre (odpranie) lub krystalizacji.
Ze wzgldu na wiele wad tej metody m.in.: wysokie koszty
stosowanych materiaów ogniotrwaych i ich szybk korozj
przez stopiony wsad, korozj elektrod molibdenowych stosowanych do ogrzewania wsadu, ma wydajno , jak równie
due wymiary poszukuje si obecnie innych alternatywnych
metod topienia.
Na odmiennej zasadzie opiera si metoda „zimnego
tygla” (Rys. 2). „Zimny tygiel” jest naczyniem utworzonym
z metalowych rurek cechujcych si wysokim przewodnictwem cieplnym. Umieszczony jest wewntrz miedzianego
induktora, który nie styka si z rurkami tygla. Rurki tygla chodzone s od wewntrz intensywnie wod, która powoduje, e
s zimne nawet w trakcie procesu topienia. Przepywajcy
przez induktor prd o wysokich czstotliwociach rzdu
105–106 Hz generuje pole elektromagnetyczne. Pole to wnika
przez szczeliny pomidzy rurkami tygla do wntrza topionego
materiau. W celu rozpoczcia procesu topienia, na pocztku,
w tyglu umieszcza si kawaki metalu lub graﬁtu. Wnikajce
pole magnetyczne indukuje prdy wirowe w umieszczonym
w tyglu metalu lub graﬁcie. Indukowane prdy wirowe rozgrzewaj wsad wprowadzony do tygla, powoduj ponadto
intensywne mieszanie skadników. S one te ródem pola
magnetycznego, przeciwdziaajcego wywoujcemu je polu,
co powoduje, e powstay stop nie wchodzi w bezporedni
kontakt z materiaem tygla. Temperatura topienia wsadu
mieci si w przedziale 1150–12000C. „Zimny tygiel” staje
si ostatnio coraz popularniejszy w przetwarzaniu odpadów
niebezpiecznych.
Dla unieszkodliwiania objtociowych odpadów zawierajcych substancje palne „zimny tygiel” poczony jest
z piecem szybowym. Odpady spala si w piecu szybowym,
a powstajcy popió opada w dó i jest stapiany w zimnym
tyglu [1].
Innym sposobem, z którym wie si due nadzieje, jest
topienie plazmowe. Reaktory plazmowe rónej wielkoci

znalazy ju przemysowe zastosowanie do likwidacji rónego
rodzaju odpadów. Topiony materia umieszcza si w tyglu
najczciej miedzianym, który jest silnie chodzony wod
i stanowi elektrod dodatni. Nad nim znajduje si elektroda ujemna wolframowa lub graﬁtowa równie chodzona
wod. Powstajcy uk elektryczny pomidzy elektrodami topi
materia umieszczony w tyglu. Proces przebiega w bardzo
wysokiej temperaturze (temperatura w uku elektrycznym
przekracza 25000C) i jest bardzo szybki. Metod t mona
topi wiele odpadów rónego rodzaju, które nie musz by
poddawane wczeniejszym zabiegom przygotowawczym
typu suszenie, czy spalanie, gdy przebiegaj one równoczenie. Gromadzcy si na dnie reaktora stop ma znacznie
nisz temperatur rzdu 12000C. Wysoka temperatura
procesu z jednej strony jest korzystna, gdy powoduje
rozkad wielu zwizków niebezpiecznych, z drugiej jednak
strony obserwuje si silne parowanie i ucieczk niektórych
skadników w tym równie radionuklidów np. 137Cs. Powoduje
to zwikszenie kosztów, przez konieczno montowania
specjalnych instalacji do wyapywania gazów i pyów powstajcych w trakcie pracy reaktora.

Ceramiczne technologie immobilizacji odpadów
Opracowane zostay liczne metody ceramizacji, czyli
zamykania odpadów radioaktywnych w strukturze amorﬁcznej szkie w materiaach szko-ceramicznych, a ostatnio
w kompozytach o matrycy szklistej. Ostatnio pracuje si nad
materiaami pozwalajcymi immobilizowa odpady w formie
soli nieorganicznych w postaci chlorowców, siarczanów
i azotanów, a take boranów znajdujcych si w roztworach
i wyapywanych na ywicach jonowymiennych (jonitach).
Osobnego podejcia wymagaj odpady niskoaktywne
zoone z obojtnych materiaów zanieczyszczonych substancjami radioaktywnymi jak odpady szpitalne. Wymagaj
one operacji redukujcych ich objto przez spalanie,
a zabezpieczenia wymaga powstay radioaktywny popió.

Odpady o wysokiej aktywnoci

Rys. 2. Schemat „zimnego tygla”

Witryﬁkacja
Immobilizacja pierwiastków radioaktywnych przez zamykanie ich w strukturze szka stosowana jest w wiecie powszechnie dla zabezpieczania odpadów wysokoaktywnych
powstajcych w energetyce jdrowej oraz w zwizku z wojskowymi zastosowaniami pierwiastków rozszczepialnych.
Przydatno szkie dla tych celów wynika ze szczególnych ich waciwoci zwizanych z ich amorﬁczn struktur,
która dziki swej elastycznoci moe zmienia konﬁguracje
jej elementów skadowych przyjmujc do swego skadu
znaczn ilo dodatkowych skadników, do których nale
odpady nuklearne. Skad chemiczny szkie moe zmienia si w szerokich granicach, a pomidzy wi b szka
a wprowadzonymi skadnikami tworz si trwae wizania
w jej obrbie, co w poczeniu z trwaoci samej wi by
borokrzemianowej nadaje szku odporno chemiczn
zabezpieczajc zamknite w niej radionuklidy przez dugi
czas odpowiadajcy okresom geologicznym.
Pierwsze szka zastosowane do immobilizacji odpadów
wysoko aktywnych z elektrowni jdrowych byy szkami bo-
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rokrzemianowymi, a pó niej uyto równie szka glinokrzemianowe. W tabeli 1, podano skady chemiczne takich szkie
uywanych do magazynowania odpadów w elektrowniach
francuskich (R7T7, LWR ) i niemieckich ( GP98/17), a take
dowiadczalne szko angielskie (MW) [2].
W szkach tych tlenki krzemu, boru i glinu tworz trójwymiarow wi b o mocnych wizaniach, nadajc szku
odporno chemiczn. Alkalia (Li, Na), wywouj zrywanie
czci mostków tlenowych w wi bie stosownie do ich
zawartoci osabiajc j w prawdzie, ale równoczenie
zwikszajc jej elastyczno a przez to zdolno przyjmowania odpadów nuklearnych. Dodatki w rodzaju CaO, MgO,
TiO2 i innych uatwiaj ich wizanie z wi b. W ten sposób
liczba tlenów niemostkowych w strukturze, która wynika
z proporcji pomidzy iloci skadników wi botwórczych
i alkaliów, determinuje najwaniejsze waciwoci szka jako
immobilizatora i magazynu radionuklidów, tj. pojemno
magazynowania i odporno chemiczn struktury.
Wysokoaktywne odpady rozszczepiania pierwiastków
radioaktywnych, wprowadzane do szka maj zoony skad
obejmujcy 20-30 skadników. Najczstszymi s: MoO2,
ZrO2, CeO2, Nd2O5, BaO, PdO, UO2.
Niektóre z nich s szczególnie trudno rozpuszczalne
w szkle. Wówczas modyﬁkuje si tak skad szka, aby t
rozpuszczalno zwikszy . Na przykad w przypadku molibdenu jest to szko wzbogacone w wap [3] (Tab. 1).
Szko dla zabezpieczania odpadów wytapia si, frytuje, rozdrabnia, miesza z odpadem i stapia w moliwie
niskiej temperaturze, a nastpnie wlewa do pojemników
stalowych, zestala, odpra, studzi i kieruje do skadowisk
podziemnych.

perowskitu, nefelinu NaAlSiO4, spinelu MgAl2O3 i whitlockitu
Ca3( PO4)2.
Z poród tych mineraów cyrkonalit i perowskit przyjmuj
do struktury aktynowce i ziemie rzadkie, stront wbudowuje si
w perowskit i kalisilit, leucyt i hollandyt przyjmuj cez i rubid.
Whitlockite wie fosfor i siark, Cs, Rb, K, B i wchodzi
w skad szka krzemianowego tworzcego osnow otaczajc skadniki krystaliczne.
Materia typu Synroc wykorzystuje si do immobilizacji skadników uli powstajcych przez spalanie staych
i ciekych odpadów radioaktywnych. Wprowadzajc do nich
dodatki potrzebne do uzyskania odpowiedniego skadu materiau Synroc stapia i krystalizuje. Wysoki 80 - 90% stopie
przekrystalizowania osignito stapiajc uel w iloci 30%
mas. z dodatkiem 70% mas. skadników krystalizatorów (33%
TiO2, 10% ZrO2, 11% Al2O3, 6% BaO, 10% CaO i 20% mas.
innych skadników). Temperatura topienia takiego wsadu
wynosi okoo 14000C [5].
Tytanian wapnia - tytanit (sfen) CaTi[SiO4]O przyjmuje
do swej struktury uran. Zawierajcy go materia szko-ceramiczny moe by wykorzystywany do immobilizacji tego
pierwiastka [6].
Zamykanie w kompozytach o szklistej matrycy
(kapsuowanie)
Witryﬁkacja odpadów mimo swoich niewtpliwych zalet
ma szereg istotnych ogranicze. Jest ni niewielka liczba
szkie, o skadzie chemicznym pozwalajcym na przyjmowanie do struktury odpadów bez naruszenia ich trwaoci,
a ilo dajcych si wprowadzi odpadów nie przekracza
zwykle 20% mas. W wytworzonych blokach szklanych mog
pojawia si naprenia powodujce pkanie, co obnia ich
odporno chemiczn. Stapianie szkie z odpadami wymaga
wysokich temperatur, co bywa trudne technicznie i stwarza
niebezpieczestwo ulatniania si niektórych skadników (alkalia, ﬂuor, fosfor). Alternatywnym sposobem, nad którym si
ostatnio pracuje jest tworzenie materiaów kompozytowych
przez spiekanie sprasowanej mieszaniny sproszkowanego
szka z odpadem w formie drobnoziarnistej. Powstaje materia zoony z ziaren odpadu otoczonych osnow szklist,
która zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem si zawartych
w nim szkodliwych skadników. Spiekanie mona poczy
z kierowan krystalizacj i otrzyma materia o osnowie
szklano-ceramicznej, co zwiksza odporno chemiczn

Krystalizacja i tworzenie materiaów szko-ceramicznych
Immobilizacj pierwiastków radioaktywnych mona
uzyska równie przez wprowadzenie ich w struktur odpornych chemicznie faz krystalicznych. Opracowano w tym celu
materia o nazwie Synroc [4], który jest przekrystalizowanym
stopem krzemianowo-tytanowo-cyrkonowym o przyblionym
skadzie: 30% TiO2, 33% ZrO2, 10% Al2O3, 11% BaO, 6%
CaO, 10% K2O. Jako domieszka wystpuje w nim SiO2.
Przez jego krystalizacj powstaje materia zoony z cyrkonalitu CaZrTi2O7, hollandytu barowego BaAl2Ti6O16, celzjanu
BaAl2Si2O8, perowskitu CaTiO3, kalisilitu KAlSiO4 i leucytu
KAlSi2O6. Stosowano te materia zbudowany z cyrkonalitu,
Skadnik

KEP-A

R7T7

GP98/17

K26

MW

Mo

SiO2

56,0

53,5

56,7

52,7

61,8

61,1

B2O3

15,0

19,1

12,4

8,2

21,9

25,1

Al2O3

5,0

9,8

2,7

2,7

--

--

Li2O

--

1,2

--

--

5,2

2,6

Na2O

21,0

12,0

17,5

17,6

11,1

11,2

CaO

--

4,4

4,2

16,9

--

--

MgO

--

--

2,0

--

--

--

TiO2

--

--

4,5

--

--

--

Fe2O3

3,0

--

--

1,9

--

--

Tab. 1. Szka dla immobilizacji odpadów radioaktywnych [ % mas.]
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i waciwoci mechaniczne kompozytu. Trudno stwarza
niekiedy uzyskanie maej porowatoci otwartej spieku, która
powinna by nie wiksza ni 1% obj. Wymaga to odpowiedniego doboru uziarnienia skadników (ziarna mikrometrowe)
i reimu obróbki termicznej (spiekanie, krystalizacja).
Sposób ten próbowano zastosowa dla zabezpieczenia odpadu pochodzcego z cyrkonowej osony reaktora.
Zastosowano szko o skadzie 23.3 % MgO, 20.3 % Al2O3,
50.9 % SiO2, 5.0 % P2O5, i 0.5 % B2O3 (% mas.). Spiekanie
i krystalizacja w 10000C pozwolia otrzyma materia o przekrystalizowanej matrycy zawierajcej krysztay kordierytu
i enstatytu [7].

Odpady o niskiej aktywnoci w postaci soli
W elektrowniach jdrowych powstaj odpady o zoonym
skadzie chemicznym, zawierajce fosforany, siarczany,
tlenki chromu i metale cikie, które trudno rozpuszczaj
si w szkach borokrzemianowych uywanych standardowo
do zabezpieczania odpadów. Podjto zatem próby innych
sposobów ich immobilizacji, jak opisane poniej.
Wizanie w szkach Fe2O3 - P2O5
Szka z ukadu Fe2O3 - P2O5 okazay si perspektywiczne
jako materia zabezpieczajcy odpady o wysokiej zawartoci sodu w formie siarczanów i chlorków o przyblionym
skadzie: 4.4% Al2O3, 0.6% Cl, 1.6% F, 75.3% Na2O, 7.7%
P2O5, 9.5% SO3 (% mas.). Do odpadu stanowicego 30%
mas. dodawano 70% mas. skadników tworzcych szko
w proporcjach: 45% Fe2O3 i 55% P2O5. Dla zwikszenia
odpornoci chemicznej szka, 10% Fe2O3 zastpowano 10%
Al2O3. Cao topiono w 10000C, odlewano do pojemników,
odprano w 4300C i wolno studzono. Powstae szko posiadao zadawalajc odporno chemiczn. Wykazywao
wysokie przewodnictwo elektryczne, co umoliwiao jego
topienie w piecu indukcyjnym tak metod gorcego jak
i zimnego tygla [8].
Korzystne waciwoci wykazuj szka Fe 2O 3–P 2O 5
z dodatkiem tlenku sodu i tlenku glinu jak szko o skadzie:
25.0Na2O, 19.6Al2O3, 55.4P2O5, 20FePO4 (czci wagowe).
Ma ono temperatur miknicia 7300C, a topi si w temperaturze 7660C.
Wizanie w szkach borokrzemianowych
Odpady w postaci ciekej i staej, których gówny skadnik
stanowi NaNO3 z domieszk azotanu potasu oraz radionuklidów Cs, Sr, Pu, po odparowaniu, zabezpieczano przez
wprowadzenie w skad wysokosodowego szka borokrzemianowego (szko K-26, Tab. 1). Wykorzystano m.in. w tym celu
tanie surowce naturalne, a SiO2 wprowadzano poprzez glin
piaszczyst, która równoczenie wprowadzaa potrzebn
ilo Al2O3, ródem boru by koncentrat przemysowego datolitu (CaBSiO4(OH)). Sód pochodzi z NaNO3 stanowicego
odpad. Cao stapiano w elektrycznym piecu oporowym
w 1150–12500. Wytapianiu szka towarzyszy 3.5% ubytek
Cs z tytuu jego lotnoci [9].
W niektórych elektrowniach atomowych powstaj cieke
odpady boranowe, trudne do magazynowania. Osad z wyparników zawierajcy okoo 86% mas. B2O3 unieszkodliwia
si wprowadzajc go w skad wysokoalkalicznego szka
borokrzemianowego (KEP-A). Ze wzgldu na zawarto

15% mas. B2O3 w tym szkle mona do niego wprowadzi
maksymalnie 15% mas. odpadu boranowego [10].
Wizanie w spiekach polikrystalicznych
Chlorki stanowi grup odpadów nie dajcych si immobilizowa przez witryﬁkacj w szkach krzemianowych
i borokrzemianowych, gdy nie s przyjmowane przez ich
struktur i w czasie topienia oddzielaj si w postaci odrbnej
cieczy (likwacja). Pojawiy si prace pokazujce moliwo
wizania chlorków przez spiekanie z niektórymi substancjami
mineralnymi. Zaproponowano immobilizowanie soli strontu
i cezu CsCl i SrCl2 przez wprowadzenie ich w skad spieków,
których podstawowe skadniki stanowi szko borokrzemianowe (55-65% SiO2, 6-12% B2O3, 6-10% Al2O3, 2-7% RO,
10-15% R2O) oraz jako substancja uzupeniajca wolastonit
CaSiO3 [11]. Substancje te rozdrabnia si przez dugotrwae
ucieranie na sucho, a nastpnie na mokro, dodaje si 5-6%
mas. glikolu polietylowego, (w przeliczeniu na such mas)
jako rodka wicego i suszy. Miele na ziarna drobniejsze
od 0.3mm, formuje si bloczki przez prasowanie pod cinieniem. Bloczki spieka si w 720-7500C, uzyskujc materia
wytrzymay mechanicznie i odporny chemicznie. Stront i cez
reaguj atwo ze skadnikami spieku wchodzc w skad faz
którymi s bogaty w SiO2 roztwór stay o strukturze wysokotemperaturowego kwarcu i szko. Zachowana zostaje te
znaczna cz wolastonitu, nadajca materiaowi korzystne waciwoci mechaniczne. Moe on by te obrabiany
mechanicznie. Niska temperatura spiekania chroni przed
ulatnianiem si cezu.
Perspektywicznym sposobem immobilizacji chlorków
(SmCl3, CaCl2) okazuje si ich spiekanie z zeolitem (glinokrzemian sodu) lub apatytem [12]. Spiekanie drobnoziarnistej
mieszaniny zeolitu z chlorkiem w 750-8500C pozwala uzyska
spiek zawierajcy strukturalnie zwizany trudnowymywalny
CaCl2 w iloci okoo 8.5% mas., jako sodalit Na8[Cl2(AlSiO4 )6]
i w formie zaokludowanej [13,14].
Spiekajc CaCl2 z whitlockitem Ca3(PO4)2 w 750-8580C
wprowadza si chlor do struktury fosforanu, przeksztacajc
go w apatyt chlorowy Ca5Cl(PO4)3 i spodiosyt Ca6Cl3(PO4)3,
nalece do zwizków trudno rozpuszczalnych w wodzie
[12].
Nasycone CaCl 2 zeolity i fosforany wapnia lub ich
mieszaniny spaja si szkem tworzcym matryc czc
i osaniajc ich ziarna. W tym celu substancje te w rozdrobnionej postaci prasuje si pod cinieniem 1-13 MPa
i spieka w 600-8500C otrzymujc zwarty, odporny chemicznie
materia [12].
Niskoaktywne odpady palne
Jeden z rodzajów odpadów o niskiej aktywnoci stanowi palne materiay w rodzaju papieru, celulozy, tworzyw
sztucznych z polietylenu i polichlorku winylu, które ulegy
zanieczyszczeniu pierwiastkami radioaktywnymi. S one
trudne do zabezpieczania i magazynowania ze wzgldu na
du objto jak zajmuj. Odpady takie spala si, a zawarte w nich pierwiastki radioaktywne przechodz do popiou
i wraz z nim zabezpieczane s przez wprowadzenie w skad
szka. Wedug danych Poudniowo Koreaskich [10] nadaj
si do tego wysokoalkaliczne atwotopice si (10000 C) szka
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borokrzemianowe (szko KEP-A, Tab. 1). Przyjmuje ono do
45% mas. popiou. Ilo ta zaley od skadu chemicznego
popiou, który jest róny w zalenoci od spalanego materiau. Popió tworz gównie skadniki mineralne wypeniajce
szkielet tworzony przez skadniki organiczne lub polimerowe
budujce razem dany materia. Przykadowo popió z tworzyw
z polichlorku winylu zawiera jako gówne skadniki: CaO
(49.5%), TiO2(30.8%), SiO2(14.4%). Popió z papieru zaley
od jego gatunku, przecitnie zawiera: SiO2 (62.6%), Al2O3
(15.5%), CaO (3.7%), MgO (2.6%), K2O ( 3.8%).
Palnymi odpadami s równie ywice jonowymienne
(jonity) uywane do oczyszczania wód krcych w instalacjach energetyki jdrowej. Wyapuj one zanieczyszczenia
zawarte w tych wodach. Popioy pozostae po ich spaleniu
maj rónorodny skad chemiczny i trudno jest wprowadzi je
w skad szkie borokrzemianowych w znaczcych ilociach,
by nie obniy ich odpornoci chemicznej. Przykadem jest
popió zawierajcy 41% mas. B2O3 i 28% mas. Li2O, a obok
trudno rozpuszczajcy si w szkle NiO w iloci 19.9% mas.
[10]. Wystpuj te jonity zawierajce siarczan sodu, a ich
popió stanowi prawie czysty Na2SO4, który w minimalnym
stopniu (1.4% mas.) rozpuszcza si w szkle. W wikszych
ilociach, wydziela si on w formie nie mieszajcej si cieczy.
Trudno te ulega rozkadowi termicznemu z oddawaniem
gazowego SO2.

Kierunki ceramizacji odpadów krajowych
W Polsce zabezpieczenia na nowoczesnym poziomie
wymagaj odpady powstajce w zwizku z wykorzystywaniem izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyle,
laboratoriach i dla innych celów. Odpady te maj wasn
specyﬁk, która rzutuje na dobór sposobów immobilizacji
zawartych w nich skadników promieniotwórczych i sprawia,
e nie mog to by przeniesione bezporednio metody stosowane w zabezpieczaniu odpadów energetyki jdrowej.
Odpady powstajce w elektrowniach jdrowych posiadaj bowiem stosunkowo dobrze okrelony i stabilny
skad chemiczny jako powstajce w procesach dobrze
opanowanych i cile kontrolowanych. W odrónieniu od
nich odpady pouytkowe dostarczane na skadowisko pochodz od rónych uytkowników korzystajcych z izotopów
promieniotwórczych w rónych celach i w rozmaity sposób,
std szerokie i nie zawsze cile okrelone spektrum wystpujcych w nich radionuklidów. Jako odpady trudne do
selekcjonowania bywaj niejednorodne materiaowo. Na
przykad w odpadach poszpitalnych, zoonych w zasadzie
ze skadników palnych traﬁaj si metalowe igy strzykawek,
opakowania szklane i inne.
Z tych wzgldów z poród gromadzonych u nas odpadów
jako obiekt ceramizacji rozpatrywane mog by obecnie
odpady palne, osady z wyparników substancji ciekych oraz
odczynniki chemiczne, a take szlamy z osadników.
Odrbnego traktowania wymagaj natomiast róda promieniowania zamknite w obudowach zabezpieczajcych.
Szczególnie uzasadnione jest wprowadzenie nowoczesnych metod unieszkodliwiania odpadów w postaci papieru,
szmat, tworzyw sztucznych itp. Wynika to z ich iloci, objtoci, a take rodzaju pierwiastków radioaktywnych, których
s nonikami (3H, 204Tl, 14C, 60Co, 90Sr, 106Ru, 125I, 137Cs).
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Unieszkodliwianie takich odpadów rozpoczyna si od
ich spalenia, co daje redukcj objtoci, dziki spopieleniu
i przeksztaceniu zawartych w nich skadników nieorganicznych w posta nadajc si do ceramizacji.
W czasie spalania zachodzi ulatnianie si niektórych pierwiastków radioaktywnych w nich wystpujcych. Nale do
nich tryt 3H, i wgiel 14C, a take czciowo jod 125I. Powinny
one by wyapywane w procesie oczyszczania spalin, co jest
dziaaniem rutynowym w spalarniach odpadów. Skadnikiem
atwo lotnym jest równie tal (temperatura topnienia 303.30C).
Ze wzgldu na swe waciwoci chemiczne powinien on
jednak czy si ze skadnikami popiou pochodzcymi
z wypeniaczy mineralnych - papieru i polimerów, zwaszcza
z SiO2 tworzc trwae termicznie szko krzemianowe.
Zabezpieczanie przed skaeniem rodowiska przez tryt
i wgiel 14C pochodzcych ze skadowisk odpadów nie byo
dotd uwzgldniane. Mog one rozprzestrzenia si w formie
gazowej na skutek starzenia si i wywoany tym stopniowy
rozpadu papieru oraz wókien, midzy innymi z wydzielaniem
tlenków wgla.
Popió wraz z zawartymi w nim pierwiastkami radioaktywnymi Co, Sr, Ru, Cs nadaje si do witryﬁkacji. Suy
do tego celu powinny szka borokrzemianowe, sodowe,
uywane powszechnie dla immobilizacji odpadów radioaktywnych z elektrowni jdrowych (szka K 26, KEP-A, Tab. 1).
Wszystkie radioaktywne pierwiastki znajdujce si w popioach i pozostae ich skadniki mog by przyjmowane przez
szka SiO2 - B2O3 - Al2O3 - Na2O. W przypadku, gdy stapianie
popiou ze szkem prowadzone byoby w zimnym tyglu, lub
w reaktorze plazmowym korzystniejsze moe okaza si
elektroprzewodzce szko P2O5 - Fe2O3 - Al2O3 - Na2O lub
rekomendowane ostatnio szko P2O5 - Fe2O3 - PbO [15].
Szka takie mona bdzie uy do witryﬁkacji szlamów
z osadników modyﬁkujc stosownie do potrzeb proporcje
ich skadników. Przewiduje si, e witryﬁkacja szlamów
polega bdzie na stapianiu mieszaniny odpadu z rozdrobnionym szkem w piecu indukcyjnym typu „zimnego tygla”
lub w reaktorze plazmowym.
Osady z wyparników odpadów ciekych przewiduje si
unieszkodliwia w formie kompozytów odpad - matryca
szklista lub odpad - nonik mineralny - matryca szklista,
formowanych przez prasowanie i spiekanych.
Jak si okazuje, w naszych warunkach gównym skadnikiem decydujcym o radioaktywnoci odpadu jest kobalt
60
Co. Kobalt naley do skadników stosunkowo atwo rozpuszczajcych si w szkach krzemianowych i borokrzemianowych. W technologii szka jest on uywany jako intensywny
barwnik, wprowadzany w tym celu w iloci mniejszej od
1% mas. CoO. Maksymalna ilo CoO jak moe przyj
struktura szka zaley od jej skadu chemicznego i zwizanej
z tym pozycji jak zajmuje w niej kobalt. W szkach o duej
zawartoci Na2O kobalt wystpuje jako Co2+ w koordynacji
6 wzgldem tlenu. W wysokich temperaturach zmienia si
ona na 4 i kobalt jako [CoO4] zajmuje pozycje w wi bie
szka obok czworocianów [SiO4] i [BiO4]. Wobec niedoboru
Na2O nastpuje odmieszanie i kobalt wydziela si w formie
odrbnego stopu o skadzie CoO - SiO2, lub CoO - B2O3.
W warunkach redukcyjnych wytrca si kobalt metaliczny,
w formie rozproszonych w szkle czstek koloidalnych [16].
W szkle kobalt wie si z chlorowcami w tym z jodem
utrudniajc jego ulatnianie si.
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Forma wystpowania kobaltu w szkle ma wpyw na
zdolno jego magazynowania w strukturze i wymywalno
przez czynniki atmosferyczne. Brak jest dotd danych na ten
temat i wymaga to szczegóowych bada.
Proponowane metody unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych mog by zastosowane równie na wolne od
pierwiastków radioaktywnych, ale równie niebezpieczne
toksyczne odpady przemysowe zwaszcza zwizane ze
rodkami ochrony rolin, wycofywanymi wojskowymi rodkami chemicznymi i in.
Przykadem takiego zastosowania jest witryﬁkacja odpadów z galwanizerii zwierajcych chrom [17].
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