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Streszczenie
Przemysá jądrowy generuje pewne iloĞci odpadów zanieczyszczonych pierwiastkami promieniotwórczymi. Wymagają one unieszkodliwiania przez immobilizacjĊ zawartych w nich pierwiastków radioaktywnych i toksycznych, co pozwala nastĊpnie na ich bezpieczne skáadowanie w skáadowiskach podziemnych. Obecnie immobilizacjĊ pierwiastków niebezpiecznych dokonuje siĊ przez ich zamykanie w strukturze materiaáów odpornych na czynniki zewnĊtrzne, którymi zwykle są materiaáy ceramiczne. Do zabezpieczania odpadów radioaktywnych, w Unii Europejskiej i na Ğwiecie, stosowane są szkáa borokrzemianowe z ukáadu SiO2–B2O3–Al2O3–Na2O, które nadają siĊ w bardzo
ograniczonym zakresie do immobilizacji, czĊsto wystĊpujących w odpadach, soli (chlorki, siarczany) oraz pierwiastków metalicznych. Pojawiá siĊ ostatnio Ğwiatowy trend, aby odpady takie zamykaü w strukturze szkieá fosforanowych opartych na fosforanach Īelaza i glinu, jako
skáadnikach wiĊĨbotwórczych, i alkaliach, jako mody¿katorach wiĊĨby, z ukáadów P2O5-FeO(Fe2O3)-Al2O3–R2O. Powstaáy równieĪ metody wprowadzania pierwiastków radioaktywnych do struktury krystalicznej substancji mineralnych drogą spiekania ich z odpadami. Pojawiáa siĊ równieĪ koncepcja zamykania odpadów w materiaáach szkáo-ceramicznych, w których skáadniki trudno rozpuszczalne w szkle zamykane są w fazie krystalicznej, a ta z kolei umieszczana jest w szklistej matrycy. Procesy te bywają okreĞlane ogólnie jako ceramizacja
odpadów radioaktywnych. W pracy dokonano przeglądu stosowanych na Ğwiecie metod immobilizacji odpadów radioaktywnych przy wykorzystaniu ceramiki fosforanowej.
Sáowa kluczowe: odpady radioaktywne, ceramizacja, szkáo–ceramika, szkáo, immobilizacja odpadów

PHOSPHATE CERAMICS FOR RADIOACTIVE WASTE IMMOBILIZATION – A REVIEW
Nuclear industry creates same quantities of wastes polluted with radionuclids. The wastes require to be neutralized by immobilization
of the included radio and toxic elements, which allows to deposit them safely in geological repositories. Nowadays harmful elements are
secured by closing them in ceramic structures that are proof for external factors. To immobilize nuclear waste in the UE and in the world,
borosilicate glasses of SiO2–B2O3–Al2O3–Na2O type are used. They can be used only in a limited way to immobilize wastes containing
salts (e.g., chlorides, sulphates) and metallic elements. Such the wastes are trendy closed in a phosphate glass structure which is build
of iron and alumina phosphates as network formers and alkalis as network modi¿ers. There were also investigated the methods of incorporation of radioactive elements into the crystal structure of minerals by sintering. An idea also appeared to immobilize nuclear wastes in
glass–ceramic materials in that the elements of limited solubility in glass are closed in crystal phases that are placed in a glassy matrix.
All of those processes are often called as the ceramization of radioactive wastes. In the work, a review of worldwide used methods of
radioactive waste immobilization with phosphate ceramics is done.
Keywords: Radioactive waste, Ceramization, Glass-ceramics, Glass, Waste immobilization

1. Wprowadzenie
Problem odpadów radioaktywnych, a takĪe coraz czĊĞciej innych rodzajów odpadów niebezpiecznych, staá siĊ
w ostatnich latach nie tylko jednym z kluczowych zagadnieĔ ochrony Ğrodowiska, ale równieĪ tematem debat politycznych prowadzonych w róĪnych krajach na Ğwiecie. Czáowiek od zawsze generowaá róĪnego rodzaju odpady, a proces ten znacznie siĊ nasiliá po rewolucji przemysáowej w XIX
w. W przeszáoĞci odpady, nawet silnie toksyczne, uwalniane
byáy bezpoĞrednio do Ğrodowiska naturalnego, nie zwaĪając na dáugofalowe konsekwencje tego dziaáania. Na szczĊĞcie w przypadku odpadów radioaktywnych od razu zdano
sobie sprawĊ z zagroĪenia, jakie moĪe nieĞü ich niekontrolowane uwalnianie do otoczenia.
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Odpady radioaktywne powstają w trakcie róĪnego rodzaju procesów i operacji związanych z przerobem, wykorzystaniem i uĪywaniem substancji radioaktywnych. Powstają one
zatem w trakcie przerobu zuĪytego paliwa jądrowego, produkcji plutonu dla celów wojskowych, pozyskiwania i przerobu ród uranowych, w trakcie badaĔ naukowych, w szpitalach oraz przemyĞle. Szczegóáowe sposoby postĊpowanie
z odpadami promieniotwórczymi róĪnią siĊ pomiĊdzy poszczególnymi paĔstwami, ale zawsze przyĞwieca im jeden
cel jakim jest minimalizacja ich iloĞci oraz ich odseparowanie od Ğrodowiska naturalnego [1, 2].
Generalnie uwaĪa siĊ dzisiaj, Īe odpady promieniotwórcze powinny zostaü w jakiĞ sposób trwale związane, a nastĊpnie kierowana na odpowiednio wybrane i monitorowane skáadowiska. W zaleĪnoĞci od aktywnoĞci takie odpady
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skáadowane bĊdą od skáadowisk powierzchniowych, w przypadku odpadów o niskiej aktywnoĞci, po gáĊbokie skáadowiska podziemne w przypadku odpadów o wysokiej aktywnoĞci. Najstarsze znane skáadowisko odpadów wysokoaktywnych jest skáadowiskiem naturalnym i znajduje siĊ w poáudniowo-wschodnim Gabonie, w okolicy miejscowoĞci Oklo,
gdzie w 1972 r. odkryto w záoĪach uranowych naturalny reaktor jądrowy. Charakterystyczny, w formie cienkich kanalików, ukáad obszarów bogatych w uran wraz z licznymi szczelinami, przez które przepáywaáa woda spowodowaá korzystne
warunki do zajĞcia reakcji rozszczepienia. Reaktor taki pracowaá przez okres ok. 600–800 mln lat ok. 2 mld lat temu.
Otaczające go skaáy granitowe, piaskowce oraz iáy zimmobilizowaáy powstaáe odpady promieniotwórcze. Zaobserwowano w nich obecnoĞü, nie wystĊpującego naturalnie w przyrodzie plutonu. W ciągu ok. 2 mld lat Pu byá wstanie przemieĞciü siĊ okoáo 1 m od miejsca, w którym powstaá [1, 3].
Energetyka jądrowa generują pewne iloĞci niebezpiecznych odpadów o wysokiej radioaktywnoĞci w postaci zuĪytego paliwa (odpady wysokoaktywne), powstają równieĪ Ğcieki zanieczyszczone pierwiastkami promieniotwórczymi (odpady Ğrednio- i niskoaktywne). Wymagają on unieszkodliwiania przez immobilizacjĊ zawartych w nich nuklidów, co
pozwala na ich bezpieczne skáadowanie w skáadowiskach
podziemnych. Immobilizacja pierwiastków niebezpiecznych
polega na ich zamykaniu w strukturze materiaáów odpornych
na czynniki zewnĊtrzne – zwykle są to materiaáy ceramiczne. Materiaáy ceramiczne odgrywają waĪną role w technice reaktorowej ze wzglĊdu na ich wytrzymaáoĞü na wysokie temperatury oraz uszkodzenia radiacyjne. Ich znaczenie bĊdzie wzrastaü w związku z przewidywanym przejĞciem
na reaktory energetyczne IV generacji [1, 2]. Na przestrzeni
ostatnich lat uksztaátowaá siĊ nowy kierunek inĪynierii materiaáowej okreĞlany jako ceramika jądrowa (ang. nuclear
ceramics). Obejmuje on otrzymywanie nowych materiaáów
odpornych na bardzo wysokie temperatury i uszkodzenia radiacyjne dla konstrukcji reaktorów oraz ceramiczne metody
unieszkodliwiania odpadów.

2. Podziaá odpadów radioaktywnych
Odpady promieniotwórcze moĪna podzieliü na kilka kategorii. Poczynając od odpadów bardzo niskoaktywnych
(VLLW), poprzez odpady niskoaktywne (LLW), Ğrednioaktywne (ILW), aĪ do szczególnie niebezpiecznych odpadów wysokoaktywnych (HLW). Szczegóáowe wytyczne odnoĞnie ich
podziaáu róĪnią siĊ pomiĊdzy krajami, nie mniej jednak ogólna zasada ich podziaáu pozostaje wszĊdzie taka sama [1, 2].
Za odpady wysokoaktywne (HLW) uwaĪa siĊ odpady,
które na wskutek zachodzących w nich rozpadów promieniotwórczych generują znaczne iloĞci ciepáa wynoszące
> 2 kW·m-3. Odpady takie cechują siĊ najwyĪszą radiotoksycznoĞcią, a przy ich przetwarzaniu oraz transporcie naleĪy stosowaü odpowiednie bariery ochronne oraz zaawansowane metody rozpraszania generowanego ciepáa. Gáównym Ĩródáem odpadów HLW są procesy przetwarzania wypalonego paliwa jądrowego oraz produkcja plutonu i trytu
dla zastosowaĔ militarnych [1, 2].
Odpady Ğrednioaktywne (ILW) to odpady, które równieĪ
generują pewne iloĞci ciepáa, niemniej iloĞci te są juĪ na tyle
maáe, Īe nie ma potrzeby stosowania metod jego rozprasza-

nia. ħródáem odpadów ILW są elementy konstrukcyjne rdzenia reaktora, elementy moderatora gra¿towego, koszulki pastylek paliwowych, drobne kawaáki wypalonego paliwa, zuĪyte Ĩródáa promieniotwórcze stosowane w medycynie i przemyĞle, elementy ¿ltrów, itp. Tego typu odpady są mniej radiotoksyczne w porównaniu z HLW, ale równieĪ wymagają
skutecznej izolacji od Ğrodowiska naturalnego [1, 2].
NajwiĊkszą grupĊ odpadów stanowią odpady niskoaktywne (LLW). Są to odpady o najniĪszej aktywnoĞci
< 4·109 Bq/t w przypadku rozpadów Į oraz < 12·109 Bq/t dla
rozpadów ȕ i Ȗ. Ich gáównym Ĩródáem pochodzenia są materiaáy konstrukcyjne, ubrania, lignina, strzykawki, itp. Mimo
swej niewielkiej aktywnoĞci nie mogą byü one usuwane bezpoĞrednio do Ğrodowiska. W niektórych krajach z odpadów
niskoaktywnych wydziela siĊ dodatkową grupĊ odpadów
bardzo niskoaktywnych (VLLW). Mają one tak niską aktywnoĞü, Īe nie wymaga siĊ stosowania przy ich przetwarzaniu jakichkolwiek barier ochronnych i mogą byü one traktowane jako odpady nieaktywne [1, 2].
Do odpadów radioaktywnych zalicza siĊ tylko te odpady,
które generuje przemysá jądrowy. Wyáączone są z niej odpady pochodzące z wydobycia rud uranowych, popioáy przemysáowe, itp., których aktywnoĞü nieraz przewyĪsza aktywnoĞü odpadów LLW.
Ze wzglĊdu na duĪą róĪnorodnoĞü Ĩródeá pochodzenia
odpadów promieniotwórczych ich skáad chemiczny moĪe
byü bardzo zróĪnicowany i znacznie róĪniący siĊ pomiĊdzy
róĪnymi krajami. Odpady te oprócz substancji radioaktywnych zawierają równieĪ niejednokrotnie znaczne iloĞci substancji toksycznych, np. na wskutek przerobu wypalonego
paliwa jądrowego w procesie PUREX powstają duĪe iloĞci
kwasu azotowego zanieczyszczonego pozostaáoĞciami koszulek paliwowych oraz drobinami wypalonego paliwa jądrowego. Odpady takie oprócz radiotoksycznoĞci, która maleje
z czasem, wykazują znaczną chemitoksycznoĞü, które jest
staáa i nie maleje z czasem. Dlatego teĪ MiĊdzynarodowa
Komisja Energii Atomowej zaleca krajom czáonkowskim na
zwracanie uwagi równieĪ na toksycznoĞü chemiczną tego
typu odpadów.
ĝredni skáad chemiczny odpadów promieniotwórczych
przedstawiono w Tabeli 1.

3. Odpady promieniotwórcze w Polsce
W Polsce odpady radioaktywne powstają gáównie
w związku z rozszerzającym siĊ zastosowaniem izotopów
promieniotwórczych w badaniach laboratoryjnych, lecznictwie, urządzeniach kontrolnych i pomiarowych i in. Są to
w wiĊkszoĞci odpady w postaci staáej w duĪej czĊĞci palnej.
Są one gromadzone w Zakáadzie Utylizacji Odpadów Promieniotwórczych w ĝwierku, zabezpieczone w sposób tradycyjny przez zamkniĊcie w pojemnikach stalowych i cementowanie. Istnieją równieĪ ciekáe odpadu m.in. w postaci roztworów soli zawierających pierwiastki promieniotwórcze, zawiesin i szlamów. Stwarzają one wiele problemów
związanych z ich zestalaniem; ponadto sole, zwykle chlorki,
siarczany, Àuorki reagują ze skáadnikami cementu – z wapniem, a takĪe innymi jego skáadnikami, osáabiając go i tworząc rozpuszczalne w wodzie związki.
Odpady wysokoaktywne stanowi gáównie wypalone paliwo jądrowe oraz pozostaáoĞci po jego przetwarzaniu. Jedy-
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Tabela 1. ĝredni skáad chemiczny odpadów promieniotwórczych [% mas.].
Table 1. Mean chemical composition of radioactive wastes [wt.%].

Skáadnik

Odpady pochodzące
z dziaáalnoĞci
komercyjnej [4]

Odpady pochodzące
z programów
wojskowych [4]

Odpady LLW zgromadzone
w Hanford (USA) [5]

Odpady HLW (UK)
[1]

Na2O

0 - 39

0 – 16

74,8

20,6

Fe2O3

2 – 38

24 – 35

0,1

31,9

Cr2O3

0–2

0–1

–

0,2

NiO

0–4

0–3

–

1,9

Al2O3

0 – 83

5–9

4,4

28,0

MgO

0 – 36

0–1

–

3,1

MoO3

0 – 35

0–1

–

6,4

ZrO2

0 – 38

0 – 13

–

0,1

SO4

0–6

0–1

9,4

1,0

NO3

5 – 25

0

–

–

P2O5

b.d.

b.d.

7,7

–

CaO

b.d.

b.d.

–

3,0

Produkty rozszczepienia
(tlenki)

3 – 90

2 – 10

b.d.

b.d.

Tlenki aktynowców

< 1.0

2 – 23

b.d.

b.d.

Inne

–

17 – 27

3,6

3,8

nym Ĩródáem tego typu odpadów byá reaktor Ewa, a obecnie
reaktor Maria pracujący w Narodowym Centrum BadaĔ Jądrowych w ĝwierku. Pozostaáe odpady zalicza siĊ do grupy
odpadów Ğrednio i niskoaktywnych. Powstają one w elektrowniach jądrowych, przemyĞle, szpitalach, pracowniach
uniwersyteckich oraz w róĪnego rodzaju placówkach badawczych. NaleĪą do nich: papier, wata, lignina ubraĔ, pojemniki, materiaáy ¿ltrujące, narzĊdzia i czĊĞci instalacji jądrowych, materiaáy biologiczne, itp.
Ciekáe odpady Ğrednioaktywne zagĊszcza siĊ w instalacji
wyparnej. AktywnoĞü destylatu jest do 100 000 razy mniejsza od aktywnoĞci Ğcieku wyjĞciowego. Otrzymany osad ma
1/30 początkowej objĊtoĞci Ğcieku. Otrzymany destylat moĪe
byü bezpiecznie wypuszczany do kanalizacji sanitarnej [6, 7].
Ciekáe, niskoaktywne odpady promieniotwórcze o charakterze zawiesin są w pierwszej kolejnoĞci magazynowane w zbiornikach retencyjnych, w celu zmniejszenia ich aktywnoĞci w wyniku rozpadu promieniotwórczego pierwiastków krótkoĪyciowych. NastĊpnie podlegają przerobowi, polegającemu na dodaniu do Ğcieków substancji strącających
i koagulujących, które pozwalają wytrąciü z nich osad, w którym koncentruje siĊ wiĊkszoĞü nuklidów promieniotwórczych.
Wytrącony osad posiada 99% aktywnoĞci Ğcieku przy objĊtoĞci wynoszącej ok. 1% jego objĊtoĞci początkowej. Powstaáy
szlam podlega nastĊpnie procesowi zestalania. Stosuje siĊ
równieĪ proces odwróconej osmozy, pozwalający na odseparowanie cząstek o róĪnych rozmiarach. W tym przypadku stopieĔ oczyszczenia Ğcieków wynosi ok. 99,9% [6, 7].
Nisko i Ğrednioaktywny osad, tzw. koncentrat promieniotwórczy zestala siĊ. Materiaáem wiąĪącym jest mieszanina
cementu portlandzkiego z cementem hutniczym z dodatkami stabilizującymi jednorodnoĞü otrzymanego produktu.
W niektórych przypadkach stosuje siĊ zestalanie w Īywicach
organicznych: epoksydowej, poliestrowej czy mocznikowo-
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formaldehydowej. Zestalone odpady pakowane są w dwustronnie ocynkowane stalowe pojemniki.
Odpady staáe prasowalne, stanowiące ok. 45% wszystkich odpadów staáych, są zgniatane w stalowych 200litrowych bĊbnach w prasie hydraulicznej o nacisku 12 ton.
W zaleĪnoĞci od rodzaju odpadów uzyskuje siĊ wspóáczynnik redukcji objĊtoĞci wynoszący od 1,5 do 3 [6, 7]. W przypadku odpadów o duĪych gabarytach stosuje siĊ ich fragmentacjĊ. Sprasowane odpady umieszczane są w stalowych
bĊbnach, zalewane betonem, zamykane stalową pokrywą
i transportowane do miejsca skáadowania.

4. Ceramika fosforanowa w immobilizacji
odpadów radioaktywnych
4.1. Szkáa fosforanowe
Ceramika jądrowa do immobilizacji odpadów radioaktywnych wykorzystuje szkáa borokrzemianowe z ukáadu
SiO2–B2O3–Al2O3–Na2O o zuni¿kowanym obecnie skáadzie
i nazwie waste glass. Odpady wprowadza siĊ w skáad tego
szkáa przez stapianie (witry¿kacja) lub spiekanie rozdrobnionego szkáa ze związkami zawierającymi niebezpieczne
dla otoczenia pierwiastki, tworzącego ich matrycĊ szklistą
(kapsuáowanie) lub teĪ przeprowadzenie witry¿katu w materiaá szkáo-ceramiczny.
Tradycyjne szkáo borokrzemianowe nadaje siĊ natomiast w ograniczonym zakresie do immobilizacji soli (chlorki, siarczany). Rozpuszczają siĊ one w bardzo maáym stopniu w stopionym szkle. RozpuszczalnoĞü SO3 jest poniĪej
1,0% mas. Wydzielają siĊ ze stopu w postaci kropli stopionej soli (odmieszanie w stanie ciekáym). Istnieje niebezpieczeĔstwo, Īe powstaáe wytrącenia, jako áatwo rozpuszczalne, w czasie skáadowania odpadu bĊdą przedostawaü siĊ
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Tabela 2. Skáad szkieá fosforanowych proponowanych do immobilizacji odpadów promieniotwórczych [% mas.].
Table 2. Chemical composition of phosphate glasses used to immobilize radioactive wastes [wt.%].
Skáadnik

Pamela (Niemcy) [9]

HLW (Rosja) [10]

USA (Hanford) [11]

USA, Indie [12]

Chiny [13]

P2O5

70,7

51,0

34

50

50

Fe2O3

22,2

6

50

Al2O3

7,1

18,0

15

23,0

19

Na2O
PbO

50

SiO2
Inne

11
8,0

do Ğrodowiska. Ponadto szkáa borokrzemianowe przyjmują do swego skáadu maáe iloĞci pierwiastków metalicznych.
Zainteresowanie szkáami fosforanowymi do immobilizacji
odpadów radioaktywnych pojawiáo siĊ juĪ w latach 60-tych
XX w. ze wzglĊdu na ich niĪsze temperatury topienia, wyĪszą zdolnoĞü do przyjmowania do struktury związków siarki
i tlenków metali w porównaniu ze szkáami borokrzemianowymi. Niemniej jednak niska odpornoĞü chemiczna i niska
stabilnoĞü termiczna szkieá fosforanowych znacząco ograniczyáa ich potencjalne zastosowania. Zainteresowanie szkáami fosforanowymi narodziáo siĊ na nowo po opracowaniu
w Oak Ridge National Laboratory (USA) szkieá oáowiowo–Īelazowo–fosforanowych [8], które charakteryzowaáy siĊ dobrą
stabilnoĞcią termiczną i odpornoĞcią chemiczną przy niskiej
temperaturze topienia 800–1000°C. Kolejną grupĊ stanowiáy
szkáa oparte na fosforanach Īelaza, w których dodatek aktynowców oraz SiO2, Al2O3 i Na2O, pochodzących z odpadów,
znacznie poprawiá odpornoĞü chemiczną. Przykáady obecnie stosowanych szkieá fosforanowych do immobilizacji odpadów radioaktywnych zebrano w Tabeli 2.
Są to szkáa z ukáadów P2O5–Al2O3–Na2O i P2O5 –Fe2O3–
Na2O, uĪywane byáy one wczeĞniej do zabezpieczania odpadów o wysokiej aktywnoĞci w tym zuĪytego paliwa reaktorowego. Obecnie wiąĪe siĊ z nimi nadzieje jako materiaá do
unieszkodliwiania odpadów w postaci soli, zwáaszcza chlorków i siarczanów. Na skáadowisku Hanford (USA) powstają
wycieki szlamów zawierających takie związki pochodzące
ze skorodowanych zbiorników stalowych, w których są magazynowane. Do ich unieszkodliwiania uĪyto szkieá o skáadzie opartych na fosforanach Īelaza o skáadzie 52% mas.
P2O5, (17–10)% mas. Fe2O3, (3–10)% mas. Al2O3 i 22% mas.
Na2O. Szkáa fosforanowe wykazują znacznie wiĊkszą odpornoĞü na dziaáanie czynników Ğrodowiskowych i najmniejszą
w porównaniu z innymi szkáami wymywalnoĞü skáadników
przez wodĊ. Są one zdolne przyjąü znaczne iloĞci odpadów
zawierających siarczany. Znacznie niĪsza temperatura topienia (okoáo 900°C) tych szkieá w porównaniu z borokrzemianowymi (1200°C) zmniejsza niebezpieczeĔstwo wydzielania
siĊ lotnych chlorków metali alkalicznych takich jak 137CsCl.

3.2. Materiaáy krystaliczne
Materiaáy krystaliczne, które mogą przyjmowaü do swojej struktury duĪe iloĞci aktynowców są obecnie stosowane
do ich trwaáej immobilizacji. Przykáadem materiaáów krystalicznych stosowanych na skalĊ przemysáową w immobilizacji odpadów HLW jest Synroc (ang. synthetic rock) bĊdący

ceramiką wielofazową skáadającą siĊ w swej pierwotnej postaci z hollandytu (BaAl2Ti2O6), perowskitu (CaTiO3), cyrkonalitu (CaZrTi2O7) i rutylu (TiO2) [14]. Bardzo wysokie temperatury syntezy powyĪszych faz, przekraczające niejednokrotnie 2000°C, mogą powodowaü silne parowanie bardziej
lotnych skáadników odpadów, co z kolei wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią instalowania bardzo skomplikowanych i kosztownych
instalacji wychwytujących gazy wylotowe. Powoduje to, Īe
poszukiwane są obecnie nowe metody ich syntezy jak np.
zol–Īel, która pozwoliáa obniĪyü temperaturĊ syntezy do ok.
1600°C, bądĨ teĪ poszukuje siĊ intensywnie nowych faz krystalicznych o niĪszych temperaturach syntezy.
Przykáadem innej fazy, która jest w stanie przyjąü do
swojej struktury krystalicznej aktynowce moĪe byü monacyt
LaPO4 [1, 8]. Naturalne monacyty zawierają znaczne iloĞci
radioaktywnego U i Th dochodzące do ok. 15% mas. UO2
i 11% mas. ThO2. Pomimo wysokiej zawartoĞci radionuklidów
naturalne monacyty, z nieznanych do tej pory przyczyn, nie
ulegają metamiktyzacji [1]. Monacyty posiadają bardzo dobrą odpornoĞü na dziaáanie wody, wzrastającą wraz z temperaturą, co jest niezmiernie korzystne w przypadku odpadów HLW, które mogą generowaü znaczne iloĞci ciepáa. Monacyty charakteryzują siĊ bardzo wysoką temperaturą topienia > 2150oC, nie mniej jednak udaáo siĊ trwale związaü do
50% mas. symulowanego odpadu w strukturze LaPO4 przez
spiekanie w temperaturze ok. 900°C [15]. W strukturĊ monacytu mogą siĊ wbudowywaü zarówno trójwartoĞciowe (Am3+,
Cm3+, Pu3+), jak i czterowartoĞciowe (Np4+, U4+, Th4+) aktynowce przez podstawienia La3+. W przypadku czterowartoĞciowych aktynowców podstawienia są realizowane w sposób An4+ + Ca2+ = 2La3+ lub An4++ Si4+ = La3+ + P5+ [14].
Innym przykáadem ceramiki fosforanowej, która moĪe
posáuĪyü do zamkniĊcia w swej strukturze odpadów radioaktywnych jest NaZr2(PO4)3 (NZP) [1, 16, 17]. Struktura krystaliczna NZP zawiera trzy rodzaje pozycji krystalogra¿cznych pozwalających na przyjmowanie róĪnego rodzaju kationów. NZP jest wstanie przyjąü do swej struktury do 20%
mas. odpadu przy zachowaniu spójnoĞci fazowej. WiĊksza
iloĞü powoduje, Īe oprócz NZP zaczyna tworzyü siĊ monacyt. Przy niewielkim dodatku CuO, udaje siĊ otrzymaü NZP
drogą spiekania w temperaturze ok. 850°C [18]. Podstawianie tytanu w miejsce Zr powoduje, Īe udaje siĊ w odpowiednich warunkach syntezy wprowadziü do jego struktury nawet do 60% mas. odpadu [17].
Kolejną grupą materiaáów, które mogą byü stosowane
w zamykaniu odpadów promieniotwórczych są apatyty. Apatyty (Ca10(PO4)6F2) naleĪą do grupy naturalnie wystĊpujących
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mineraáów o ogólnym wzorze M10(XO4)6(O, OH, F, Cl)2, gdzie
M moĪe byü róĪnym jedno- lub trójwartoĞciowym kationem,
jak np. Na, Ca, Ba, Pb, Sr, La, Ce, itp. a X moĪe stanowiü
P, V lub As [16, 19]. Fluor zawarty w apatytach jest stosunkowo sáabo związany i moĪe byü wymywany z jego struktury. Uáatwia to póĨniejsze wymywanie zamkniĊtych w nim
aktynowców. Z drugiej strony apatyty posiadają cechĊ samonaprawy struktury krystalicznej zniszczonej w wyniku
uszkodzeĔ radiacyjnych. Struktura krystaliczna apatytu jest
bardzo elastyczna, np. Ca2+ moĪe byü podstawiany przez
wiele dwuwartoĞciowych kationów o promieniu jonowym ok.
0,1 nm, ale równieĪ przez trój- i czterowartoĞciowe kationy
o zbliĪonym promieniu, tj. U4+ i Th4+. Kompensacja áadunkowa osiągana jest przez równoczesne podstawienie pozycji Ca i P [16]. Chloroapatyty są zdolne na przykáad przyjąü
do swej struktury do 20% mas. CaCl2 [20]. Jako fazĊ, która
jest zdolna do wiązania dáugoĪyciowych aktynowców rozwaĪa siĊ Ca9Nd(PO4)5SiO4F2, gdzie aktynowce takie jak Th
i Pu podstawiają Nd [21]. Niektóre z rodzajów odpadów promieniotwórczych mogą zawieraü znaczne iloĞci dáugoĪyciowego izotopu 129I (15,7 mln lat), który jest bardzo trudny do
trwaáego związania. Jednym z kandydatów do jego wiązania jest apatyt Pb10(VO4)4,8(PO4)1,2I2 [2], który mimo stosunkowo niskiej odpornoĞci na dziaáanie wody moĪe byü uĪywany
jako faza wiąĪąca jod zakapsuáowana w szklistej matrycy.

3.3. Materiaáy szkáo krystaliczne

w przemyĞle, ochronie zdrowia, automatyce, itp. W ostatnim czasie obserwuje siĊ na Ğwiecie tendencjĊ do przerobu wypalonego paliwa jądrowego. Proces taki prowadzi do
powstawania duĪej iloĞci odpadów w postaci soli oraz pierwiastków metalicznych, które w ograniczonej formie nie są
akceptowane przez stosowane obecnie szkáa borokrzemianowe. W tym przypadku duĪo lepsze rezultaty daje ich wiązanie w szkáach fosforanowych, które zaczynają byü stosowane jako alternatywa dla szkieá borokrzemianowych. Rozwijające siĊ na Ğwiecie nowe techniki w konstrukcji reaktorów energetycznych powodują, Īe zaczyna siĊ pojawiaü coraz wiĊcej odpadów o bardzo zróĪnicowanym skáadzie chemicznym, dla których niewystarczające okazują siĊ standardowe techniki ich immobilizacji.

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach projektu badawczego nr N N507 235740 ¿nansowanego przez NCN.
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