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NIEORGANICZNE WYMIENIACZE JONÓW
JAKO POTENCJALNE BARIERY

W SKŁADOWISKACH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
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Długotrwałe przechowywanie odpadów promieniotwórczych stwarza obawę wydostania się
długożyciowych radio nuklidów poza składowisko i ich migracji do otoczenia, co może
stanowić poważne zagrożenie ekologiczne. Zagrożenie to można zmniejszyć przez trwałe
związanie najbardziej toksycznych radionuklidów w stałej matrycy, odpornej na czynniki
destrukcyjne, która zapobiega ich migracji. Znane są i stosowane także w Polsce technologie
wiązania różnych typów stałych odpadów promieniotwórczych w blokach cementowych i
asfaltowych [1]. Radionuklidy długożyciowe zawarte w odpadach ciekłych często wydziela
się i zatęża przez wytrącanie lub sorpcję na sorbentach nieorganicznych nierozpuszczalnych
w wodzie, np. żelazocyjanku miedzi i siarczanie baru, które następnie poddaje się dalszemu
zestalaniu [1]. Materiał takiego sorbentu stanowi wówczas pierwszą barierę fizykochemiczną
zapobiegającą wydostawaniu się radionuklidów z matrycy i ich dalszej migracji. W
przypadku niepełnej skuteczności takich barier ważną rolę odgrywają kolejne bariery z
materiałów wypełniających składowisko i mających także właściwości sorpcyjne.

Sorbentami radionuklidów mogą być nieorganiczne wymieniacze jonowe [2]. Do ich zalet
należą:
1 - wyjątkowa sełektywność w stosunku do wybranych jonów metali i bardzo silne ich

wiązanie;
2 - duża odporność na działanie promieniowania jonizującego i temperaturę;
3 - łatwość ich zestalania w blokach cementowych, które stanowią ostateczną formę

przechowywanych odpadów.

Sorbenty nieorganiczne są więc znakomitymi potencjalnymi materiałami na bariery ochronne
w składowiskach odpadów promieniotwórczych, a sorpcja radionuklidów na nieorganicznych
wymieniaczach jonów jest przedmiotem szerokich badań licznych zespołów na świecie [3].
Niektóre sorbenty, takie jak naturalne i syntetyczne zeolity czy żelazocyjanki metali
przejściowych, znalazły już wielorakie zastosowania w procesie przerobu oraz składowania
odpadów promieniotwórczych [4].

W niniejszym komunikacie przedstawione są wyniki naszych badań ukierunkowanych na
znalezienie uniwersalnego sorbentu lub mieszaniny sorbentów, które byłyby selektywne w
stosunku do najgroźniejszych długożyciowych radionuklidów, takich jak 137>134Cs, 90Sr i
pierwiastki transuranowe. Wybrane sorbenty powinny efektywnie wychwytywać te
radionuklidy z różnego rodzaju ciekłych odpadów promieniotwórczych, a po ich
zaadsorbowaniu i zestaleniu sorbentu w matrycy, np. cementowej, materiał sorbentu
stanowiłby pierwszą barierę ochronną.

Znakomitymi, szeroko stosowanymi sorbentami radiocezu są żelazocyjanki metali
przejściowych [4]. Nie są niestety znane uniwersalne sorbenty radiostrontu i
trójwartościowych aktynowców, zwłaszcza ameryku i kiuru, które należą do najbardziej
kłopotliwych składników odpadów. Jednym z dobrych sorbentów selektywnych względem
tych radionuklidów jest a-krystaliczny kwas poliantymonowy CAA [5, 6]. Celem naszej
pracy było zbadanie efektywności działania tego sorbentu w środowisku modelującym skład
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typowych ciekłych odpadów promieniotwórczych oraz wpływu matrycy cementowej na
ługowalność radionuklidów z CAA jako pierwszej bariery. Zbadaliśmy również w tych
samych warunkach własności sorpcyjne nowego materiału, Apatite II, łatwo dostępnego -
otrzymywanego z naturalnego apatytu i opatentowanego w USA jako efektywny sorbent
radionuklidów i toksycznych metali ciężkich z wód naturalnych i skażonej gleby [7],

Wstępne wyniki wskazywały na przydatność CAA jako sorbenta jonów Sr2+ Eu3" i Am3+ z
roztworów wodnych zawierających sole i czynniki kompleksujące w stężeniach typowych dla
ciekłych odpadów promieniotwórczych [8]. Sorpcja radionuklidów 85Sr, 1 5 2 ; ł 5 4Eu, i 241Am
mało zależy od stężenia większości kationów oraz kompleksujących anionów; jedynie EDTA
(pH > 2,5) oraz jony Ca2+ (10"2 mol dm"3) znacząco obniżają sorpcję - odpowiednio Sr2+

i Eu3 + (rys. 1).

Wykazaliśmy, że można znacznie poprawić skuteczność sorpcji jonów Sr2+ na CAA w
obecności większych stężeń jonów Sr2+, gdy nadmiar Ca2+ zostanie wstępnie wytrącony
kwasem szczawiowym (rys. 2). W procesie tym na powstającym szczawianie wapnia silnie
współstrącają się jony Eu3 + (Am3+). Sorpcja jonów Sr2+ na CAA jest bardziej skuteczna, gdy
osad szczawianu zostaje wcześniej oddzielony od roztworu.
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Rys. 1. Wpływ stężenia CaCl2 na sorpcję
jonów Sr2 + i Eu 3 + na CAA
(współczynnik podziału, K, cm3 g~!)

Rys. 2. Sorpcja radionuklidów Sr2 + i Eu3 +

na CAA z 0.01 mol dm~3 CaCl2 po
wytrąceniu jonów Ca2 + kwasem
szczawiowym o danym stężeniu
molowym.

Dobra kinetyka sorpcji jonów Sr2+ na CAA pozwala na prowadzenie procesu w warunkach
dynamicznych. Z powodu słabej odporności mechanicznej ziaren CAA i zatykania się
kolumny proces ten może być prowadzony tylko w systemie odwróconego przepływu.
Stosunkowo wysokie wartości współczynnika dekontaminacji roztworu (DF =2(H50 dla
krótkiej, 35 mm kolumny; rys. 3) świadczą o dużej skuteczności procesu.
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krzywa przebicia

Rys. 3. Krzywe przebicia kolumny ze złożem CAA radionuklidem 85Sr2+

z roztworu modelującego rzeczywiste ciekłe odpady promieniotwórcze.
BV - objętość złoża.

Przy prędkości przepływu 2 m/h, akceptowalnej technologicznie, ilość roztworu tak
efektywnie zdekontaminowanego wyniosła ponad 4500 objętości złoża kolumny. Średnia
wartość DF dla dwukrotnie dłuższej (70 mm) kolumny przy 1000 BV wzrosła do 170, co
odpowiada ponad 99,4% skuteczności oczyszczenia roztworu. Dalsze zwiększenie długości
kolumny i zmniejszenie prędkości przepływu powinno jeszcze bardziej zwiększyć wartość
DF i ilość zdekontaminowanego roztworu.

W celu uzyskania informacji o skuteczności działania CAA jako pierwszej bariery
ochronnej zapobiegającej migracji radionuklidów długożyciowych z odpadów
promieniotwórczych zestalonych w matrycy cementu portlandzkiego zbadano ługowalność
85Sr z kilku matryc, m.in. z zacementowanej pozostałości powyparnej (odpady
promieniotwórcze zestalone wg technologii klasycznej), z zacementowanej matrycy siarczanu
baru, otrzymanej według technologii opracowanej i stosowanej w ZDUOP-IEA w Świerku [1]
i z zacementowanego CAA (30% CAA i 70% cementu). Próbki sorbentów z
zaadsorbowanym radionuklidem 85Sr otrzymano przez statyczną sorpcję z modelowego
roztworu ciekłych odpadów promieniotwórczych. Procesy cementowania próbek i ługowania
radiostrontu prowadzono zgodnie z technologią ZDUOP-IEA [i]. Wykazano, że bariera z
CAA zmniejsza szybkość ługowania i ilość 85Sr wyługowanego po 112 dniach z
zacementowanej próbki o blisko rząd wielkości w stosunku do najlepszej z pozostałych -
zacementowanej próbki siarczanu baru wytrąconej według technologii stosowanej obecnie w
ZDUOP-IEA (Tabela 1). Obecność szczawianu wapnia w matrycy cementowej znacznie
obniża skuteczność działania bariery z CAA dla radionuklidu strontu.
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85,Tabela I. Ługowanie Sr z zacementowanych próbek sorbentów i innych materiałów.

L.p.

1

2

3

4

5

Materiał związany w cemencie
portlandzkim

Pozostałość powyparna

BaS04 z BaCO3

CAA

CAA + CaC204

Apatite II

Całkowity % aktywności wyługowanej
po 112 dniach

7,37

1,82

0,21

1,27

7,93

Innym obiecującym sorbentyem radiostrontu i trójwartościowych aktynowców okazał się
nowy materiał Apatite II, łatwo dostępny i tani (otrzymywany z naturalnego hydroksyapatytu)
i mający dobre własności sorpcyjne względem toksycznych metali ciężkich [7]. Badanie
zależności sorpcji z roztworów 0.01 mol dm3 NaNC>3 od pH wykazało, że Apatite II jest
efektywnym sorbentem jonów Sr2+, Eu3+ i Am3+ z roztworów obojętnych (rys. 4), natomiast
praktycnie nie sorbuje jonów Cs+ w całym zbadanym zakresie pH (1 - 12). Jednak
niekorzystne wyniki badań nad ługowalnością 85Sr z matrycy zacementowanego sorbentu
Apatite II z zaadsorbowanym 85Sr wykluczają możliwość stosowania Apatite II jako
wypełnienia pierwszej bariery w składowiskach odpadów, gdy matrycą jest cement
portlandzki. W tej sytuacji celowe jest stosowanie Apatite Et jako wypełnienia jednej z
dalszych barier zapobiegających migracji toksycznych radionuklidów strontu i
aktynowców(III). Apatite II może jednak okazać się dobrym wypełnieniem pierwszej bariery
zapobiegającej migracji strontu i aktynowców(III) ze składowisk odpadów
promieniotwórczych, jeżeli jako matrycę zastosujemy np. cement siarkowy lub asfalt.
Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga dalszych badań.

Wyniki niniejszej pracy wskazują, że zastosowanie nowych nieorganicznych wymieniaczy
jonów (sorbentów) jako materiałów pierwszej lub dalszych barier ochronnych w
składowiskach odpadów promieniotwórczych stwarza możliwość udoskonalenia stosowanych
obecnie technologii zestalania odpadów i zmniejszenia migracji niektórych radionuklidów,
zwłaszcza strontu i aktynowców(III).

0 2 4 6 8 10 12 14
pH(eq)

Rys. 4. Zależność od pH współczynnika podziału (K, cm3 g"1) jonów Sr2+ Eu3+ i Am3* w układzie
Apatite 11/0,01 mol d m J NaNO3 (25°C).
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Praca wykonana została w ramach strategicznego programu rządowego SPR-4.4b.
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