
SK01K0257

Študentské vědecká konferenda 25.-26. apríl 2001

Environmentalistika - Poster - 6

STUDIUM VLASTNOSTÍ BENTONITŮ VYUŽITELNÝCH PŘI TĚSNĚNÍ

ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

Eva HYNKOVÁ, Libor ZAPLETAL

Centrum experimentální geotechnlky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákumva 7, 16629, Praha,
české republika, e-mail: evi.bednarova@centrunt.cz

Bentonit patří do skupiny jílových hornin. Vlastnosti bentonitů jako bobtnání,

sorpce, plasticita apod. jsou vázány téměř výlučné na montmorílonitovou složku

AI2(SÍ2O5)2(OH)2, která má strukturu trojvrstvy. Pro tyto vlastnosti je hlavní složkou

inženýrských bariér kontaminovaných odpadů. K popisu bentonitů jsou využívány

termická analýza, dehydratace, pH, hustota, specifický povrch, hydratační teplo ...

Předpokládaná teplota u stěny kontejneru s radioaktivním odpadem je 70 -

150 °C. Zatížení těsnícího materiálu teplotou 20 - 1000 °C simulovalo extrémní

případ zvýšení teploty nad tento limit. Hodnota pH suspenze bentonitového vzorku,

který byl teplotně zatěžován, ovlivňuje korozní účinky jílů.

Termická analýza bentonitů poskytuje informace o A) obsahu volné a vázané

vody a B) rozkladu uhličitanů. Ve studovaném teplotním intervalu 20 - 1000 °C je

několik endotermních efektů. Endotermní efekt pod 300 °C odpovídá ztrátě volné

vody. Charakter, velikost a poloha tohoto efektu není spojena s minerafogickým

složením, ale s možností adsorpce vyměnitelných kationů na povrchu bentonitů.

Jednoduchý efekt vykazují Na+, K*, Rb+, Cs+, NH4

+, ale- u Ca2+, H+, Li+, Mg2+ je

pozorován dvojitý efekt. Ztráta vázané vody je spojena s endotermním efektem

v rozmezí 500 - 1000 °C, při kterém nedochází ke změně hmotnosti. Obsah Fe3*

izomorfně zastupující Al3+ je odhadován z polohy endotermního efektu mezi 450 -

750 °C. S rostoucím obsahem Fe3+ klesá teplota vrcholu píku.

Při sušení do 110 °C nedochází k dokonalému odstranění celého obsahu

volné vody a její zbytky jsou pak připisovány vodě vázané. Tepelná dehydratace

umožňuje stanovení volné a vázané vody vedle sebe. Obsah volné vody je 7 - 10

hm, %, dehydroxylace probíhá mezi 500 - 750 °C a činí cca 5 hm. % u českých

bentonitů. U bentonitů obsahujících kaicit se objevuje efekt při 650 - 800 °C, který

odpovídá uvolnění CO2. Dehydratační křivky doplňují informace získané termickou

analýzou.


