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Видове отпадъци  
по физичните им свойства 

Твърди РАО 

- Пресуеми  (текстил,гума,пластмаса) 

- Непресуеми (бетон,метал,дърво) 

- Горими  (дърво,текстил,платмаса,гума) 

Течни РАО 

- Йонообменни смоли 

- Шламове и утайки 

- Кубов остатък 



Материалите на матрицата да притежават способност да се 
свързват и да задържат възможно най-голям брой 
радионуклиди и техните продукти на разпад за дълго време;  

Да е устойчива по отношение на физико-химично и 
атмосферно влияние в условията за дългосрочно съхранение 
и погребване;  

Да притежава термична стабилност при високо съдържание на 
радионуклиди;  

 Да има механична якост, висока топлопроводимост, ниски 
коефициенти на термично разширение  

Да е радиационно  устойчива;  

Да има устойчивост на микробиологично увреждане;  

Да се отличава със сравнително проста технология и 
относително евтини суровини и материали за производството. 

 

 

Основни изисквания към матрицата  



 
 
 
 
 
 
 

 

     Циментирането е първата и все още най-широко използвана 
техника за преработка на ниско и средно-радиоактивни 
отпадъци. В сравнение с други техники за втвърдяване, 
циментирането е относително прост и евтин процес. Но 
качеството на крайната форма на циментираните отпадъци 
зависи много от състава на отпадъците и вида на използвания 
цимент. 
   Циментирането на РАО е широко разпространено в редица 
страни като САЩ, Германия, Великобритания, Франция, 
Испания, Япония, Русия в т.ч. и България. 
 

Циментиране на радиоактивни 
отпадъци 



Принципна схема на процеса 

1 

2 3 

8 

5 4 

7 

6 
1.Бункер за цимент 
2.Шнек за цимент 
3.Помпа за подавне на 
РАО към миксера. 
4.Резервоар за кубов 
остатък. 
5.Дренажна помпа 
6.Миксер  
7. Контейнер(варел) 
8.Количка  
 



Портланд-цимент - Всички реакции на хидратацията на портланд-цимента са 
екзотермични. 

Порестост – Диаметърът на порите  варира от 10 mm до 0.0005 mm. Техният 
процентен обем се увеличава при хидратация и достига около 20-30% при 
втвърдения цимент.Порите в циментовия гел не са от съществено значение от 
гледна точка на пропускливостта и корозията.  

Водо-циментно съотношение – Съотношението вода/цимент е може би най-
важният самостоятелен елемент, определящ якостта и химическата 
устойчивост на втвърдената циментова смес. При приготвянето на циментовата 
паста обикновено е необходимо значително количество вода за да се 
гарантира че сместа е достатъчно пластична. Излишната вода, която не е 
необходима за хидратацията, може частично да се изпари, но порите в 
циментираните отпадъци остават запълнени с течна фаза, което е нежелателно. 

Пропускливост - Колкото е по-голямо съотношението вода/цимент, толкова 
по-изразена е пропускливостта. При съотношение вода/цимент над 0.5-0.6 
пропускливостта на циментовата паста нараства изключително бързо. 

 

 

 

Видове цимент и свойствата им 



Цименти със съдържание на високопещна шлака - Тъй като по-голяма част от 
портланд-цимента в тези видове цимент е заменена от високопещна шлака, 
мощността на генерираната топлина е по-малка.Това е основно съображение в 
пълномащабното приложение за циментиране на радиоактивни отпадъци, където 
се използва 75-90% шлака за намаляване на екзотермичната температура при 
втвърдяване до по-малко от 100 С, и препоръчително до по-малко от 80 С. 

Пропускливост и размер на порите – Въпреки  увеличаването на общата 
порестност, циментите със съдържание на високопещна шлака имат по-малка 
пропускливост от еквивалентните портланд-цименти, което се дължи на 
увеличения обем по-малки пори. По-малката пропускливост спомага за 
подобряване на устойчивостта на замръзване. 

Скорост на свързване – По-бавното свързване на циментите с високопещна шлака 
е предимство при производството на циментови разтвори, с които може да се 
работи по-дълго  време преди да се втвърдят.(например  циментиране на тв.РАО) 

Химическа не разтворимост - Водата в порите на циментите с високопещна шлака 
съдържа хидроксидни анйони, но и сяра, която им осигурява по-голямо pH и нисък 
окислителен потенциал. Тези свойства са благоприятни за намаляване на 
разтворимостта на повечето радионуклиди, и по-специално на актинидите, и за 
намаляване степента на корозия на стоманените контейнери. 

 

Видове цимент и свойствата им 



Критерии Допустими граници 

Специфична активност 

на - и  - нуклиди <3.7 Х 107 Bq/g 
 

На - нуклиди <3.7 Х 104 Bq/g 

Измиваемост (излужване) 137Cs и 90Sr <10-3 g/(cm2 d) 
 

Якост на натиск  ≥ 5 MPa 

Радиационна устойчивост Якост на натиск ≥ 5 MPa при доза на 
облъчване 106 Gy 

Термична устойчивост 
 

Якост на натиск ≥ 5 MPa след 30 цъкъла 
на замразяване (-40, +40 оС) 

Водоусточивост Якост на натиск ≥ 5 MPa след 90 дни 
престой под вода.  

Критерии за приемане  



    

 Добре познат материал и технология, съвместими с 
много видове РАО; 

Повечето течни отпадъци се свързват химически с 
циментовия разтвор; 

Ниска цена на цимента; 

Добра самозащита(самоекраниране); 

Дълъг срок на съхранение на цимента на прах; 

Ниска пропускливост за някои радионуклиди; 

Бързо, контролирано втвърдяване без слягане или 
разпадане при престояването. 

 

Предимства на циментирането 



Някои радиоактивни отпадъци влияят на 
втвърдяването и се получава неподходящ вид на 
крайния продукт; 
Някои продукти се издуват и разчупват под 
въздействие на вода; 
При определени комбинации от цимент и отпадък, 
температурата по време на втвърдяването може да се 
повиши недопустимо; 
Оборудването за подаване на цимент на прах е 
трудно за поддържане; 
 

 

Недостатъци на циментирането 



      Способността на стъклото да включва в състава си широк спектър от 
елементи е свързана с неговият структура. Основният най-разпространен и 
практически важен клас  са оксидните стъкла. Получават се от оксиди-
стъклообразуватели, които лесно се превръщат в стъкло-SiO2,B2O3 и P2O3.  
 
Основните характеристики, които определят избора на стъкло,  
като матрица за имобилизиране на течни отпадъци включват:   

достатъчно висока химическа устойчивост към излужване; 

механичната якост ; 

топлинна и радиационна стабилност, гарантиращи отсъствието на  

обгазяване и радионуклиден трансфер в газовата фаза;  

 включване в структурата на стъклото отпадъци, които се различават 

по химичения си състав;  

способност за осигуряване на максимална концентрация  по време на  

втвърдяване, като по този начин се осигурява намаляване обема на 
отпадъците; 

Наличието на добре развита технология за производство на стъкло.  

Остъкляване на РАО 



1.Приемен резервоар за ТРАО;2.АЦКО;3.Помпа;4.Резервоар-концентратор5.Роторен тънкослоен изпарител; 6.Помпа; 7.Кондензатор; 

 8.Резервоар за кондензат; 9.Резервоар смесител; 10.Резервоари стъклообразуващи добавки; 11.Бункер стъклообразуващи добавки;  

12. Шнек;13.Помпа;14. Разплавител тип „Студен тигел“;15.Ръкавен филтър; 16. Стъкленовлъкнен филтър; 17.19. Топлообменник; 

18.Абсорбционна колона;20. Нагревател; 21.Реакто намаляване на азотните оксиди;22.Реактор окисление на амоняка; 

23.27 топлообменник.24;Вентилатор25;Резервоар за сорбент;26Помпа;28.Бутилка амоняк;29.Приемен контейнер;30.Пещ за охлаждане. 



     Най-голямо приложение за имобилизиране, както на високо- така и  на 
ниско- и средноактвни РАО, имат боросиликатните  стъкла, където борът 
играе ролята на модификатор, който понижава температурата на топене и 
увеличава якостта на натиск на стъклото. 

     Процесът на включване на РАО в съклото предвижда предварително 
смесване на отпадъка във вид на суха маса или шлам със 
стъклообразуващите материали(флюс).  Стъклообразуващите добавки и 
отпадъка могат да се подават и отделно в разтопителя, като се поддържа 
съотношение обезпечаващо получаването на стъкло със зададеният 
химически състав. 

     За разтопяване на матрицата (стъклото) обикновено се използва прав 
ток, протичащ през стопилката. Друг метод е нагряване на стопилката с 
индукционен ток с висока честота. Има и метод за нагряване на 
стъкломасата в керамичен разтопител, чрез топлината отделяна от 
електрод в стопилката, по който протича ток . 

      

 

 

Технология на процеса 



При разработка на състава на стъклото се има предвид: 

 Флюсът не трбва да съдържа летливи компоненти и  трябва  да е 
сравнително евтин; 

Вискозитетът на стопилкта да е 2-10 Pa, при температурата на разтопяване; 

Електропроводимостта на стопилката да е такава, че да позволява избор 
на източник за нагряване; 

Температурата на разтопяване се определя отделно за всеки конкретен 
състав на РАО. Разтопяването на боросиликатните стъкла обикновено се 
получава при 1150−1250°С, а на фосфатните при  900- 1000 °С.  

Намаляването на обема при остъкляване е от 4.2-4.5. Газопреносът на 
летливите елементи на отпадъка, като 134,137Cs и  90Sr е не повече 0т 3.5 %. 

Като флюс се използват Si, Al2O3, B2O3, H3BO3, при необходимост се 
добавят и съединения на Li и Na. 

Като флюс могат да бъдат изпозвани и природни материали като глина и 
кварцов пясък. 

Остъкляването допуска изменение на съдържанието на Fe, Al, Mn, Ca и Ni 2 
- 3 пъти без съществено повишение на измиваемостта. 

 

Остъкляване  



Параметри на остъклени матрици 

Параметър Стъкло РАО от  РБМК Стъкло РАО от ВВЕР 

Съдържание на отпадъка % 
масови 

30 – 35  35 – 45  

Плътност g/cm3 2.5 – 2.7 2.4 – 2.6 

Якост на натиск MPa 80 – 100  70 – 85  

Скорост на излужване g/(cm2 d) –  –  

137Cs 10-5 – 10-6 ~ 10-5  

90Sr  10-6 – 10-7 ~ 10-6  

Cr, Mn, Fe, Co, Ni 10-7 – 10-8 ~ 10-7  

актиниди ~ 10-8  ~ 10-8  

Na  10-5 – 10-6 ~ 10-5  

B < 10-8 < 10-8 

SO4 при съдърж. по-малко от 1% 10-6 –  



Предимства: 

Стъклото е по-малко чувствително към промяна в състава 
на отпадъка . 

Перспективна и стъклокерамична форма на отпадъка, 
позволява да се понижи температурата на втвърдяване, 
повишаваща гъвкавостта на матрицата по отношение на 
отпадъка, запазваща висока устойчивост. 

    Недостатъци:  

Висока стойност на инсталациите за остъкляване и на 
самия процес; 

Трудна поддръжка на елементите на плавителя; 

Липсата на малки и дистанционно управлеми плавители, 
които да работят дълго време при високи температури; 

 

Предимства  и недостатъци 
на остъкляването 



 
 
 
 
 
 
 

 

    

Измиваемост 
 



Сравнителна таблица 
Свойство Цимент Стъкло  ММСК 

Имобилизиране на радионуклиди и 
техните продукти на разпад 

+ + + 

Механична якост + + ++ 

Радационна устойчивост + + ++ 

Устойчивост на излужване 
 

–  + ++ 

Термоустойчивост + + ++ 

Устойчивост при геологически 
размествания 

–  
 

–  
 

++ 
 

Цена на суровините  Средна  Средна  
 

Ниска  

Технология  Проста  Сложна Проста 

 



      Тази сравнително нова технология е основана на нов състав на 
матрица за имобилизиране на РАО – магнезиев0- минерално -
солеви. В резултат на втвърдяване с ММСК с включени в 
минералната матрица РАО се получава свръх плътен камък, на 
чиято повърхност се образува абсолютно неутрален микрослой, 
предотвратявщ всяква дифузия от матрицата навън.  

      Този феномен е признат за  научно откритие и е патентован. 
Това е така, защото се изготвя, в действителност, въз основа на 
компоненти на морската вода, и повърхностния слой действа като 
аналог на седеф. Използването  на ММСК технология ни позволява 
да предложим съхранение или погребване на имобилизирани,  
опаковани отпадъци - в морето, на солни формации или отработени 
шахти . Наблюдение на стабилността на ММСК опаковка в морска 
вода показва само увеличаване на силата на микрослоя с времето. 

      Технологията е приложима не само за радиоактивни, а и за 
токсични, химически или органични отпадъци. 

Магнезиево-минерално-солева 
композиция ММСК 



Параметър 

Значение 

Изисквания 
по 

ГОСТ Р 51883-
2002 

ММСК 

Механична якост, MPa 
 

5 350 

 
Скорост на излужване, g/(cm2 d) 

 
10-3 

По-малко от 
10-4 

Радационна устойчивост - Якостта на натиск при доза на 
облъчване 106 Gy да не намалява с повече от 25% 

25% 5,7% 

Водоусточивост - Якостта на натиск след 90 дни престой под 
вода да не намалява с повече от 25% 

25% 

 
не более 5 % 

Термоустойчивост -Якостта на натиск след 30 цъкъла на 
замразяване и размразяване(-40, +40 оС) да не намалява с 
повече от 25%. 

25% 

 

17 % 

Параметри на матрица ММСК 



 
 
 
 
 
 
 

 

БЛАГОДАРЯ  
ЗА  

ВНИМАНИЕТО! 


