Oбработване на шламове и
утайки в СП „РАО Козлодуй“,
генерирани при
експлоатацията на 5 и 6 ЕБ на
АЕЦ „Козлодуй”

Булатом - 2016

Шламовете и утайките се причисляват към
така наречените специфични отпадъци.
В тях се съдържат:
 глина
(или почва), пясък, строителни
материали, продукти на корозия;
 сорбенти,
попаднали в системата на
спецканализацията (йонообменни смоли,
активен въглен и други, използвани в
технологичните процеси);
 масла и маслопродукти;
 разнородни соли, получени вследствие
химични реакции между реагенти и др.

Шламовите
разтвори
са
полидисперсни
суспензии, които лесно се утаяват, при което се
получават две фази:
 осветлена трапна вода
 концентриран шлам
лабораторните изследвания бяха съобразени с
тази особеност, при която се намалява
количеството за циментиране с 35 – 40%.

В осветлената вода остава само около 15 – 20 % от
общата сумарна бета-активност, като останалата част,
заедно с
цялото количество сухо вещество са
съсредоточени в другата фаза, наречена концентриран
шлам, с който са проведени и експерименталните
изследвания по програмата.

Номер на пробата

Сумарна активност на сух остатък ΣAβ, Bq/l
Шлам от резервоар OTR20B01

Осветлена трапна вода

Проба №1 11.02.2014

1.04Е+6

1.91Е+5

Проба №2
11.02.2014

4.67Е+5

8.60Е+4

Проба №3
11.02.2014

7.99Е+5

<1.15Е+3

В лабораторни условия са изследвани качествата на циментираните
шламови разтвори като краен циментиран продукт, притежаващ
свойства, които да гарантират критериите за успешност, а също така
тяхната цялост по време на съхранение, транспортиране и
погребване.
Характеристика
Якост на натиск на 28-ми ден
Водоустойчивост

Устойчивост на термични цикли
Измиваемост

Критерии за успешност
Повече от 3,5 МРа
Да не намалява с повече от 10% якостта на натиск след 90-дневен престой
под вода

Якост на натиск на крайния продукт – повече от 3,5 МРа след 30
термични цикъла от минус 15оС до плюс 60оС
По-малко от 3.Е-3 g/cm2.d, определени
по Cs-134, Cs-137 и Со-60 за период от време не по-малък от 6 месеца

Използван е сулфатоустойчив шлаков портланд цимент СЕМ III/A-S 42.5N – SR,
произведен от портланд клинкер с понижено съдържание на С3А, отговарящ на
изискванията на БТО 16-01/15.06.2010 и БДС EN 197-1.
Като минерална добавка са използвани:
 бентонит за строителни цели
 зеолит – клиноптиолит

Лабораторните изследвания са насочени към количествена оценка на
влиянието на съответната добавка (бентонит или зеолит) и състава на шламовите
разтвори върху скоростта на измиване по радионуклиди , якостните показатели
и някои реологични свойства на циментовите смеси.
Определена е скоростта на измиване по 134Cs, 137Cs и 60Co, използвайки
методиката, описана в БДС ISO 6961-1999 и по-конкретно за образци от
циментови смеси. Пробните тела са цилиндрични с височина и диаметър 4.4см.
Теста е проведен с ХОВ
Определя се скоростта на измиване Rin като функция на времето t на измиване
по формулата:

Rin=ain/(Ai0*F*tn)








където:
Rin - нарастването на скоростта на измиване за i-я компонент [g/cm2.day];
ain - активност на измиващата течност за i-я компонент, преизчислена към
датата на изваждане на пробното тяло [Bq];
Аiо - специфичната активност на пробното тяло при започване на изпитването
в [Bq/g];
F - изложената повърхностна площ на пробата [cm2];
tn - продължителността на периодa на измиване в дни;

Специфичната активност на пробното тяло (Аiо), зависи от рецептата по
която е изготвено и се определя по формулата:
Аiо= (Аiко*VKO)/G

където:
 Аiко - специфичната активност за i-я компонент на течния РАО или
разтвор, с който е изготвено пробното тяло, преизчислена към датата
на изваждане на пробното тяло [Bq/l];
 VKO - обем на течния РАО или разтвор с който е изготвено пробното
тяло [l];
 G - маса на пробното тяло [g].

VKO се определя по следната формула:

VKO= G/(ρ+E)

където:
 G - маса на пробното тяло [kg];
 ρ - плътност на течния РАО или разтвор, с който е изготвено
пробното тяло [g/cm3]
 E – съотношение, съгласно рецептата за циментиране на течния РАО
или разтвор с който е изготвено пробното тяло [ml]/ количество
цимент [g].

ОБЕЗВОДНЕН ШЛАМ - Проба – № 1 – EП 2

Сух остатък - 34.58%тег.
Радионуклиден състав, Bq/kg

60Co

134Cs

137Cs

54Mn

1.14Е+6

4.92Е+4

2.18Е+6

2.84Е+4

Сумарна
активност на
сух остатък
ΣAβ, Bq/kg

3.35Е+6

Якостта на натиск на циментовите образци :
 на 28 – дневна възраст
 след 90-дневен престой под вода
 след 30 „термични” цикъла
е в интрвала – 7.0 ÷ 9.0 МРа.

Пробните образци след 90-дневен престой под вода и 30
„термични цикъла” са без видими изменения спрямо статуса им
след 28 – дневна възраст.

(а)

(б)

(в)

Надлъжен разрез на пробни образци: (а) – на 28-дневна
възраст; (б) – след 30 “термични цикъла”; (в) – след 90-дневен
престой под вода

Достигнати са високи стойности на степента на включване

на отпадък в циментовата матрица
 1m3 концентриран шлам генерира 7 броя 200-литрови
варели
 Стабилни показания в скоростта на измиване по Cs-134,
Cs-137 и Со-60
 и достигане критерия за успешност един месец след
началото на теста за пробни образци, приготвени с
бентонит .
 Добра подвижност, нормални срокове на свързване и
гарантирано качество на получения ЦРАС са възможни
само при фиксиран интервал на съотношението

В / (Ц+Д) = 0,80 – 0,90.

Проведени са изпитвания с обезводнени шламови
разтвори в 200- литрови варели;
Резултатите от изпитванията на пробните циментови
образци – аналогични на лабораторните;
Подготвя се въвеждане в експлоатация на система за
кондициониране на шламове и утайки.

БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО

