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ANOTACE

Referát popisu j e vývoj koncepce linky pro výskum zpevňování radioaktivních 
odpadů, poatup její realizace a současný stav. Linka je určena k ověřování tech- 
nologii V poloprovozním měřítku  /hodinový výkon 0,01 m /. Její základní technolo

gické části jsou V současné době reprezentovány horizontálním kalcinátorem, odpo

rovou taviči jednotkou, homogenizačním zařízením pro výzkum cementace kalcinátu 
a uzlem zneškodňování plynných exhalací. Je vybavena řídícím pultem, který umož

ňuje dálkové řízení procesu a kontrolu základních provozních parametrů.

Koncepcí i způsobem realizace je umožněno případné doplňování linky dalšími 
aparáty.

Linka je v provozu a je pro ni připravena metodika plánovaného technologické

ho experimentu a její konkretizace pro první aplikaci, která bude sloužit k dopl

nění podkladů pro předepsaný realizační výstup.

1. ÚVOD

V ÚJV jsou již  po dlouhou řadu let vyvíjeny postupy pro zpevňování radioaktiv

ních odpadů, včetně nezbytných modelových zařízení. Nebyly však možnosti ověřovat 

nově vyvinuté technologie jako celek v měřítku, které by dávalo možnost získávat 

kompletní podklady pro vypracování technologických reglementů a podkladů pro pro

jektování provozů. První záměr vybudovat experimentální zařízení, které by 

alespoň v minimálním potřebném rozsahu splňovalo vytčené požadavky, vznikl již  v 

roce 1976 jako výsledek řešení společného československo-sovětského programu vývo

je postupu pro zneškodňování radioaktivních odpadů z přepracování vyhořelého jader

ného paliva . Zařízení mělo být uvedeno do provozu v roce 1980. Původní záměr se 

však neuskutečnil, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich byl nedostatek realizačních 

možností, který-by ovšem sám o sobě znamenal jen skluz původně stanoveného termínu 

dokončení instalace linky.

Druhý důvod byl zásadnějšího charakteru. Již  v roce 1979 bylo jasné, že sou

časná situace v ĚSSR si vyžádá návrat k problematice odpadů z provozu jaderných 

elektráren a Že tedy linka v původním pojetí nebude této potřebě plně vyhovovat. 

Proto bylo rozhodnuto změnit je jí  koncepci a zařadit je jí  vybudování do plánu 

úkolu A 01-159-104 na sedmou pětiletku. Protože se při orientačních experimentech, 

provedených mimo rámec plánovaných prací již  v letech 1979-1980, ukázalo, že tech

nologie v itr ifik a ce , pro je jíž  výzkum byla určena první zamýšlená verze linky, má



naději na uplatnění i pro některé odpady z provozu jaderných elektráren, a protože 

bylo zřejmé, že pro zpracování RAO z provozu jaderných elektráren bude možné s 

výhodou použit jako jedné ze základních operací kalcinaci, vyvíjenou původně pro 

zpracování vysoceaktivních opadů, byla původní koncepce v podstatě pouze rozšířena 

tak, že by linka měla umožňovat výzkum nejen vitrifikace , ale i jiných postupů, 

zahrnujících kalcinaci.

2. REALIZACE LINKY

Technické zadání zahrnovalo přípravné práce v objektu 2 1 1 /3 , určeného k 

umístění linky /stavební úpravy pro vestavbu linky, rozšíření pracovních prostor, 

zlepšení hygienických podmínek pro obsluhu/, výrobu, montáž a funkční odzkoušení 

všech uzlů a konečně kompletaci celé linky, je jí  funkční odzkoušení a uvedení do 

provozu.

Ve spolupráci s Chemoprojektem byla v roce 1981 zpracována nejprve technolo

gická studie úkolu, zahrnující již  i částečný návrh na rekonstrukci objektu.

V roce 1982 pak vypracoval Chemoprojekt jednostupňový projekt a na základě připo

mínek z oponentury dodatek k tomuto projektu.

Experimentální linka v první alternativě, tak jak ji uvažovaly shrnuté tech

nologické podklady, pozůstávala ze série ověřených aparátů, pomocných zásobníků a 

mezizásobníků, spojovacího potrubí s uzavíracími prvky a částečného kontrolního a 

měřícího systému. Projekt počítal i s možností realizace záměru vybudovat ve druhé 

etapě k experimentální lince i měřicí ústřednu.

Vývoj situace však ukázal, že nebude možné a zčásti ani účelné realizovat 

beze změn původní záměr, konkretizovaný projektem. Především došlo k průběžnému 

zařazování nových úkolů k řešení, což si vyžádalo zejména nasazení velké části 

původně plánovaných konstrukčních a dílenských kapacit k jinému účelu /mobilní 

kalcinační a cementační jednotka, výstavba jednoúčelového poloprovozního zařízení 

pro ověřování technologie zpracování radioaktivních odpadů z dlouhodobého skladu 

vyhořelého paliva JE A- l/. Dále se projevily obtíže', které vyplynuly ze stavu 

objektu 2 1 1 /3 . Tyto obtíže měly dvojí původ} byly způsobeny jednak špatným technic

kým stavem nádrží na kapalné odpady, umístěných pod nultým podlažím objektu, jednak 

změnou statických podmínek, která znemožnila realizovat nástavbu pro umístěni měři

cí ústředny.

Proto došlo ke změnám technologického schématu línky. Tyto změny byly vyvolá

ny jak potřebou, tak i danými možnostmi, byly však voleny tak, aby linka v reali

zované podobě umožnila splnit předepsané realizační výstupy.

Podle projektovaného schématu měla linka začínat rozpouštěcí nádrží. Následu

jící uzel dávkování roztoku měl umožnit nástřik variantně do horizontálního nebo 

vertikálního kalcinátoru. Kalcinát z těchto zařízení měl být veden do sila  s podava

čem, napojeným variantně na indukční a odporovou taviči jednotku. Za těmito 

jednotkami pak mělo být zařazeno společné temperovací hnízdo. Na oba kalcinátory 

měl být napojen systém likvidace exhalací.

Z tohoto schématu byl vypuštěn vertikální kalcinátor, jehož vývoj byl odsunut 

na 8 . pětiletku. Dále bylo prozatím vynecháno silo s podavačem. Rovněž nebyla k 

lince instalována indukční taviči jednotka, kterou je nutno provozovat na jiném 

objektu a k jinému účelu /vývoj technologie zpracování odpadů z dlouhodobého skla

du vyhořelých palivových článků JE A- l/. Navíc bylo instalováno homogenizační



zařízení, určené k ověřování cementace kalcinátu nebo fixace kalcinátu anorganic

kými polyméry a umožňující i ověřování přímé cementace kapalných radioaktivních 

koncentrátů. Jak odporovou pec, tak homogenizátor je možné napojit přímo na kalci- 

nátor, který plní zároveň funkci dávkovacího zařízení.

Rozpouštěcí nádrž slouží k přípravě modelových roztoků nebo jako pracovní 

zásobník pro reálné kapalné odpady. Je míchaná a vyhřívaná, dispozice umožňuje 

rozšíření uzlu o další nádrž.

3 -1
Horizontální kalcinátor má výkon 0 ,0 1  m .hod ; jedná se o zařízení, které 

má za sebou již  několik tisíc hodin provozu a které bude nutné časem nahradit 

novým.

Uzel likvidace exhalací je založen na využití komerčních skleněných kolon 

Kavalier a umožňuje v bypasu zařadit a zkoušet zařízení a postupy k záchytu 

aerosolů a těkavých složek zpracovávaných radioaktivních odpadů.

Protože nosným zařízením pro výzkum vitrifikace RAO je v současné době 

indukční taviči jednotka, neumožňuje realizovaná sestava proti původním předsta

vám ověření kontinuálního provozu linky /ja k  odporová pec, tak homogenizační zaří

zení pracují p řetržitě /. Plánované technologické experimenty je ,tedy nutno roz

dělit  na dvě části /což je technicky možné/. Na druhé straně lze okamžitě využít 

obou základních uzlů - kalcinace i tavení - pro práce, které byly plánovány na 

pozdější dobu /např. kalcinace-cementace, jednostupňová vitrifikace a p o d ./.

3. SYSTÉM ŘÍZENÍ, MĚŘENÍ A SBĚRU DAT

Zejména systému měření a sběru dat byla věnována velká pozornost pro jeho 

klíčový význam z hlediska vypovídací schopnosti provedených experimentů.

Pro původní uspořádání linky bylo vytypováno přes 150 měřicích míst a vypra

cováno jejich  osazení. Podle vývoje představ o účelech jednotky a podle průběhu 

realizace technologických zařízení byly pak upravovány i představy o systému mě

ření a sběru dat a zajišfcována všechna potřebná čidla a měřicí přístroje. V řadě 

případů bylo upuštěno od měření in-line až po získání měřicích přístrojů, protože 

se ukázalo, že by tímto způsobem použiti nebyly některé přístroje dostatečně  ̂

využity. Tak např. dovezené velmi dokonalé zařízení pro měření velikosti pevných 

částic, které mělo sloužit ke kontrole meziproduktu na výstupu z kalcinátoru, by 

bylo v lince využito jen nejvýše několikrát do roka, zatímco při laboratorních mě

řeních může sloužit prakticky trvale. V takových případech bylo měření in-line na

hrazeno zdánlivě primitivnějším a méně moderním odběrem vzorků.

Celý systém měření měl být napojen na měřicí ústřednu pro sběr a zpracování 

dat, dodanou a instalovanou ZPA Praha. Tato ústředna včetně počítače byla již  dokon

ce dodána do ÚJV, je jí  instalaci však zabránily nepřekonatelné potíže, které vy

plynuly z porušených základů objektu 211/3 a nemožnosti vybudovat pro měřicí ústřed

nu nástavbu podle projektu. V době sepisování tohoto referátu nebylo ještě jasné, 

zda se podaří pro měřicí ústřednu najít náhradní umístění, nebo zda bude nutné 

je jí  zařízení odprodat a záměru vybudovat měřicí ústřednu se vzdát.

Během přípravy výstavby měřicí ústředny panovaly jisté  pochybnosti o reálnosti 

akce; vyplývaly však z nejistoty , zda se podaří získat všechna potřebná měřicí 

zařízení a hlavně měřicí ústřednu samotnou. Proto byl v podstatě jako rezervní 

řešení vyvíjen a vlastními silami - v podstatě "na koleně" - vyráběn měřicí pult,



na ústředně nezávislý. Tento záměr byl splněn beze zbytku, měřicí pult byl vyvinut, 

vyroben, instalován, oživen a je v provozu. Nemůže sice plnit všechny úkoly měřicí 

ústředny - zejména není určen ke sběru a zpracování dat -, umožňuje však splnit 

předepsané realizační výstupy.

Řídící pult soustřeďuje ovládání jednotlivých zařízení a měření základních 

provozních parametrů, umožňuje připojení dalších ovládacích prvků. Je vybaven 

i nezbytnými blokovacími prvky /např . topení kalcinátoru nelze zapojit, neběží-li 

jeho rotor/. Jsou instalovány i řídicí prvky pro zařízení, která linka dosud ne

obsahuje, ale o kterých je známo, že budou časem instalována /např. topení indukční 

pece, dávkovač kalcinátu, některé komponenty bypasu v uzlu zneškodňování plynných 

odpadů a t d ./ .

4. PLÁNOVANÉ TECHNOLOGICKÉ EXPERIMENTY

K získání podkladů pro předepsané realizační výstupy předpokládal plán rea

lizaci plánovaného /ve  smyslu metodickém/ technologického experimentu vitrfikace. 

Jak již  bylo řečeno, v kontinuálním uspořádání nebude možné tento experiment 

provést. Příprava metodiky plánovaných technologických experimentů však byla 

dostatečně hluboká a počítala i s eventualitou provedení po částech /vývoje meto

diky plánovaného technologického experimentu se týká referát J . Hálové na této 

konferenci/. V době sepisování tohoto referátu byl takto uspořádaný experiment 

připraven tak, aby poskytl všechny potřebné podklady, které by doplnily dosavadní 

poznatky, získané jak dílčími zkouškami na experimentální lince , které již  byly 

provedeny, tak experimenty na jiných zařízeních /např . na taviči jednotce s 

indukčním ohřevem, umístěné v jiném objektu/.

5. ZÁVĚR

I když se nepodařilo vybudovat experimentální linku pro výzkum solidifikačních 

procesů zcela podle původních představ, bylo získáno zařízení, umožňující ověřová

ní postupů zpevňování kapalných radioaktivních odpadů, zejména postupů, zahrnují

cích jako jednu ze základních operací kalcinaci, v poloprovozním měřítku. Zařízeni 

je v provozu a byla na něm již  získána řada výsledků, o kterých pojednávají některé 

další referáty této konference. Je vhodné i k realizaci zamýšlených plánovaných 

technologických experimentů. Jeho koncepce i způsob realizace umožňují dále roz

šiřovat experimentální možnosti instalací dalších aparátů.
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