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KONCEPCE OKOLO A 01-159-812 A HLAVNÍ VÝSLEDKY JEHO ŘESENÍ

Miroslav Kyrš, Leo Neumann

Ostav jaderného výzkumu. Řež

ANOTACE

Referát stručně charakterizuje koncepci úkolu z hlediska podmínek jeji tvorby. Uvádí hlavní

cíle a výčet problémů, které měly být řešeny jako nové. Vale obsahuje údaje o struktuře náplně

úkolu a přehled plánovaných realizačních výstupů. Globálně hodnotí výsledky řešení úkolu z hledis-

ka hlavních cílů} podrobnějším technickým hodnocením dosažených výsledků se však nezabývá a pone-

chává je na ostatních referátech.

V závěrečné části uvádí přehled souvislostí s řešením analogické problematiky v hlavním úkole

S.1.8 KP VTP RVHP a hodnotí čs. účaet na tomto řešení.

1. ÚVOD

Ďkol ÔP RVT A 01-159-812, jehož řešeni probíhalo v letech 1986 - 1989, navazo-

val na předchozí úkol A 01-159-104, řešený v letech 1981 - 1985. Hlavni posláni

současného úkolu bylo definováno již při zakládáni úkolu předchozího (tj. v roce

1980) takto; "Komplexní řešení, spočívající v optimalizaci celého procesu zneškod-

ňováni RAO, založené na minimalizaci tvorby RAO, objemu ukládaných RAO, nákladů na

jejich zneškodňování, vlivu na životni prostředí atd.". šlo tedy o druhou etapu

prací, zamořených na realizaci čs. koncepce zneškodňováni RAO z provozu jaderných

elektráren, dané vládními usneseními 197/79 a 22/81.

1.1. K o n c e p c e ú k o l u

Výchozí situace pro řešeni úkolu A 01-159-812 vSak byla jiná, než se předpo-

kládalo při zakládáni úkolu A 01-159-104. Ukázalo se, že termíny realizace Ss. kon-

cepce zneškodňováni RAO z jad. elektráren, stanovené vládním usnesením 22/81, byly

nereálné zejména v investiční výstavbě, kde posléze také nebyly splněny. Zejména

nebyly vybudovány PS 43 a PS 44 v EBO - spalovna a bitumenace. Vybudováni provozní

8palovný bylo navíc odloženo na neurčito. Do konce roku 1985 tedy nebylo možné ově-

řit tyto procesy provozně a provést příslušné optimalizační práce. Tento vývoj si-

tuace měl negativní dopad i na koncepci výzkumných prací. V době založeni úkolu

A 01-159-104 byl kladen hlavni doraz na rychlou realizaci zejména bitumenace a spa-

lováni. Pro nedostatek času proto nebyly v některých připadech zvoleny postupy

technicky i ekonomicky nejvýhodnější, ale postupy, jejichž vývoj pokročil nejdále

a bylo jej tedy možné co nejrychleji ukončit. Kdyby bylo tehdy možné počítat s tin,

že do realizace je více času, mohl se i výzkum ubírat poněkud jinými cestami. To se

týká např. použiti roztaveného bitumenu. o němž se vědělo již dřivé, že je technic-

ky i ekonomicky výhodnější, než použiti bitúmenové emulze, ale pro nedostatek času

bylo rozhodnuto o urychleném dokončeni vývoje postupu s emulzí, který byl tehdy již

v pokročilém stadiu. Až od roku 1966 bylo možné věnovat zvýšenou pozornost procesu

s roztaveným bitumenem, který se teprve pak stal procesem základním. Takových pří-

kladů, kdy nerealistický spěch znamenal ve svých dOsledcich zbytečnou Sašovou ztrá-

tu, by bylo možné uvést více.

Do hlavních cílů úkolu A 01-159-812 tedy z úkolu předchozího muselo přejit pře-



devšíra provozní ověřeni průmyslových procesů, plánované původně na léta 19ÍX - 19C5.

Oak je všeobecně znáno, nebylo v důsledku narůstáni skluzů v investičních výstav-

bách (nyni už i v ČEZ-EDU) tohoto čile ani ve stávajícím úkole dosaženo.

V části materiálu pro vstupní oponenturu úkolu A 01-159-812 "zdůvodnění nez-

bytnosti a možnosti zabezpečeni potřeby" jsou uvedeny další základní principy kon-

cepce úkolu;

"Dále je nutné dokončit a realizovat postup pro zneškodňováni RAO (chrocipiku)

z dlouhodobého skladu palivových článků 3E A-l.

S ohledem na možnou nutnost úpravy technologického postupu pro jaderné elekt-

rárny s reaktory 1000 MW (OE Temelín) je potřebné dopracovat některé nové postupy,

rozpracované v létech 1981 - 1985.

Nezbytné je i zajištěni bezpečného zneškodňováni RAO potřebnými předpisy a

normami.

Z výhledového hlediska je potřebné zabývat se i možnosti Jiných způsobů uklá-

dáni RAO a vývojem technologii pro zneškodňování RAO a uváděni OB do klidu."

Navrhovaný úkol je koncipován tak, aby bylo možné realizovat systém zneškod-

ňování í?AG s využitím zařízeni, která jsou v ČSSR vyráběna (především jde o zaří-

zení, vyvinutá v letech 1981 - 1985 pro PS 44 OE V-2), nebo která může čs. průmysl

bez větších potíži vyrobit.

Předmět řeSeni byl vymezen takto;

- vývoj dosud nezajištěných nebo nedostatečně zajištěných postupů pro dekontaminaci

komponent primárního okruhu, včetně vývoje a výroby prototypů potřebných dekonta-

minačních zařízeni

- optimalizace provozu čisticích stanic a aktivní prádelny včetně zajištěni náhrady

dosavadních organických měničů iontů jinými dostupnými měniči, zavedeni anorga-

nických sorbentů včetně zajištěni jejich výroby a zavedeni nových pracích pro-

středků včetně zajištěni jejich výroby

- poloprovozní (linka VÚCHZ) a provozní (PS 44 3E v-2) ověření technologie bitumě-
na ce s reálnými RAO

- zdokonaleni procesii bitumenace a cementace kalcinátu

- dokončeni vývoje technologie vitrifikace RAO z OE A-l včetně vývoje a zajištěni
výroby potřebných zařízeni

- ověřeni spalováni RAO na experimentálním zařízeni VÚOE

- vypracováni způsobu zneškodňováni náplni vzduchotechnických filtrů

- vypracování návrhu na možnosti aplikace vysokotlakého lisováni, fragmentace a

tříděni pevných RAO v třídicím boxu

- zajištěni podkladů pro technickou, bezpečnostně technickou i provozní stránku
transportu a trvalého ukládáni RAO

- prověřeni možnosti užiti alternativních způsobů ukládáni RAO

- dokončení vývoje a výroby protypových zařízení pro PS 44 OE V-2

- spolupráce při funkčních zkouškách prototypových zařízeni n» PS 44 včetně návrhů

a realizaci úprav aparátů

- komplexní hodnoceni systémů zneškodňováni RAO včetně potřebných dílčích technicko-
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ekonomických rozborů a koncepčních prací.

1.2. S t r u k t u r a ú k o l u

Úkol byl rozdělen na 8 dílčích úkolů a měl původně 19 realizačních výstupfl.

Byl koncipován původně na 5 let s náklady 160,278 mil. Kčs. deště před vstupní opo-

nenturou bylo koordinačnímu pracovišti uloženo úkol zkrátit na 4 roky. V dôsledku

tohoto opatřeni bylo nutné snížit počet realizačních výstupů na 17; plánované ná-

klady se snížily na 141,303 mil. Kčs. Nepodařilo se vSak zajistit předpokládanou

padesátiprocentní podílovou účast na financováni úkolu; bylo dosaženo jen 38 % (SEP

21,3 %, ČCZ 15,2 Jo. KPS 1,5 % ) . Zabezpečeni potřebných výzkumně-vývojových prací

bylo uloženo príslušným resortům vládním usnesením 24/85.

V dubnu 1988 proběhlo průběžné oponentní řízeni, které mj. konstatovalo, že

- většina prací je plněna v plánovaném rozsahu, kvalitě a terminech. Např. dosud

nebyly dosaženy plánované parametry kalcinátoru, čímž je ohrožen vývoj technolo-

gie pro čTs; je skluz ve výstavbě úložiště Ú3V. Byly rozšířeny práce na karuselu

a kontejnerech II. generace,

- neinvestiční prostředky byly vynaloženy účelně,

- doporučuje se provést úpravy tech. zadáni a upřesněni věcné náplně a terminů ře-

šeni Hc v souladu se závěry průběžného oponentního řízeni, uvedenými v zápisu.

Průběžná oponentura schválila operativně navržené úpravy plánu, které pak byly

provedeny. Podle platného plánu má tedy úkol A 01-159-812 tyto dilčí úkoly s pří-

slušnými realizačními výstupy;

Dd 01 - Vývoj postupů pro dekontaminaci vybraných zařízeni primárního okruhu.

Šešitel; VÚ3E Trnava, 1. 1986 - 2. 1989

R 01 Vyrobit zařízeni pro dekontaminaci vybraných komponent primárního okruhu

pro EBO, EDU a tMO.

Řešitel VÚ3E Trnava, realizátor ENERG0STR03 Chvaletice, 1990 H

DÚ 02 - ilinimalizace vzniku a optimalizace úpravy RAO v 3E,

líešitel; Ú3V Řež. 1. 1986 - 12. 1989

R 02 Nahradit dosavadní organické ionexy vhodnějšími dostupnými typy.
Seúitel; ÚOV Kež, realizátori ČEZ, SEP, 1989 H

R 03 Zavést výrobu anorganických sorbentů.

Sošitel; Ú3V Řež, realizátor V0RUP Bratislava, 1991 H

R 04 Zavést opatřeni ke sníženi tvorby RAO z provozu 3E.

Bešitel; VÚ3E Trnava, realizátori SEP, ČEZ, 1990 N

R 05 Zavést nové postupy práci na 3E.

Řešitel; Ú3P Zbraslav, realizátori SEP, ČEZ, 1991 H

DÚ 03 - Poloprovozní a provozní ověřeni technologie bituměnace.

Řešitel; VČ3E Trnava, 1. 1986 - 12. 1989

R 06 Vydat provozní předpisy pro nové postupy zpevňováni kapalných RAO na 3E.
ftešitel; VČ3E Trnava, realizátori CEZ, SEP, 1989 N

Od 04 - Zpevňováni kapalných odpadů.
ľíešitel; Ú3V Řež, 1. 1986 - 12. 1989

R 07 Uvést do provozu vitrifikačni linku 3E A-l

Sešitel; Ú3V Řež. realizátor SEP, 1989 H



DC? (_; _ Zneškodňování pevných RAO.

řešitel; VÚOE Trnava, 1. 1986 - 12. 1989

• : CO r^o^hodnout o použiti technologie spalováni RAC.

"iesitel; VÚOE Trnava, realizátor FNPE, 1909 N

.; 09 Zavést zneškodňováni náplni vzduchotechnických filtrů v provozu 03.

Řešitel: VÚOE Trnava, realizátori CEZ, SEP, 1990 H

R 1G Rozhodnout o zavedeni vysokotlakého lisováni, fragmentace a třídicího boxu.

Řešitel; VÚOE, realizátor ČEZ, 1988 N

R 17 Ověřit prototyp zařízení pro třídění a fragmentaci pevných RAG na OZ.

řešitel; VÚOE Trnava, realizátor SEP, 1989 H

DÚ 06 - Trvalé ukládáni RAO.

Řešitel; ÚOV Řež, 1. 1986 - 12. 1989

•"! 10 Rozhodnout o realizaci kavernového způsobu ukládáni RAO v OE Tenelin a OE

Východní Slovensko (VS).

Řešitel; ÚOV Rež, realizátor FMPE, 1987 (ETE), 1990 (VS) N

? 11 Předat zpracovateli podklady pro bezpečnostní zprávy úložišt tlochovcc, Ou-

kovány.

Řešitel a realizátor: ÚOV Rež. 1986 N

n 12 Vydat kritéria přijatelnosti RAO na úložiště.

Řešitel; ÚOV Rež, realizátor ČSKAE, 1986 N

3 13 Vydat normy, zahrnující vznik, zpracováni a ukládáni RAO.

Řešitel a realizátor; ÚOV Rež, 1989 N

DÚ 07 - Vývoj zařízení.

Řešitel; KPS Brno

DÚ OS - Optimalizace procesu zneškodňováni RAO z OE.

Řešitel; ÚOV Rež, 1. 1986 - 12. 1989

r; í.4 Vydat rozhodnuti o způsobu organizace přepravy RAO do úložišt.

Řešitel; ÚOV Rež, realizátor FMPE, 1987 N

2 15 Vydat přepravní řád pro RAO z OE na úložiště.

Řešitel; ÚOV Rež. realizátor; ČSKAE, 1987 N

2. HLAVNÍ VÝSLEDKY RESENI ÚKOLU

Cíle a tedy i požadované výsledky řešeni úkolu jsou definovány na několika

úrovních. Hlavni čile jsou dány charakteristikou úkolu a vymezením předmětu řešeni

(v materiálech pro vstupní a průběžnou oponenturu) a formulaci realizačních výstupů,

ostatní cíle jsou formulovány v charakteristikách dílčích úkolů a podrobněji v tech-

nických zadáních hlavních etap.

Oe třeba poznamenat, že z hlediska současného pohledu nemusí být takto vymeze-

né hlavni čile vždy také nejvýznamnější.

Posuzujeme-li výsledky řešeni úkolu z hlediska jeho charakteristiky a vymezeni

předmětu řešeni, musíme především konstatovat, že se stejně, jako v úkole

A 01-159-104, nepodařilo dosáhnout prvního z hlavních cílů - provozního ověřeni vy-

vinutých procesů. I důvod byl stejný - žádná z investičních akci nebyla ukončena v

8



plánovaném ternínu. Nemožnost provést plánované ověřovací price v provozu však ne-

mohla být dúvoden k přerušeni výzkumných prací. Téměř v kaidém oberu lze stále něco

zdokonalovat a to platí samozřejmě i o oboru našem. Kelze tedy tvrdit, že by pra-

covníci výzkumu neměli co dělat, a že by prostředky plánované původně na provozní

ověřovací práce, nebyly účelně vynaloženy. Máme zde na mysli hlavně vývoj biturce-

načního procesu, kdy v době, v niž mělo probíhat provozní ověřování, byl tento pro-

ces v poloprovozním měřítku významně zdokonalen.

Tento vývoj má ale i své negativní stránky. Snížení síly plánu výzkumu lze v

tomto případě považovat spíše za méně významnou až téměř formálni záležitost. Horši

jsou dva další dopady, z nichž jeden Je racionální, druhý pak tuto vlastnost nemá.

Racionálni spočívá v tom, že vzhledem k malé pružnosti investiční výstavby často

nelze dosažená zdokonaleni dosti operativně uplatnit. Iracionální dopad je vlastně

zkresleným odrazem racionálního a jeho vyjádřením Je do6ud stále se vyskytující

tvrzeni, 2e se nedá nic plánovitě realizovat, protože "výzkum si pořád vymýšlí něco

nového". Ale na to zde přece výzkum je. Pokud by taková tvrzení byla paušálně prav-

divá, nemohla by být např. zavedena výroba nového typu automobilu - v době, kdy se

výroba připravuje, mysli už konstruktéři na dalěí typ.

Přes úspěchy, dosažené v procesech, které měly být provozně ověřeny (zejména

v bitunenaci ve filmové rotorové odparce s použitím roztaveného bitumenu), je však

nutné konstatovat, že i pro racionální vedení výzkumných prací jsou v tomto stadiu

naprosto nutné dosud stále chybějící provozní zkušenosti. Oak ještě bude dále dolo-

ženo, mohou se vyskytnout nečekané problémy až při dlouhodobém provozu.

Podobná situace je i v oblasti spalováni, kde se ovšem výstavba provozní spa-

lovny ještě nepředpokládala. I zde - přes úspěchy, dosažené na poloprovozní spalov-

ně a doložené v příslušném referáte - se ukazuje, že zejména provozní režim "velké"

spalovny nelze zcela přesně simulovat na experimentálním zařízeni a k dosažení žá-

doucích výsledků bude nutné postavit zařízení s plným provozním prosazením.

Po ověřeni technologii, určených pro Jaderné elektrárny s reaktory W E R 440,

je v hlavních cílech úkolu uvedeno dokončeni a realizace postupu vitrifikace RAO z

dlouhodobého skladu palivových článků 3E A-l. Z zde je situace podobná, jako v před-

chozích případech. Výzkumné práce včetně vývoje a výroby tavícího zařízeni a dlou-

hodobého ověřeni technologie v měřítku 1;1 byly při dosaženi plánovaných parametrů

provedeny v plánovaných terminech; realizace se však i zde časově posunuje a vázne

i vazba na činnosti na 3E A-l. Vážnou závadou je, že stále ještě nebylo s defini-

tivní platností stanoveno složení odpadu, který má být zpracován, tfckže je pravdě-

podobné, že bude nutné upravovat technologii a zejména ji s neaktivními modelovými

roztoky nového složeni znova dlouhodobé ověřovat. Tím se dosaženi konečných výsled-

ků nejen oddaluje, ale i značně prodražuje.

Mimořádná pozornost byla věnována dalšímu z hlavních cilů, kterým je dopraco-

vání technologického postupu bitumenace kalcinátu, určeného pro ČEZ-ETE. Zde se

plánovaných parametrů nepodařilo dosáhnout. Na počátku řešeni šlo zejména o dosaže-

ni plánovaného prosazení kalcinátoru. Příčinou byl příliš velký skok v měřítku za-

řízení, kdy na základě výsledkfi s kalcinátorem o prosazeni 0,01 n /hod byl zkonstru-

ován a vyroben kalcinátor s plánovaným prosazením desetkrát vyššim. Když byla zjiš-

těna pravděpodobná hlavni příčina nedostatečného výkonu v konstrukci rotoru a volbě

málo výkonné pohonné jednotky, ukázala se být vážnou překážkou situace v KPS Brno,

která nsná prototypové dilny a nový rotor vyráběla z hlediska potřeb výzkur.u příliš

dlouho. Mezitini vóak pokračovalo ověřování s opraveným původním rotorem i při



aim prosnzeni - zejména diky dobré spolupráci s ČEZ-EDU, kde je zařízeni umístěno.

Takto se stal kalcinátor dosud vlastně Jediným zařízením pro zpracování RAO, jehož

dobu ověřování lze měřit v tisícich provozních hodin. Výsledky tohoto overovaní ne-

byly příznivé, ale zato volni poučné. Ukázalo se, že některé závady, které se mohou

na počátku provozu jevit jako podružné, nebo mohou být 1 přehlédnuty, %e mohou pro-

jevit až při dlouhodobém provozu. To je významným mementem i pro jiné procesy; i u

nich nelze s naprostou jistotou počítat s tin, že poběží v provozním měřítku bez

potíži. Tím nutnější se jeví potřeba získáni dlouhodobých provozních zkušenosti.

U kalcinátoru se ve významnější míře začaly až při přibližně 10 tis. hodinách

provozu projevovat další potíže, zejména konstrukčního a materiálového charakteru

(deformace statoru, nespolehlivost topeni). Příčiny těchto závad byly vytypovaný a

byly také zpracovány nezbytné úpravy konstrukce. Výsledkem je vlastně zcela nový

aparát, který se však vzhledem k dlouhým výrobním a dodacím termínům už nepodařilo

zajistit. Tak zůstaly práce na dokončeni vývoje a ověřeni kalcinace nedokončeny a

představuji významný úkol pro nejbližší dobu.

Práce na zajištěni bezpečného zneškodňováni RAO potřebnými předpisy a nornoni

proběhly v rámci výzkumu podle plánu.

Poslední z hlavních čilo se týká posouzeni možnosti jiných způsobů ukládáni

RAO. 3e třeba řici, že i zde proběhly práce v souladu s plánem, ale definitivní zá-

věry dosud chybí. Příčina je v tomto případě poněkud jiná, než v případech předcho-

zích. Spočívá především v tom, že plánovaný rozsah prací dosaženi definitivních zá-

věrů neumožňuje, což ovšem bylo známo předem. Tato oblast je totiž finančně velmi

nákladná, o čemž svedči i skutečnost, že ve světě je na její řešeni vynakládán

značný podil prostředků, vymezených na řešeni celé problematiky RAO. Nejde jen o

mimořádně nákladné geologické průzkumné práce, ale i o značné náklady, potřebné pro

komplexní řešení této problematiky', (úprava technologií, manipulace, monitorováni

atd.). Zdá se, že vzhledem k omezeným finančním možnostem bude nutné v této oblasti

koncipovat program ještě na mnoho let.

Nyni je nutné Ještě připomenout dříve uvedené konstatování, že hlavni d l e ,

definované v úvodních plánovacích materiálech, ještě nemusí být nejvýznamnější. To

zejména proto, že významných úspěchů bylo dosaženo v oblasti, která mezi hlavnini

cíli uvedena není; tou je manipulace a transport. Za zcela mimořádný úspěch lze po-

važovat vývoj manipulačního zařízeni (karuselu) pro CEZ-ETE, ukončený jeho výrobou.

Vedle značného technického zlepšeni proti původnímu řešeni je nutné zdůraznit jak

zvýšenou bezpečnost, tak i přinos ekonomický.

Byl splněn i zadaný cil zajistit možnost realizace systému zneškodňováni RAO

« využitím zařízeni, které jsou v ČSSR vyráběné, nebo která nuže čs. promysl bez

větších potíži vyrobit.

v závěru této části refarátu je nutné se zmínit i o ekonomických přínosech

řešeni úkolu. S jejich vyčíslením byly v průběhu celého řešeni značné potíže, způ-

sobené tím, že potřebné údaje byly těžko dostupné a bylo je nutné velmi pracně

zkompletovat. Podrobná studie ukázala, že úkol má velmi dobrou návratnost kolen

7 Kčs/Kčs. I to dokládá, ze přes některé dilčl neúspěchy, dané z větžiho podílu

vnějšími okolnostmi, úkol jako calek svoje posláni splnil.

3. SOUVISLOST S ŘEŠENÍM HÚ 3.1.8. KP VTP RVHP

Statni úkol A 01-159-812 nebyl koncipován v úzké návaznosti na prograa KP VTP

zemí RVHP, nebot tehdejší zkušenosti ukazovaly na to, že počítat s tim, že některé
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pro ČSSR důležité podklady pro projektováni bude možno takto získat, by bylo ne-
úměrně riskantní. Na druhé straně se však ČS3R spolupráce v rámci problematiky
3.1.8, "Vývoj technologie a zařízeni pro zpracování, přepravu a uložení RAO" na lé-
ta 1986 - 1990 účastnila. Počítalo se s tím, že by tato účast mohla přinést určité
pozitivní výsledky jak z hlediska otevřeni možnosti vývozu některých zařízení v bu-
doucnosti do zemí RVHP, tak i v oblasti výměny některých poznatků výzkumu z jiných
zemi, které by mohly stimulovat nebo obohatit v některých směrech naši výzkumnou
činnost,

Koncepce celé spolupráce KP VTP 3,1.8, byla vytvořena v roce 1986 sovětskou
hlavní organizaci Vsjesojuznym - Naučno - Issledovatelskim Institutem Něorganičes-
kich materiálov im. A. A, Bočvara v Moskvě 2a určité oponentury našich specialistů.

Tato koncepce může být charakterizována s jistým zjednodušením pro řadu tech-
nologii schématem tří postupných krokč;

a) zobecnit zkušenosti s průmyslovým využitím zařízeni v SSSR a ČSSR
b) určit spotřebu či. zemí RVHP tohoto zařízení, vyvinutého v SSSR a ČSSR
c) připravit návrhy na rozděleni výroby zařízení.

Termíny těchto plánovaných kroků stanovené v r. 1986 j6ou následující;
a) b) c)

bitumenace 1987 1987 1987
cementace 1988 1988 1988
spalováni 1988 1989 1990
lisováni 1987 1987 1988

Praxe ukázala, že takto pojatý plán spolupráce nepřinesl žádné pozitivní výs-
ledky. Důvody, proč tomu tak bylo lze shrnout takto;

V S3SR i v ČSSR průmyslové využiti zařízeni pro zneškodňováni RAO nastalo v
řadě případů mnohem později než se původně předpokládalo, takže bod a) mohl být
splněn pouze v rozsahu zobecněni zkušenosti výzkumu nebo maximálně experimentálního
poloprovozu. Z tohoto důvodu třetí členské země RVHP neměly dostatečné podklady pro
to, aby se rozhodly, zda jejich potřebě slouží spise zařizeni vyvíjené v SSSR nebo
v ČSSR. Pokud jde o tyto dvě země. příslušné vedoucí orgány se rozhodly, že každá
z nich bude vybavovat své elektrárny svým vlastním zařízením a nebude objednávat
zařízení vyvinuté v partnerské zemi. Důvody takového rozhodnuti jsou zřejmé. Patří
k nim patrně neochota případného přiznání vyšší kvality výsledků získaných ve vý-
zkumných institucích partnerské země, která by mohla vyplynout z objektivního hod-
nocení nezávislých a nepředpojatých odborníků jiných zemí (což na&e organizace na-
vrhovaly), ale také nemožnost posoudit výhodnost nákupu zahraničního zařízení za
situace, není-li známa jeho cena, hodnoty ověřených parametrů, dodací lhůty, pod-
mínky servisu atd.

Plnění bodu cj nebylo možno uskutečnit jednak v důsledku některých výše uvede-
ných zkušeností. Jednak proto, že čs. a sovětské závody příslušného chemického
strojírenství byly do značné míry vytíženy zaváděním výroby zařizeni vyvinutého ve
vlastní zemi a nepovažovaly ze výhodné - a to se týká zejména Královopolské stro-
jírny v Brně - vstoupit do kooperace se sovětským výrobcem tím způsobem, že by ur-
čitý uzel např. sovětského zařizeni byl vyráběn (nebo i projektován v ČSSR).

Lze tedy učinit závěr, že koncepce založená sovětskou hlavní organizací v ob-
lasti problematiky KPVTP 3.1.8. se ukázala jako nereálná a její plnění, pokud vůbec
o něm lze hovořit, bylo pouze formální.
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Přes tuto nepříznivou situaci se československá strana snažila dosáhnout urči-
tých pozitivních výsledků spolupráce, a to ve dvou oblastech, v nichž jsne měli ur-
čitý časový předstih před sovětskou stranou a to v oblasti mobilní cementační linky
íltSA (OOV) a v oblasti spalováni, kde byla vyvinuta experimentálni spalovna (VCOE).

V srpnu roku 1987 byla v Moskvě uzavřena smlouva o dvoustranné vědecko-tech-
nické spolupráci mezi VNIINM im Bočvara a ÚOV v oblasti jmenovitých úkolů 3.1.9.1.
(typové schéma zneškodňováni kapalných odpadů z 3E s reaktory WER), 3.1.8,3. (ce-
mentování RAO) a 3.1.8.7. (ukládáni RAO).

Klíčovým bodem je ustanoveni, že "československé organizace se budou speciali-
zovat na výrobu a dodávky mobilních kalcinačně-cementačnich linek pro země RVHP".

Další vývoj ukázal, že tento bod nebyl ani jednou reálnou dodávkou naplněn.
Důvodem je zejména okolnost, že sovětská strana považuje výkon linky MESA vyvinuté
v CSSR (0,5 m3/nod. koncentrátu při přímé cementaci a 0,1 m3/nod. při kalcinaci)
za neúměrně nizký pro svoje potřeby a nedoporučuje toto zařízení ke koupi třetím
zemím. Přesto v roce 1989 byl projeven ze strany NDR seriózni zájem o nákup podobné
linky v ČSSR. Oednáni dosud nebyla skončena, avěak poměrně dlouhá dodací lhůta,
kterou je schopna KPS poskytnout, může zákazníka odradit.

Zkušenosti získané čs. stranou při vývoji technologie a zařízení cementace na
lince MESA by mohly být pochopitelně využity při vývoji zařízeni o vyšším prosaze-
ni, o něž jeví zájem sovětská organizace. Ukázalo se však, že původní sovětská na-
bídka, aby takové zařízení bylo v ČSSR podle sovětského zadáni vyvinuto a vyrobeno,
byla po výměně řady dopisů mezi Ú3V a VNIINM s poněkud rozpornými stanovisky de fac-
to stažena. Byla nahrazena návrhem, aby se čs. organizace účastnily konkursu (s
účastí madarské strany) o získáni možnosti vyvíjet modul (uzel) vlastní cementace
a modul dálkového ovládání a automatizace. Jednání dosud nejsou skončena, cvSak
KPS oprávněně vyžaduje od sovětské strany bud zcela podrobný dosud chybující výklad
celá sovětské technologie cementace, která ostatně při kusém popisu vzburtuje v pra-
covnicích QCJV nedůvěru, nebo zcela podrobnou specifikaci homogenizátoru a ostatních
části cementačniho modulu. Prototyp by byl při druhé variantě vyroben pro sovětské-
ho zákazníka bez garance, že bude vhodný pro jeho technologii. Naději na úspěšné
dokončeni těchto jednání nelze hodnotit jako vysokou.

V oblastí spalováni byl posun představ o spolupráci podobný jako v problemati-
ce cementace, tj. ve směru zužováni pole spolupráce a účasti ČSSR. Nejdříve dostalo
Československo nabídku dodávat spalovnu RAO pro SSSR a ostatní země jako kompletní
dodávku. Ta nebyla přijata, nebot nebylo možno získat u nás generálního dodavatele.
Později nastoupila představa o budováni společného (ČSSR + SSSR) prototypu spalovny
na některé 3E v SSSR nebo ČSSR. Po návštěvách sovětských specialistů na experimen-
tální spalovně v Oaslovských Bohunicích a československých specialistů na zařízeni
v Zaporožské elektrárně vSak obě strany došly k názoru o neúčel/iosti výstavby spo-
lečné prototypové spalovny. Důvodem je zřejmě okdlnost, že ani jeden uzel spalovny
VÚDc a spalovny v Záporoži není pro druhou stranu natolik atraktivní, aby byly kom-
penzovány určité komplikace spojené se společným projektem a společnou výstavbou.

V roce 1988 nebyly sice jeětě známy tyto dosud málo významné výsledky dosavad-
ních pokusů o spolupráci, avšak československá hlavní organizace KPVTP 3.1.8. ÚCJV
považovala již tehdy situaci v této spolupráci za natolik málo uspokojivou, že na-
vrhla, aby celá tato záležitost byla projednána na vedeni ČSKAE. Příslušná velmi
podrobná, otevřeně kritická, zpráva byla projednána v listopadu 1988 vedením ČSKAE,
které vyslovilo názor, že spolupráce v HÚ 3.1.8. KPVTP není dosud uspokojivá, sou-
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hlásilo s analýzou příčin tohoto stavu a uložilo řediteli ÚJV projednat se sovět-

skou hlavni organizaci čs. stanovisko na změnu koncepce této spolupráce.

V březnu 1989 jedráni ředitele ÚOV v Moskvě proběhlo a sovětská hlavni organi-

zace vyslovila souhlas s čs. stanoviskem.

Bylo dohodnuto, že jako podstatná by se měla uplatnit forma mezinárodních hos-

podářských Sdruženi, která dosud v KP VTP 3.1.8. na rozdíl od 3.1.7. vůbec nebyla

využita, a že by spolupráce měla být zaměřena hlavně na problémy, které v jednotli-

vých státech ještě nedospěly do stadia připravy výroby nebo výroby samé, což potom

navozuje spíže vztahy konkurence naž společného vývoje.

0 tom, zda pokus o novou koncepci spolupráce by mohl být úspěšnější než kon-

cepce z r. 1986, hodně napoví společné jednání zástupců zemi RVHP, které sa bude

konat v záři 1989 v BLR.
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ZBER A ANALÝZA PODKLADOV PRE VÝVOJ DEKONTAMINAČNÝCH TECHNOLOGIÍ

Jozef Blažek, Milan Solčányi, Zdenek Melichar

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Ladislav Konečný, Ľudovít Tomík

Slovenské energetické podniky, Atómové elektrárne, Bohunice

ANOTÁCIA

Pri vývoji dekontaminaäných postupov a ióh aplikácii v jadrovej elektrárni (JE) je potrebné

vychádzal zo stavu v tejto oblasti vo svete a z podrobných charakteristík kontaminovaných materiá-

lov, najmä charakteru, chemického a fázového zlcSenia kontaminovanej vrstvy a druhu kontaminácie,

so zóhtadnením ich zmien s dtSkou prevádzky JE. V referáte sú zhrnuté stav a problémy vývoja i apli-

kácie dekontaminaänýah postupov pre časti primárneho okruhu tlakovodných reaktorov, najmä problémov

teahnicko-ekonomického hodnotenia dekontaminaSných postupov a je popísaný systém i spôsob odberu

vzoriek pre sledovanie trendu kontaminácie, spolu s metódami pre stanovenie chemického a izotopové-

ho zloienia odohraných vzoriek ako i dosiahnuté výsledky.

1. ÚVOD

Proces vzniku koróznej kontaminovanej vrstvy na vnútorných plochách zariadení

primárneho okruhu (10) je velmi komplikovaný a je výsledkom prekrývajúcich sa (para-

lelných ) procesov korózie (erózie) materiálov v okruhu i na nich vznikajúcej koróz-

nej vrstvy, záchytu rozpustených iónov, nerozpustných a koloidných častíc.

Základné charakteristiky kontaminovanej vrstvy, ku ktorým patria chemické a fázo-

vé zloženie samotnej vrstvy, ako matrice viažucej kontaminanty, časové zmeny týchto

parametrov,hrúbka vrstvy , chemické zloženie a druh kontaminantu,určujú požiadavky na

samotný proces dekontaminácie. Technicko-ekonomické parametry procesu a príslušnej

technológie dekontaminácie (korózne účinky,ekonomika procesu,spracovatelnosť vznikajú-

cich odpadov atä.) rozhodujú o použiteľnosti dekontaminácie v konkrétnych prípadoch.

Zo širokého komplexu problémov,ktoré je pri vývoji procesu a technológie dekontaminá-

cie zariadení 10 treba uvažovať, riešiť, zhodnotiť a experimentálne overiť sa v tejto

fáze riešenia problému hlavná pozornosť sústredila na :

a) Vypracovanie systému a spôsobu odberu vzoriek z vnútorných plôch zariadení 10

b) Vypracovanie metód pre stanovenie základných zložiek koróznej vrstvy (Fe,Cr,Ni)

v odohraných vzorkách ako i špecifickej aktivity

c) Rozpracovanie problematiky technicko-ekonomického hodnotenia postupov dekontaminá-

cie potrebného pre rozhodnutie o účelnosti vykonania dekontaminácie

d) Analýzu súčasného stavu a problémov dekontaminácie v prevádzkovaných JE s tlakovod-
nými reaktormi

2. ODBER A ANALÝZA VZORIEK KONTAMINOVANEJ VRSTVY Z VNÚTORNÝCH PLOCH ZARIADENÍ PRI-

MÄRNEHO OKRUHU

Jednotlivé údaje o chemickom zložení koróznej vrstvy,jej kontaminácií a ďalších

charakteristikách možno získať:

1.) Meraním dávkovej rýchlosti v rôznych miestach 10

2.) Meraním špecifickej aktivity kolimovaným detektorom,gama spektrometricky

3.) Odberom a analýzou dekontaminačných roztokov počas dekontaminácie častí 10

4.) Odberom a analýzou vzoriek materiálov alebo koróznej vrstvy z príslušnej časti IO
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Najúplnejšie a komplexné informácie o charakteristikách a zložení koróznej vrstvy

možno získať jej analýzou (metódami fyzikálnymi.chemickými,spektrometrickými atď.) na

vzorkách materiálov vybraných z príslušnej časti 10. Metódy pre tento účel sú viac-me-

nej vyvinuté a používané. Hlavný problém je v získaní vzoriek.

Z hladiska možnosti systematického a dlhodobého získavania informácií o zložení

a kontaminácií koróznej vrstvy sa po porovnaní realizovatelnosti v JE, možností,výhod

a nevýhod jednotlivých spôsobov, ako najvýhodnejší pre svoju jednoduchosť,rýchlosť,

minimálne zaťaženie odberového miesta a reprezentativnost javí elektrochemický spôsob

odberu vzoriek koróznej vrstvy /~1 7.

2.1 E l e k t r o c h e m i c k ý o d b e r v z o r i e k

Odber vzoriek je realizovaný kompaktnou odberovou sondou s vloženým tampónom, na-

vlhčeným elektrolytom- Pripojením sondy na zdroj jednosmerného prúdu a jej priložením

na kontaminovaný povrch sa anodicky rozpúšťa korózna vrstva a čiastočne aj základný ma-

teriál pod ňou. Tým dochádza k uvoľneniu vrstvy a zachyteniu rozpustných i nerozpuste-

ných podielov do tampónu /plstený krúžok 0 - 2 cm /.

Ako napájači zdroj sa používal zdroj stabilizovaného jednosmerného napätia :

U = 6 V, I = 0,8 A. Dĺžka jednotlivých odberov bola 60 a 120 s s prúdovou hus-
iílaX ľľlaX fy

totou j: 50 - 250 mA/cm , najčastejšie s použitím elektrolytov 15 - 20 % HNO3<

Odbery pri vyšších prúdových hustotách j: 100 - 200 mA/cm s elektrolytmi na báze

zriedených roztokov HNO, sú vhodné najmä k získaniu vzoriek pre zistenie rádionukli-

dového zloženia kontaminácie /prakticky kvantitatívny záchyt kontaminácie na tampóne/.

Pre účely analýzy chemického zloženia koróznych vrstiev tieto odbery nie sú najvhod-

nejšie, vzhladom na nedefinovatelný príspevok katiónov kovov z elektrochemického roz-

púšťania podkladového kovu. Tento nedostatok možno obmedziť použitím nižších prúdových

hustot v spojení s vhodným elektrolytom a postupnými neúplnými odbermi z jedného mies-

ta.

2.2 M i e s t a o d b e r u v z o r i e k

Pri návrhu miest odberu vzoriek z jednotlivých častí 10, špecifikovaných v spo-

lupráci VÚJE-EBO-EDU sa brali do úvahy do tej doby získané výsledky, pri odbere obdr-

žatelné dávky, možnosť realizácie odberu (povolenie odberu a dostupnosť častí), frek-

vencia otvárania zariadenia pri odstávkach a plánované dekontaminácie. 5 uvážením

týchto dôvodov bolo navrhnuté odobrať vzorky z nasledujúcich zariadení:

1.) HCČ (vaňa a rozvádzacie kolo)

2.) HUA ( u studenej i horúcej z nátrubkov i valcovej časti )

3.) Pohony systému ochrany a riadenia reaktora (2 miesta)

4.) Parogeneŕátor (studený a horúci kolektor a primárne veká)

5.) Hlavné cirkulačné potrubie

Okrem toho sa predpokladá, že sa odoberú ( keď to bude možné) pre doplnenie úda-

jov i vzorky z ostatných zariadení 10 a budú sa analyzovať i materiály vyberané z 10.

2.3 S t a n o v e n i e c h e m i c k é h o z l o ž e n i a

Vlastnej analýze predchádza prevedenie vzorky z tampónu do roztoku. Z použitých

spôsobov :

- spaľovanie tampónu a vylúhovariie popola
- extrakcia kyselinami za varu
sa ukázal ako najvhodnejší posledný spôsob, pri ktorom sa odberový tampón varil v
banke s 20 ml HC1 1:1 pod spätným chladičom. Po 1 hodine varu sa výluh ochladil a
přefiltroval sa cez sklenenú fritu. Tampón sa na frite premyl malým množstvom roztoku
HC1. Spojené filtráty sa doplnili demi-vodou v odmernej banke na 50 ml a takto pri-
pravený roztok slúžil na stanovenie obsahu Fe, Cr a Ni metódou AAS a polarograficky.
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Stanovenie Fe,Cr a Ni sa vykonalo na atómovom absorpčnom spektrofotometri

AAS-1 (Carl Zeiss) metódou štandartného prídavku v dvoch roztokoch,resp. na prístro-

ji PYE UNICAM-SP 9 metódou kalibračnej krivky. Chyba stanovení vo všeobecnosti ne-

presiahla 2 h. Pri polarografických analýzach sa používal polarografický analyzá-

tor PA-4 (Laboratórni přístroje) a statická kvapková orťutová elektróda SMDE - 1.

Polarografické spektrá sa zaznamenávali v trojelektródovom zapojení od počiatočného

potenciálu E. = 96 mV oproti SCE metódou rýchlopriebehovej diferenciálnej pulznej

polarografie (FSDPP) na jedinej visiacej orťutovej kvapke. Rýchlosť nárastu potenciá-

lu bola dE/dt=2O mV/s, amplitúda pulzov bola 12,5 mV pre Fe a Cr, 25 mV pre Ni.

Pre súčasné stanovenie Fe,Cr a Ni v jednom roztoku sa vyvinul vlastný základný

elektrolyt: 1 M (NH4) CO, + 0,75 M NH4NO3, v ktorom sú pre analytické účely dosta-

točne rozlíšené vlny C r " ( E =190 mV), Fe 1 1 1 (E =398 mV) a Ni 1 1 ( Ep = 1002 mV).

Príprava vzoriek pre polarografickú analýzu je náročnejšia,ako pri stanovení

metódou AAS. Z vopred pripraveného výluhu vyššie opísaným spôsobom sa po jeho dopl-

není na 50 ml odpipetuje 5 ml do porcelánovej misky a po pridaní 1 ml koncentrova-

nej HNO, sa úplne odparí. K odparku sa pridá kvapka koncentrovanej HNO-j, 2,5 mlH20,

0,2 ml 1 % AgNO, a 4 ml 20 % (NHA),S90Q a nechá sa variť asi 5 min. Zostatok (ccaa 3 4 2 2 8
0,5 ml) sa po vychladnutí spláchne základným elektrolytom do odmernej banky a doplní

sa na 25 ml. Z takto pripraveného roztoku sa pipetuje 5 ml k 15 ml čistého základ-

ného elektrolytu v polarografickej nádobke. Po odstránení kyslíka prebublaním Ar

sa zaznamená polarografická krivka.

Chyba stanovení bola menšia ako 3 %. Rozdiely medzi stanoveniami metódou AAS a pola-

rografiou nepresiahli 3 H ako plynie z tab. 1.

Tab. I : Porovnanie výsledkov stanovenia Fe,Cr a Ni metódou AAS a OPP

Vzorka

HCČ 2

HCČ 2

HCČ 2

HCČ 4

HCČ 4

AAS -

Fe
53,22

61,53

80,56

106,30

113,13

kone. /~mg/l

Cr
16,76

19,42

23,15

30,87

31,82

7
Ni
5,56

6,30

7,55

14,13

15,60

Fe
52,95

61,71

80,43

106,60

113,03

DPP- kone.

Cr
16,34

19,21

23,36

30,56

32,46

/"mg/l 7

Ni
5,62

6,23

7,48

14,34

15,42

S ohladom na jednoduchšiu prípravu vzoriek i celý proces stanovenia sa vo väčšine prí-

padov používala k stanoveniu kovov v odobranej vzorke metóda AAS. Boli analyzované

desiatky vzoriek z JE V-l, V-2 a EDU, odobraných v rôznej dobe od začiatku prevádzky

blokov.

Zo získaných výsledkov nemožno zatial urobiť záver o hrúbke koróznej vrstvy, ani

o presných pomeroch koncentrácii jednotlivých zložiek v nej, pretože vrstva je velmi

tenká a i pri odbere vzorky s menšími prúdovými hustotami nie je ešte dokázané,že

použité elektrolyty rozpúšťajú vrstvu rovnomerne a nedochádza k podleptávaniu vrstvy

a tým i k nedefinovanému príspevku katiónov kovov z elektrochemického rozpúšťania

základného materiálu. Pre tieto účely bude treba nájsť elektrolyt,ktorý rozpúšťa

koróznu vrstvu rovnomerne (všetky zložky) a tento fakt bude treba i potvrdiť.
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00

Pokračovanie tab. 2

Miesto odberu

Rozvádzacie
k o l o HCČ-46

Horúci kolek-
t o r PG-44

Studený kolek-
t o r PG-44

PRIEMER
POČTU
VZORIEK"

2

2

2

2

A / kBq/cm2_7

Co - 58 Mn - 54 Ag - 11OM Zn - 65 Fe - 5 9 Co - 6 0 Sb - 124 Nb - 95 Z-A

26,12 2,394 1,157 0,286 0,563 0,759 0,218 0,654 32,15
£4,2% 18,1% i4,5% 1-5,8% £5,1% i5,7% £3,5% =10,0% i3,8%

26,12 2,365 1,22 0,257 0,608 0,789 0,201 0,549 32,11
12,5% 10,5% í 0,8% í 2,6% í 5,2% ;2,0% í6,6% ri2,5% i2,l%

43,61 5,927 - 0,366 0,845 1,38 0,365 1,006 53,497

_h16,l% í 19,3% - *12,3% +17,9% Í17,O% £19,4% 116,5% 116,5%

7,624 1,386 0,276 0,152 0,318 0,315 0,403 0,073 10,55

Í17,6% M7,6% :21,0% Í'19,1% -'•21,0% í 9,2% r 4,3% +2,0% 1:8,3%
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2.4. S t a n o v e n i e š p e c i f i c k e j a k t i v i t y o d o b r a n ý c h v z o r i e k

Aktivita rádionuklidov v odobraných vzorkách bola stanovená z ich ->riameho me-

rania gama-spektrometricky na aparatúre, ktorá pozostávala z :

1.) koaxiálneho Ge/Li/ detektora typu CD-3 (Výrobok ÚJV Řež) s účinným objemom 40 cm
2.) spektrometrickej trasy tvorenej predzosilňovačom Canberra 2001 A a zosilňovačom

Canberra 2020

3.) Mnohokanálového analyzátora Canberra 85.

Plocha píkov bola stanovená metódou TPA (firmware analyzátora) . Kalibračné merania

boli vyhodnocované regresnou analýzou, pričom chyby regresie (kalibrácie) sú do 3%.

Výsledky zo stanovenia špecifickej aktivity i rozptyl hodnôt pri paralelných

vzorkách (brané vedia seba-pokial sú u rovnakého zariadenia uvedené ďalšie paralelky,

sú 7. iného miesta) ukazuje tab.2, kde sú údaje zo zariadení JE V-2 -4 blok po 1 roku

prevádzky i tab. 3 ,kde sú výsledky z 1 bloku JE V 1 po 10 rokoch prevádzky.

Výsledky zo stanovenia špecifickej aktivity na zariadeniach 10 1 bloku JE V-l v rôznej

dobe od začiatku prevádzky sú v tab. 4.

Tabulka č. 4 Rádioizotopové zloženie a špecifická povrchová aktivita (Bq.cnT ) na zariadeniach

JE V-l ( WER-440)

Miesto odberu

Veko SK(PG-14)

Veko SK(PG-15)

Veko SK(PG-12)

Vaňa HCČ-12

Teleso HUA-14S

Teleso HUA-14H

Vaňa HCČ

Teleso HUA-13S

Veko HK(PG-13)

Veko SK(PG-13)

Trnk *_7

5

5,5

6

5

6,25

6,25

6,25

6,25

10,25

10,25

5 8Co

6,1.104

4,6.10*

1,9.10*

8,0.10*

3,1.10*

5,6.10*

5,2.10*

8,5.10*

4,2.103

1.9.103

6 0Co

1,8.10*

2,5.10*

8,6.103

1,8.10*

1,8.10*

3,8.10*

2,6.10*

4,3.10*

1,2.10*

6,9.10*

5*Mn

2,6.10*

2,3.10*

1,5.10*

1,9.10*

1,8.10*

4,3.10*

2,8.10*

4,1.10*

4.5.103

1,8.10*

5 9Fe

5.6.103

2.3.103

3,2.103

4.1.103

3.8.103

6,4.103

4.4.103

7.3.103

1.3.102

-

4.0.103

1,1.103

6.4.103

l,2.103

8.2.103

3.7.103

1,9.103

4.7.103

0.2.102

6.5.102

1 2*Sb

4,1.102

7,0.102

8.2.103

2,7.102

1,0.103

1.9.103

2,0.103

2.6.103

-

7.7.102

9 5Zr

1,0.103

-

-

1,1.103

5.0.102

1,2.103

-

-

-

-

11,8.10*

10,4.10*

6,3.10*

12,7.10*

8,1.10*

15,0.10*

11,4.10*

18,4.10*

6.7.103

3,4.10*

SK - studený kolektor

HK - horúci kolektor

Z doterajších výsledkov z merania aktivity odobraných vzoriek vyplýva, že špecifická

aktivita u jednotlivých zariadení 10 pri rovnakej dobe od začiatku prevádzky sa vý-

razne líši, a že z výsledkov u rovnakých zariadení v rôznej dobe od začiatku prevádz-

ky nemožno s ohľadom na rozptyl hodnôt a malý štatistický súbor dát odvodiť závislosť

špecifickej aktivity na dĺžke prevádzky. Rovnaký záver vyplýva i z ďalších prác

/~1,4_7 . Je to zrejme spôsobené rôznymi hydrodynamickými pomermi v rôznych zariade-

niach, ostatnými prevádzkovými parametrami v 10 a rôznou váhou uplatnenia izotopov
5 8Co a 6 0Co v závislosti na dĺžke prevádzky.
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3. PROBLEMATIKA TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HODNOTENIA POSTUPOV PRE DEKONTAMINÁCIU

3.1 T e o r e t i c k á k o n c e p c i a p r o b l é m u

Hodnotenie výsledného efektu dekontaminácie sa vždy vo svojej podstate zakladá

na komparácii vynaloženého úsilia (reprezentovaného nákladmi) na vykonanie dekontaminá-

cie a prínosov vzniklých v dôsledku takejto činnosti, ktoré sú najčastejšie reprezento-

vané znížením dávkového zaťaženia personálu (znížením predpokladanej zdravotnej újmy).

Pre riešenie optimalizácie medzi nákladmi a prínosmi bola zvolená metóda dife-

renciálnej analýzy nákladov a prínosov, ktorá sa v súčasnosti vo svete rozpracovává

pre účely rozhodovania v JE.

Optima pri tejto metóde je dosiahnutá, keď vynaložené náklady sa rovnajú zníženiu

zdravotnej újmy personálu . Optimalizačnej podmienky je dosiahnuté, ked platí

dX

dS

kde S Q predstavuje optimálnu hodnotu kolektívneho dávkového ekvivalentu.Hodnoty nák-

ladov X i prínosov Y sa musia teda vyjadrovať v rovnakých jednotkách, t.j. v peňažnom

vyjadrení. Úspech optimalizácie závisí od správneho stanovenia peňažných nákladov na

dekontamináciu a zdravotnú újmu .

Pretože hodnota zdravotnej újmy Y je proporcionálna kolektívnemu efektívnemu

dávkovému ekvivalentu S r- , eventuálne individuálnemu efektívnemu dávkovému ekvivalen-

tu H£, je možné optimalizačnú podmienku uvedenú vyššie vyjadriť v tvare /~2_7

d(Ni fj(Hj)) / d Y, / d Y, /

dS , dS /„ j dS Qn dS a dS

kde prvý člen rovnice pravej strany predtsvuje tzv. objektívnu a druhý člen subjek-

tívnu újmu. Koeficienty alfa a beta vyjadrujú finančnú hodnotu jednotky kolektívne-

ho dávkového ekvivalentu ,f. je funkciou distribúcie individuálnych dávkových ekvivalen-

tov a závisí od vzťahu k riziku, H. je stredný dávkový ekvivalent j-tej skupiny zlo-

ženej z N. pracovníkov.

Ako plynie z výrazu,základnou podmienkou pre aplikáciu metódy v JE je stanove-

nie hodnôt kriteriálnych ukazovatelov alfa a beta. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je

znalosť kolektívnych dávkových ekvivalentov a distribúcie individuálnych dávkových

ekvivalentov pre zvolené postupy dekontaminácie. Riešenie sa preto orientovalo v pr-

vej etape na získanie znalostí o týchto veličinách.

3.2 P o s t u p a v ý s l e d k y r i e š e n i a

Dnes doporučovaná minimálna hodnota alfa vo výške 3000USS (v hodnotách r.l9B3)

je založená na odvodení výšky strát v dôsledku prejavu somatických a genetických efek-

tov spojených s daným kolektívnym dávkovým ekvivalentom,ktoré sa stanovia z výšky

strát z hrubého národného produktu príslušnej krajiny (metodika IAEA) £ 3 /. PodZa

tejto metódy získame hodnoty alfa na základe použitia bežne dostupných dát v štatis-

tických ročenkách ČSSR. Hlavným nedostatkom je, že získané hodnoty pre ČSSR nie sú

zrovnateľné s hodnotami podlá metodiky IAEA,že sú to hodnoty pre priemerného obyvatela

bez ohľadu veku a pohlavia a že nie sú spojené s hospodárskym mechanizmom JE. Preto
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sme sa zamerali na nájdenie takého odvodenia, ktoré by sa opieralo o špecifické nákla-

dy vynakladané v JE.

Pre subjektívnu újmu neexistuje doteraz medzinárodne doporučovaný postup odvode-

nia. Pre vyjadrenie subjektívnej újmy sme preto zvolili vzťah
Y2 = Si,t,P

~kde f je faktor zohľadňujúci pravdepodobnosť ročného výskytu udalosti p (r ),

ktorá vedie k danej hodnote dávky jednotlivcov i

f. je faktor času zohľadňujúci psychologickú a sociálnu záťaž jednotlivcov z oča-

kávania vzniku škodlivých zdravotných efektov u prvých dvoch generácií

13- je základná hodnota újmy pre strednú hodnotu dávky i *

Si + r, Je podiel kolektívnej dávky zvolenej skupiny spojenej s dávkovou hodnotou

jednotlivcov v čase t po vzniku udalosti s pravdepodobnosťou p.

Pre pracovníkov JE uvažujemejúrovňami stredných dávok i 5 mSv vzhľadom k log-

normálnemu rozdeleniu pri aplikácii základného limitu 50 mSv. Stredný ročný dávkový

ekvivalent 5 mSv zodpovedá úrovni rizika v povolaniach s uznávanými vysokými štandar-

dami bezpečnosti ( pri ktorých ročná úmrtnosť z profesionálnych rizík neprevýši

10" ). Za vyššie riziko sme v súlade s medzinárodnou praxou £5 J zvolili hodnotu

stredného dávkového ekvivalentu 15 mSv. Pre pracovníkov JE navrhujeme základné rozdele-

nie pre hodnoty alfa a beta podľa hodnoty úrovní dávkových ekvivalentotrako sú uvede-

né v tabuľke

Kategória exponovaných osôb

pracovníci JE

1

2

3

dávková úroveň pracovníka JE

H£<5.10"
3 £ Sv J

5.10"3<^HE<l,5.10"
2

l,5.10"2-ŕ H E<5.10"
2

Hodnoty 0 . navrhujeme odvodiť od hodnoty alfa na základe skutočných nákladov na

ochranu v JE.

Ako je zrejmé z výrazu, je potrebná znalosť kolektívnych dávkových ekvivalentov

S. pracovníkov JE a rovnako aj dávkové distribúcie pracovníkov JE. Preto sme urobili

komplexnú analýzu zaťaženia pracovníkov JE žiarením pre komplex JE EBO za celú do-

terajšiu históriu ich prevádzky. Získali sme tak obraz o riziku pracovníkov nielen

počas prevádzky JE V-l, V-2 ale aj JE A-l, pred a po havárii a tak isto v dobe

jej tzv. ochranného uloženia .

3.3 A p l i k á c i a m e t ó d y na d e k o n t a m i n a č n e p o s t u p y

Náklady súvisiace s dekontamináciou A X zahrňujú :

- náklady na monitorovanie

- náklady na prípravu zariadenia k dekontaminácii

- náklady vlastného dekontaminačného procesu (roztoky,zariadenia,regenerácia,energie)

- náklady dekontamináciou vyvolané(spracovanie, likvidácie sek.odpadov)

- náklady na pracovnú silu

- iné náklady (úroky,odpisy,náklady na ochranu...)
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Redukciu dávkového ekvivalentu pri dekontaminaci i materiálu & S„ získame zo vztahu

a s D = ( s A - s B ) • s A B + s L

kde S^ g je kolektívny dávkový ekvivalent zariadenia bez dekontaminácie a po de-

kontaminácii

SAQ Je kolektívny dávkový ekvivalent získaný dekontaminačnými pracovníkmi pri

dekontaminácii zo stavu A do stavu B

S. je kolektívny dávkový ekvivalent získaný pracovníkmi pri likvidácii sekun-

dárnych odpadov ( spracovanie,balenie,prevoz,uloženie )

Procesy dekontaminácie možno hodnotiť ako výhodné pri podmienkach ,keď

A S

Pre aplikáciu metódy cost-benefit analýzy v praxi JE v ČSSR je potrebné odsúhlasiť

metodiku výpočtu i stanovené hodnoty oC a fä .

4. Z A V E R

V referáte sú stručne zhrnuté výsledky z odberu a analýzy vzoriek pre sledo-

vanie trendu kontaminácie vnútorných plôch zariadení 10 JE VVER a z rozpracovania

problematiky technicko-ekonomického hodnotenia dekontaminačných postupov metódou

cost-benefit analýzy.
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VtZKOM VLIVU KVALITY POVRCHŮ ZAŘÍZENÍ PO MA JEJICH DEKONTAMINACI

Martin Březina, Pavol Masarik, Ľudovít Kupca

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ASOTACE

V příspěvku jsou uvedeny výsledky z-íekané při sledování účinků dekontaminace na povrch mate,

lů. Byly ověřeny metody avStelné mikroskopie, elektronové (rastrovací i transmisní) mikroskopie <

BTG difrakčni fázové analýzy pro hodnocení změn povrchů materiálů v laboratorních i v provozních

podmínkách. Vale jsou uvedeny hodnoty korozních úbytků získané pro různé materiály a různé dekon

taminační postupy. Uvedeny jsou tég výsledky meahanickýah zkoušek teploeměmých trubek PG a mate'

piálu primárního potrubí po opakované dekontaminaci.

1.0VOD

Se stoupajícím počtem provozovaných Jaderných elektráren dochází ke
značnéMU rozvoji způsobů dekontaminace povrchů zařízení primárního okruhu.
Neustále jsou vyvíjeny nové postupy, metody provozně používané jsou
upravovány tak, aby se výsledný účinek přiblížil ideálnímu optimu. Při této
postupné optimalizaci hraje důležitou úlohu také pohled na stav ' povrchu
zařízeni před a po dekontaminaci z hlediska změn vlastností materiálů.

Úkolem dekontaminace je odstranit z povrchu zařizení korozní vrstvu,
která obsahuje radioaktivní izotopy. Tato vrstva však současné chrání
konstrukční materiál primárního okruhu Ckterým je u elekráren typu W E R 440
austenitická chronniklová ocel stabilizovaná titanem typu 0Chl8N10T) před
korozi a tvoří vlastně základ korozní odolnosti této oceli. Použité
dekontaminačni metody musí být proto poměrně agresivní k této vrstvě, avšak
musí jen minimálně ovlivňovat vlastnosti základního materiálu. Z tohoto
důvodu je potřebné sledovat vhodnými technikami stav povrchu materiálu před a
po dekontaminaci jak v laboratorních, tak i provozních podmínkách.

Na základě výsledků práce Cil, ve které byly navrženy metody hodnocení
kvality povrchu konstrukčních materiálů primárního Okruhu, byly v další etapě
tyto metody experimentálně ověřeny 121. Tím se vytvořily podmínky pro
komplexní zhodnocení účinků dekontaminace obsažené v práci [31.

2.METODY HODNOCENÍ STAVU POVRCHU MATERIÁLU

Při volbě vhodných metod je zapotřebí vzít v úvahu, že s povrchem
materiálu není spjata jen problematika dekontaminace, ale též kontaminace,
pasivace, i rekontaminace. Proto je nutno volit takové metody, které umožňuji
studovat a popsat povrch a s ním spojené oblasti v laboratorních i v
provozních podmínkách. Na druhé straně vsak není vhodné omezovat se pouze na
povrch, protože dekontaminací mohou být ovlivněny i další vlastnosti
materiálu Cmechanické, korozní?. Proto byla věnována pozornost celému
materiálu se zvláštním zaměřením k povrchu.

Jako základní metoda pro sledováni změn na povrchu byla zvolena světelná
mikroskopie. Umožňuje poměrně ryc.ilé a operativní sledováni změn na povrchu v
laboratorních i v provozních podmínkách Cpomocí přenosného mikroskopu, resp.
otisků}. V laboratorních podmínkách je navíc možnost použít některé speciální
optické metody Cinterferenční a rázový kontrast, polarizované světlo).

Rastrovací elektronová mikroskopie ve spojení s RTG mikroanalýzou jako
hlavní doplňující laboratorní metoda poskytuje diky velké hloubce ostrosti
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Podrohriš .jsou mf?f.a l o g r a f i c k é iiurt.odv popsány v 113, rt-g. d iťrakční fázová
.m^ilýv.a pak v T51.

rrí)Al.«I MOŽNOSTI Sl.LD0V.4Nt IJČlNKň DEKONTAMINACF NA MATERIÁL

Základní metodou vhodnou pro r y c h l é o r i e n t a č n í hodnocení působení
dekoni.ami nace na povrch m a t e r i á l u ,je rych lost , rovnoměrné koroze s t a n o v e n á

norem ČSN OSRtOt a ČSN 0:<8102. Vel ikost, korozních úhyt.kft j e však vhodnéy

vyjádřit, v přepočtu na .jeď-T) dekontaminačni cyklus v g.ro resp. v Mn, aby
bylo možno porovnávat, výsledky s literárními údaji.

Další možností je sledování změn korozní odolnosti materiálu po
dekontaminaci . Jerlná se především o rif-které specifické druhy koroze, jako je
napr. bodová a štěrbinová koroze, mezikrystalová koroze a korozní praskání.

Významnou «.>bl*.«st.í, kdf S P mohou vlivy dekontaminace uplatnit je
sledování změn mechanických vlastností. Vhodnými zkouškami, jsou např. tahová
«ko'i«ka zkouška vA-p.^m v ohybu, zkouška rázem v ohybu tělísek s nacyklovanou
únavovou i.ihliniiii a zkoušky lomové houževnatosti. Tyto zkoušky byly uplatněny
při hodnocení základního materiálu primárního potrubí 16,71. K hodnocení změn
vl<is'tii«is-tí t.r-plosměnných trubek pak bylď použita zkouška statickým tahem,
vnitřním t.lakem a vysokokmitovou únavou C8,p],

4.VÝSLEDKY LABORATORNÍCH EXPERIMENTŮ

•11. Volba experimentálního materiálu

Volba materiálu vycházela ze dvou přístupů. Prvním bylo použiti
neaktivních vzorkft bez korozní vrstvy. Zde bylv* základním kritériem použiti
takových druhfl materiálu, které se používají na konkrétní konstrukční uzly JE
VVER 410. Proto byly získány montážní přídavky primárního potrubí JE V-2. Šlo
i.edy o materiál konkrétně použitý v provozních podmínkách. Dalším použitý*
materiálem byly t.ep.losměnné trubky PG, které byly v prflběhu montáže ve VS2K.G
vyřazeny y. dftvodu nedodržení předepsaného tvaru při ohýbání. Rovné úseky
trubek byly vyřezány a použity k experimentňm. Aby se potlačil vliv odlišné
metnlurgickť> historie, připadne rozdílného chemického složení, byly vybrány
ponxe i.riihky v, jedné tavby. Posledním typem materiálu pro neaktivní vzorky
by! plech v. oceli ňSN 17247.4.

Tyto materiály byly použity v dodaném stavu, dáJe po tepelném zpracování
(y.r.i t.l ivénO a také byl sledován svarový spoj. IJ materiálu primárního potrubí
hyl svar vyhotoven originální technologii, na tep Iosměnných trubkách PG byl
namodelován pruvar elektronovým paprskem a plech byl svařen ručně. Chemické

uvedených materiáln je uvedeno v tab.č.l.

Jako aktivních vzorků bylo pro laboratorní experimenty použito
matf-riálfl, které měly na svém povrchu zachovanou korozní vrstvu Ctrubičky z-
tzv. suchých kanálů, odvzušňovací trubka kolektoru PG), resp.byly provozně
dekontaminovány Cčásti tělesa kolektoru, teplosměnná trubka PG>.
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0

]•

oj:5

0 2 0

0 2 0

o.
0

0 .

li í

s:
0 0 5

0 0 5

0 0 8

(hmot.

Cr

1ÍJ

1 8 .

1 7 .

•sA

•r.\

on

8V

Ni

to.

to.
1 0 .

•ty

Q 8

Oft

0

0

0

Ti

4 4

4 O

4 0

4 2. Ookonl-aminační post.upv

Při volbě sledovaných ii«="korit-aininari)if:h postúpil Jsme vycházeli z po
požívaných v provozních podininknch, ki.er«í .jsim* doplní Li o nově vyvi.jeně
metody. Stručný prehĺbil z4kladních 'leknutímiiiaŕníi~h ro^inkft i *» některými
paramet.ry .je uveden v tab..": 2.

T^b.č.2. Chemické složení .s |>-iraroet.rv dekont.aminařnjrli rr«t,r.ka

Označen í

AF*

r.ITROX

NP

M:>, . . .

C1TE0X-E, o v

F l . c h e m . 1

ni.chem.2

Polos-irh^

ej . rřnein.

Složení

20 e-dm~::í NaOH

S g. dm"3 Ki1tiO4

20 g. dni "' kys. c i tronnvď

20 g.iim ' kv«. šCi-iveluVii

K) s lin~'f KNO,,

^ Ä. dm~:1 KMnO4

1 s '.Im"3 KMnO}

0 2 R. dm"1 HNO.{

1 g.Um ' kys. c i trotiovď

2 g.dm" kys .šCave lová

2 g d m " 3 EDTA

2 . 5 mJ dm"3 M^OII

10 g. dm" kys. šf.av.í 1 r,v.i

5 g.dm~ k y s . r i t ronová

12 g.dm""1 kys. l i o r i t á

1 R. dm~' kys. a n i l in-/!, 'j-<Jisull'onovj

3 S.«1m~"' kys. šf .avelová

S g. dm~" kys. ani J in-X .S-di -sn 1 fonová

Atí g.iim" kys. š'.ftvva|ová

20 K.diii ' <liiKxřii.iii ^muliny

Parametry

4 hod

Víľi° V.

•i hod

1 bod

1 hod

9F> "C

4 hod

ví° c:

100 m.A.<.m~'''

100 mA.cw*1

:H()I) m\.*:m~2
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I . ' í'ai. .l.iníAi.r. i iihvt.kv

Hin'i'n-i •.»!« i i i i*vi.kv b v h ' .•-i..iiiovf.iv j u s i •pakov.ni i .u , ! i ^ u ľ , . i « i i i . t i : i d o <.ť-Jk<>vého

p o č t u I'Tt.i t l e k o i i t a m i i iř iřn i c h c y k l f t p r o \ v t - r l m v uve i l en« ' ' t v p y .ink 1 a i i n i liO

m-it.^v isi l xi. V ý s l e d n ě p r ů m ě r n é liridnot.y p r u v y h r ô m - kombi ri.u;e <l< j kontamiii .-<ŕrt ích

r o z t o k f t j s o u u v e d e n ý v t . a b . č . y .

Tab. ř. 3 Prrtrnprnr hodnoty hmot. nost nich úbytkfl pro vybrán^ d^kontamitiačn í

postupy

fv-kont .:im i ridčn ť

post. u p

AP-CÍTROX

NP-C1TROX

NP, , v C I T R O X - E r , w

Hm'it.nost.rn úlivt.Pk (;; m . PřT"1 ] pi-o m.tt.tr-ti.ily

Prim. pnt r.

0.194

1.76 až 5 . 0 2

x )

PO 1. rub k v

0.117

0.511

* -j

Plech

0.119

1.033

0.109

> h<~>{inr>f v tins mi ̂ lpf•pfi•ňr>veíny

7. nvcfloných výsledků vyplývá, že hodnoty korozních úbytkfl pro postup
AP-CITROX .jsou poměrně nízké a nejsou výrazné rozdíly mezi úbytky plechu a PG
trubek. Vyšší úbytky zjištěné pro materiál primárního potrubí jsou patrně
Kpftsobeny větší velikostí zrna materiálu potrubí. Nebyl pozorován vliv
orientace vzorků Csměr tvářeni> na velikost úbytkft. Sledováním závislosti
úbytků n* počtu dekontaminačnfch cyklft vyplývá, že po počátečních poměrně
vyšších úbytcích dochází poměrné rychle ke snižování jejich hodnoty a k jich
ustálení na uvedených hodnotách.

Postup INP-CITROX je značně agresivní, což je patrné i z velikostí
uhvt.kft. 'lbytky pro jednotlivé materiály se výrazné liší. U vzorku vyřezaných
z primárního potrubí byl prokázán výrazný vliv orientace vy.orkfl vzhledem ke
směru 1.vaření. Vzorky orientované rovnoběžně se směrem tváření vykazují vyšší
úbytky než vzorky orientované tangenciálně Cviz. uvedené hodnoty).

Postup označený jako Np! o w - CITROX-E,^ o w vykazuje podle předběžných údajft
obdobně nizké úbytky jako postup AP-GITROX. Vzhledem na jeho postupnou
optimalizaci jsou hodnoty hmotnostních úbytkft upřesňovány.

•1.4. brněny st*vu povrchu při opakované dekontaminaci

Postup AP-CITROX. který se používá v provozní praxi, je k povrchu
materiálu málo agresivní. Změny na povrchu materiálu jsou téměř
nepostihnutelné i při sledování stejných míst. Napr. po opakované
dekontaminaci fcelkem 15 cyklu> byly na povodně mechanicky leštěném povrchu
pozorovány pouze náznaky hranic zrn, u svarových spojft pak zrna ó-feriu a na
povrchu se občas nacházely žlutavé krystaly oxaláta železa. Na broušeném
povrchu nebylo možno změny vnbec zaznamenat. Při pozorování změn pomocí
trasmisního elektronového mikroskopu na tenkých fóliích bylo pozorováno
pokrývání povrchu folie neprflsvitnou amorfní vrstvičkou, která se
neodstráni)a ani použitím opi echového roztoku na bázi H2O2 a kys.citrónové.
Na fóliích byly přednostně napadány sirníkové vměstky, kovová matrice se
rozpouštěla málo a rovnoměrně.

Průstup NP-OTTROX je ve sledovaném složeni agresivní. Na mechanicky
leštěném povrchu dochází k naleptání hranic zrn již po několika cyklech
opakované dekontaminace. Dochází k plošné korozi se zvýrazněným napadením
hTutuc xin, svarový spoj je silněji atakován. V některých případech došlo i k
tvorbě j.imek různé velikosti, na jejichž dně se nacházel zpravidla karbid Ti.
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Změny v prnhéhu opakované dekontami nace jsou pozorován >• l.-tké na hrouš>>nfm
pr.vrr.hn. N..;;ř. po I.Tti riekontaminační ch cyklech dochází к částečnému
wdstranéni rýh p<> opracování a jasně .jsou patrná jedsiotlivá zrna aust.enit.ii.
Bylo pozorováno také odleptávání sirníkových vméstku CTiS>. Při hclnocpni
kot"'» i h<- napadeni na příčném rw.u byle zjištěna velikowt prftniku po lt»ti
d<•!•;<>nl..«mi načni <:h cyklech awi 0.01 až O. 02 mm. Pozorováním změn пя tenkých

fv>liíeh .jsme konstatovali, že dochází к výraznému úbytku kovové matrice už po
krátkých dobách dPknnt.aminji-e. Pokrývání povrchu fólie aroorTni vrstvou nebyJo

pOZOl -ovállO.

Po.st.up označený Jako IV Pj v- (ЛТКОХ-К, _w jt-
1 к |n>\ii:hu mateři .i I ti viflmi

málo i^i^sivní. Platí pro něj obdobn.n konstatování jako pro postup AP-CITKOX
s výhradou, že nebvlo pozorováno pokrývání, povrchu krystaly oxalátů. ?.m<*tiy na
povrchu jsou pozorovatelné až po větším počtu cyklft, což platí i pro svarový
spoj.

Agresivita elektrochemické dekontaminace závisí výrazně na proudové
hustotě a době působení. Při laboratorních zkouškách byly hodnoceny vlivy
rftzné proudové hustoty a času na výsledný stav povrchu. V prttběhu
dekontaminace dochází к naleptán» hranic zrn a pftvodně mechanicky vyleštěná
plocha má po dekontaminaci 1 hod vzhled silné přejeptané struktury. Dochází k
plošnému naleptání zrn a odleptávání vměstkft. II svarových spojil dochází к
Siilněnni naleptáni jednotlivých zrn. Při hodnoceni velikosti prnníku na
příčném řezu bylo zjištěno, že od určitého času nedochází ke zvětšování
hloubky a další úbytek materiálu je již tém<"ř- rovnoměrný. Srovnáním účifikfl
obou uváděných roztoku nebyly zjištěny podstatné rozdíly v napadení povrchu.

Polosuchá elektrochemická dekontaminace je svým principem podobná
elektrochemické. Proto t.aké velikost napadení závisí na proudové hustotě a
době působení. Výsledný stav povrchu je obdobný předchozímu způsobu a záleží
na obou faktorech, do .jaké míry je povrch atakován. Prodlužováním doby
dekontaminace nebylo pozorovánu selektivní napadení. hranic zrn do hloubky
mater-i álu.

\.c>. Změny korozní odolnosti materiál ft

Kromě uvedeného jjž případu, kdy při postupu NP-CITHOX byly v některých
případech pozorovány jamky, nebyl jiný druh specifického korozního napadení

Sledováním změn korozní odolnosti standardními zkouškami po
ci nebyly zjištěny podstatné rozdíly v odolnosti proti

mezikryst.a1ové, štěrbinové a bodové korozi sledovaných materiálu.

4 . •'.. Změny wchan i<.kvch v J astno.st í

7. výsledku uvedenvch v Г7 a 91 můžeme konstatovat že dekontamiiiačni
postupy AP-CITROX <1S cyklu). NP-CTTROX Í15 cyklft} a Fl chem I <j hod> se
následovaných vlastnostech materiálu neprojevily negativně. Výsledky zkoušek
vzcrke po elektrochemické dekontaminaci zaznamenaly it většiny zkoušek
nejnepříznivější výsledky, které vš^k zapadají do zvoleného í-naptylu 10 '<.. V
žádném případě však hodnoty nepoklesly pod hodnoty zaručované hutním atestem.
Vliv postupu NP( O V" CITROX-E, . uje v současné době stanovován.

•1.7. Rtu. di Trakční rázová analýza povrchft

Při výzkumu vlivu kvality povrr.hn zařízeni primárního okruhu na jejich

dekontaminaci je vhodné využít, i některé užitečné vlastnosti rtg. difrakčni

analýzy, mezi které patři hlavně její nedestruktivnost -i řádově větši

výpi-védiií hodnot.a v porovnání s chemickými analytickými metodami.

Podstata metody vyoh.ta i ze skutečnosti. :>.e každá krystalická látka dává

l>o nzařeii.í moinichroiiioti<:kým i-t.R. xÁiVníw ctirtrakter i sticky «.I i ťratcčn i ohv-rtvc.



V i.řip.-iili; ŕ.ttic'r-. i ,j< i1il'ť'ik'":ni ul>i-..vsf ••• ! . V i i r . : n v y : u p i i|,.r/i,:i . i i i > Í ! , :> i r(t . > l u - i ; í c f l

jednot 1 ivvvh l'.i:-i !••' ,•.'. ni:"< i HIJMIZ i I i .Uličko i k..žd* i.i.-.c je úměrná jejímu
oh.jemovf-tnu pudili; Ar: do iî ii.ívna byla její nlnviií nevytu >.t.i v komplikovaném
vyhodnocováni difraktogramn v případě slož it.ř j-: j rh .-anés: í . Tot.n se v
současnost, i vvzn-Hinně změnilo využi váni m výkonných osobních počítaču.

V dosavadním st.ii.1iu povrchu 3«rÍ5íení pi-im.íi-i. i li<i ukruhii jsme se set.kali
s.f> ilvŕma základními typy vzorků - práškovými .i kompaktními. Fraňkové vzorky
byly připraveny mechanickým oškrabem nebo elektrochemickým odběrem z nánosů a
korozních vrstev vyskytujících se trn povrchu primárního okruhu . Vzorky
připravené prvním způsobem měly nevýhodu v difuznějších liniích
'Hfraktogcvimtt. Kromě toho se při mechanickém odběru obvykle dostala do
preparátu i část základního materiálu. Vzhledem na jednoduchost a rychlost
přípravy se i. př-es tyto nevýhody tento způsob ukázal pro běžné fázové analýzy
jeko vyhovující . Oruhý -ípftsr-h je užitečný v případech, kdy se vyžaduje
přesné změřeni mřížkových parametru.

Problémy si> vyskyt.ly při vyhodnocování složitějších směsí, které
obsahovaly kromě běžné se vyskytujících oxidu železa i organické sloučeniny
případně směsné kremičitany 112J. Nevlastníme totiž doposud výpočtový systém,
který by obsahoval kompletní soubor difrakřních standardů JCFDS a tak jsme se
s vyhodnocením musel i obrátit na ústavy, které takový systém vlastní.

Kompaktní vzorky jsme používali hlavné v případech zkoumání vlivu účinku
dekontaminace na tvar difrakčnich linií v závislosti na délce dekontaminace.
Analyzovali jsme vzorky ze základního materiálu a svarového spoje s cílem
najít na vzorku takové místo, které by nejcitlivěji reagovalo na změnu
intenzity diťrakčních linií v závislosti na délce dekontaminace. Na svarovém
spoji jsme zaznamenali až řádovou změnu intenzity a to v místě TOZ. V
základním materiálu velikost těchto změn silně závisela na lokalitě, k čemuž
zřejmě přispěla .skutečnost, že difrakce byly snímány z poměrně malé plochy,
na které se vykytovala extrémně veliká zrna, která mohla výrazně přispívat
resp. nepřispívat k celkové intenzitě v závislosti na jejich náhodné
orientaci.

5.VÝSLEDKY PROVOZNTOH TXI'ERIMENTO

Ke sledování účinků dekontaminace v provozních podmínkách jsme využili
?-. kousky zařízen í DEKOZ pro elektrochemickou dekontaminaci HCČ a HUA a pro
polosuchou dekontaminaci H<:č. Zkoušky byly umožněny jak na novém, neaktivním
zařízeni < HllA v EDU a EBO5, t.ak i na provozovaných zařízeních. Ke sledování
byla použita metoda nepřímého sledování pomocí otisků, na dostupných místech
byl i použit přenosný metalografický mikroskop.

Při neaktivních experimentech na HUA byla předem standardně připravena
řadd míst mechanickým resp. elektrolytickým leštěním. Tato místa byla pak po
každém dekontaminacnim experimentu sledována. Byly snímány otisky, přenosným
mikroskopem byl sledován povrch a současně byly vždy připraveny nové
lokality, aby bylo možno hodnot.it jednotlivé experimenty samostatně, ale také
i sledovat, celkový účinek všech dekontaminačních experimentu. Z výsledku
uvedených v [21 vyplývá, že nejvíce byl napaden obvodový svar a v případě, že
nebyla odstíněna dolní část armatury, byl atakován i návar těsnicí plochy.
Základní materiál byl nap.ulen jen minimálně. Nebyl také pozorován podstatný
i-ossdtl v působeni razných roztoku, proudových hustot a stínění elektrod.

'/. poznatku získaných při aktivních experimentech vyplynulo [2,10,111,
•/,<• nejvíce na|icxJ.jnvKi místem je vždy svar. Použité způsoby dekontaminace
nejsou K materiál nm ulity HCČ a tělesa HUA agresivní a nevyvolávají na
povrchu nepřípustné změny. Celkové korozní působeni elektrochemické a'
polosuché dekontaminace na povrch je za sledovaných podmínek menší, než
koroze materiálu vyvolaná působením chladivá za celou dobu provozu zařízení.
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6.ZÁVfiR

Na základě uvedených výsledků je možno konstatovat, že navržené metody
hodnocení kvality povrchu byly v praxi úspěšná ověřeny. Laboratorní zkoušky
jsou rutinně využívány pro hodnocení stavu povrchu po dekontaminaci. Obdobně
se v provozních podmínkách osvědčilo sledování povrchu zařízení pomocí otisku
a přenosným metalografickým mikroskopem.

Z hodnocení účinku jednotlivých vybraných dekontaminačních postupů
vyplývá, že opakovaná dekontaminace AP-CITROX uvedených parametrů má až do
celkového sledovaného počtu 15-ti cyklu na povrch sledovaných materiálů
zanedbatelný vliv.

Opakovaná dekontaminace NP—CITROX uvedených parametrů se chová k povrchu
materiálů agresivně, na změnu mechanických vlastností má však zanedbatelný
vliv. Korozní úbytky jsou větší a jsou ovlivňovány orientací, resp. texturou
vzorků.

Opakovaná dekontaminace NP l o v- CITROX-Elov vykazuje nízké korozní úbytky
a zanedbatelnou agresivitu k povrchu sledovaných materiálů. Z tohoto hlediska
se jeví jako velmi perspektivní.

Elektrochemická a polosuchá dekontaminace uvedených parametrů ovlivňují
materiály nejvíce. Na základě mechanických zkoušek a provozních experimentů
je možno prohlásit, že působeni na povrch je za uvedených parametrů
z anedba te1né.

Závěrem je možno konstatovat, že sledování účinků dekontaminace na
povrch zařízení a materiálů primárního okruhu je nutno i nadále věnovat
patřičnou pozornost nejen při vyvíjení nových dekontaminačních postupů, ale i
při jejich provozní aplikaci.
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VÝVOJ ZARIADENÍ PRE DEKONTAMINACIU KOMPONENTOV PRIMÁRNEHO OKRUHU

Jozef Neupauer, Boris Bednár, Jozef Saškovič

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ANOTÁCIA

Popis vývoja zariadení na dekontamináaiu niektorých uzlov primárneho okruhu jadrovej elektrár-

ne, konštrukcia, výroba prototypov, laboratórne a prevádzkové skúšky zariadení. Výsledky riešenia.

1. Ú V O D

Pre dekontamináciu komponentov primárneho okruhu bolo vo VÚOE vyvinutých

niekoľko zariadení. V referáte však budeme hovoriť len o zariadeniach vyvinutých

v rámci dielčej úlohy A 01-159-812/01. V hlavnej etape 3 tejto dielčej úlohy bo-

li na základe požiadaviek užívateľov vyvíjané celkom štyri zariadenia, menovite:

- na dekontamináciu hlavnej uzatváracej armatúry (HUA) československej vý-

roby

- na dekontamináciu plôch

- na dekontamináciu nátrubkov tlakovej nádoby reaktora

- na dekontamináciu kompenzátora objemu (KO).

Každé jednotlivé zariadenie sa riešilo v nasledujúcich ucelených časových

etapách :

- spracovanie základných technických podmienok a vypracovanie projektu za-

riadenia

- konštrukcia zariadenia, vypracovanie dokumentácie pre výrobu prototypu

- výroba prototypu, skúšky, úprava prototypu

- vypracovanie konečnej výrobnej dokumentácie (výkresová dokumentácia, tech-

nické podmienky pre výrobu, návod na obsluhu).

Výrobcom vyvinutých zariadení mal byť Energostroj Chvaletice, k. p., ktoré-

mu bola v rokoch 1986 - 1988 zasielaná spracovaná dokumentácia. V roku 1989 Ener-

gostroj požiadal o sprostenie tejto úlohy. Bolo dohodnuté, že tieto zariadenia

bude vyrábať ELV Kremnica, ktorý vyrába väčšinu zariadení, vyvinutých vo VŮOE.

2. VÝV03 ZARIADENÍ

2.1. Dekontaminačné zariadenie pre vaňu hlavnej uzatváracej armatúry (označenie
DEKOZ - HUA - S ) .

Zariadenie pracuje na princípe mokrej elektrochemickej metódy. PôvoJr.ý ná-
vrh predpokladal použiť na utesnenie nátrubkov HUA zátky oddelené od zaria-
denia. Z pripomienok užívateľov vyplynula požiadavka na kompaktné riešenie,
to zn. zátky a dekontaminačné zariadenie majú tvoriť jeden celok. Po kon-
zultácii s výrobcom HUA ohladne súososti nátrubkov ako podmienky kompaktnos-
ti zariadenia sa táto požiadavka v äalšom riešení rešpektovala. Zariadenie
sa stalo zložitejším, v značnej miere sa však zjednodušila obsluha zariade-
nia pri jeho osadzovaní do HUA. Zariadenie pozostáva z týchto hlavných čas-
tí :
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- pohon
- nosný křiž s nosnou rúrou a elektrodami (horné otočné, spodné pevné)
- zátky.

V časti pohonu je el. motorček na pohon hornej elektródy, prevodovka, spoj-
ka, ovládacie kolo zátok a prívod el. prúdu cez otočnú objímku na elek-
trody.
Na ramenách nosného kríža je prepínač, ktorý zaisťuje reverzáciu pohybu e-
lektródy. Dorazy slúžiace na ustavenie zariadenia do HUA sa opierajú o von-
kajSí priemer nátrubkov. Na navedenie zariadenia do HUA sú dve vidlice* 0-
táčaním ovládacieho kola sú zátky vysunované do nátrubkov, po vysunuti na
doraz sú taniere stláčané a vytláčaný "O* krúžok utesní nátrubok.

Vyrobený prototyp zariadenia sa skúSal na stende HUA, ktorý imitoval zjed-
nodušené vnútorné povrchy skutočného HUA.

SkúSky na stende umožnili odhaliť niektoré nedostatky vyrobeného prototy-
pu. Bolo hlavne nutné zmeniť systém dosadacích a vodiacich plôch, potreb-
ných na rýchle a bezpečné ustavenie dekontaminačného zariadenia do HUA.

Pri podrobnom upresnení požiadaviek na dekontaminacíu pre údržbárske a kon-
trolné činnosti na HUA sa upustilo od dekontanináčie plôch v priestore nát-
rubkov a tým aj k vypusteniu spodnej pevnej elektródy.

Ďalšie úpravy, t. j. zmenšenie vzdialenosti elektród od dekontaminovanéj
plochy, bočné odtienenie pracovnej plochy elektródy, zaizolovanie všetkých
nepracovných kovových čaatí pod napätiu sa urobili s cielom zlepSiť prie-
beh dekontanináčie a vylúčiť negatívny vplyv procesu na dekontaminovaný
kovový povrch.

V októbri 1987 bolo zariadenie skúšané v EDU na originálnej nekontaminova-
nej armatúre HUA a v marci 1988 v prevádzkových podnienkach na DE EDU na
dvoch armatúrach. Zariadenie pracovalo bez závad. Pri dekontaminacii sa
dosiahlo 5-12 násobné zníženie expozičného príkonu pri prúde cca 150 A a
dobe dekontaminácie cca 55 min.

2.2. Zariadenie na polosuchú elektrocheaickú dekontamináčiu plôch (označenie
DEKOZ - P)

V prevádzke jadrových elektrárni sa používajú na polosuchú elektrochemickú
dekontaraináciu ručne .ovládané jednoduché elektródy rôznych tvarov a veľkos-
tí.

Nevýhody týchto elektród sú :

- zlá ovládatelností elektródy, zvlášť v miestach, kde aa vyžadujú dlhé prí-
vody el. prúdu a elektrolytu,

- možnosť dotyku neizolovanou Saaťou elektródy s dekontaminovanou plochou,
- nedostatočne vyriešený spôsob uchytenia plsteného tampónu na elektróde,
- nerovnomerné navlhčenie tamponu,
- nepohodlná regulácia množstva elektrolytu,
- zdĺhavá výmena elektródy.

V základných technických požiadavkách (ZTP) bolo navrhnuté zariadenie, kto-
ré odstraňuje vyššieuvedené nedostatky. p o pripomienkach užívateľov bola



spracovaná výkresová dokumentácia na výrobu prototypu.

Zariadenie je prenosné a pozostáva z týchto hlavných častí :

- zdroj
- držiak elektród
- sada tvarových elektród.

Zdroj pozostáva z upraveného el. zdroja jednosmerného prúdu UTA 200-1, me-
rania prúdu a napätia, nádržky na elektrolyt, čerpadla, navíjacieho bubna,
prívodov. Tieto komponenty sú umiestnené na vozíku opatrenom kolieskami a
závesnými okami na transport.

Držiak elektród sa skladá z rukoväte, delenej predlžovacej tyče a záchytu
elektród, ktorého pripojovacia časť je výkyvná. V rukoväti je regulačný
ventil elektrolytu, svetelná signalizácia úrovne el. prúdu pri dekontami-
naci!. Rukoviť je spojená prívodmi so zdrojom.

Elektróda sa skladá z telesa s rozvádzačími kanálikmi elektrolytu a n!:v>r-
iiii p. c odvod vznikajúcich plynov pri dekontaminácii, vodivej vložky, tampo-
nu, uchyteného na telese lištami. Elektródy sa nasadzujú na záchyt držiaku
elektródy a proti vypadnutiu sú poistené západkou. Elektrolyt je nasávaný
z nádržky čerpadlom a je vytláčaný cez otočnú komôrku do prívodnej polyety-
lénovej hadičky.

Funkčné skúšky prototypu sa uskutočnili na OE EBO v októbri 1988. Boli de-
kontaminované dve zátky kolektora PG, pričom sa dosiahol dekontaminačný
faktor rádu 103. Pri dekontaminácii časti vane hlavného cirkulačného čer-
padla v roku 1989 v nepriaznivejších podmienkach sa dosiahol dekontaminač-
ný faktor cca o 1,5 rádu nižSí.

Z prevádzkových skúšok vyplynuli niektoré poznatky. Najlepšie výsledky bo-
li dosiahnuté na rovných vodorovných plochách. Na zakrivených plochách je
styk tampónu a dekontaminovanou plochou menší, ak zakrivenie elektródy a
dekontaminovanéj plochy nie je rovnaké. Tým sa doba dekontaminécie predl_
žuje. Na zvislých plochách dochádza v hornej časti elektródy k vysychaniu
tampónu, v dolnej časti k prevlhčeniu*

Z uvedeného vyplýva, že pre tieto prípady by bolo treba použiť elektródy
prispôsobené pre dané pomery (zhodný rádius elektródy a dekontaminačnej
plochy, upravené navlhčovacie kanáliky v elektróde podZa pracovnej polohy
elektródy).

2.3. Oekontaminačné zariadenie nátrubkov tlakovej nádoby reaktora typu WER-440
(označenie DEKOZ - NR)

Dosial známy spôsob -polosuchej elektrochemickej dekontaminácie, t. j. ruč-
ne ovládanými elektródami je náročné na čas a hlavne na radiačné zaťaženie
obslužného personálu, z ktorého vyplýva vičíf počet výmeny pracovníkov z
požiadavky neprekročenia radiačnej dávky. Iný spôsob dekontaminácie, napr.
chemickou metódou, vyžaduje niekolko násobne väčší objem dekontcminačných
roztokov a zároveň aj rádioaktívnych odpadov a znemožňuje !<vizuólnú kontro-
lu počas dekontaminácie. Uvedené nedostatky odstraňuje vyvinuté zariadenie,
ktoré je použiteľné len pomocou vrchnej sekcie betón - kontajnera.

Zariadenie je prenosné a pozostáva z týchto hlavných časti :
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- závitový hriadeľ ao zátkou,
- rozvodné teleso,
- pohon,
- rotujúca hlava,
- Štít,
- zberná nádoba a zdroj.

Zátka zabraňuje vnikať elektrolytu do potrubia a zároveň plní funkciu
kotviaceho elemente závitového hriadeía. Vo vnútri závitového hriadeľa a
zátky je vedená drenážna rúrka odsávajúca použitý elektrolyt. Do rozvod-
ného telesa zaúaťuje pomocou rozpoj iteľných konektorov prívodný kábel de-
kontaminačného prúdu, elektrolytu, kondenzátu, ovládania pohonu a zároveň
obsahuje koncový spínač. Pohon tvorí jednosmerný 24 V motor. V rotujúcej
hlave sa nachádza rozvod kanálikov a vedení, ktoré vedú cez odpružené ra-
mená do 8 elektród. Článkové elektródy dovoľujú kopírovať povrch nepravi-
delných potrubných plôch nátrubku. Skladajú sa z telesa elektródy s izolač-
ným krytom a výmenným plsťovým tampónom. V zbernom Štíte sa zachytáva pou-
žitý elektrolyt a cez odtok končí v zbernej nádobe. Na tmrné rameno ští -
tu sa nasadzuje odsávací zvon pre zachytávanie aerosólov. Ako zdroj pou-
žitý je zdroj z OEKOZ - P.

Funkčné akúSky prototypu sa uskutočnil i na skúšobnom stende, kde sa preve-
rili jednotlivé funkcie. Na základe týchto skúšock sa konštrukčne upravili
niektoré časti. Zmenil sa spôsob uchytenia tampónu, upravila sa elektro-
inštalácia, prerobil sa systém rozdeľovania prívodu deko-roztoku na tam-
póny (pri rotácii elektród v hornej polohe nebolodókonalé zvlhčenie tam-
pónu), doplnilo sa odsávanie roztoku do zátky v prípade opačného spádu
nátrubku voči vodorovnej osi . Prevádzkové skúšky na JE EBO budú uskutočne-
né pri odstávke I. bloku v septembri 1989.

2.4. Oekontaminačné zariadenie kompenzátora objemu (označenie OEKOZ - KO)

Zariadenie je určené na chemickú dekontaminaciu vnútorných povrchov kom-
penzátora objemu (KO) pri potrebe značného zníženia expozičného príkonu
počas opráv a kontrol.

Pri návrhu zariadenia museli byť brané do úvahy dva omedzujúce faktory -
sťažený prístup na vlez do KO a M X . svetla výlka nad vlezom cca 2 m. Z
uvedených dôvodov je zariadenie stavebnicovej konštrukcie. Dielce, ktoré
sa oaadzujú do KO môžu mať max. hmotnosť 25 kg a dĺžku 1800 mm.

Zariadenie sa skladá z týchto hlavných časti :

- ostrekovač (osadený v KO),
- čerpadlo s diaľkovoovládanými armatúrami (na plošine P61 alebo 6),
—ovládací panel (v reaktorovom sále)
- zdvíhacie zariadenie (nad vlezom KO).

Ostrekovač sa skladá z vrchnej časti s rozvodmi dekontaminačných roztokov,
z delenej strednej časti (6 navzájom zameniteľných dielov) a zo zátky.
Rotačná časť ostrekovača je poháňaná el. motorom. Diel strednej časti sa
skladá z centrálnej sacej rúry a troch rúr na prívod dekontaminačného roz-
toku k tryskám. Rúry sú z obidvoch strán ukončené prírubami. Centrálnou
rúrou prechádza delený hriadel, ktorý slúži na utesnenie zátky.



Dekontaminačné roztoky o objeme cca 12 m sú ohrievané ohrievacími telesa-
mi KO a pretlakom cca 0,13 MPa sú vytláčané strednou rúrou ostrekovača
cez potrubie do sania obehového čerpadla. Pri inštalácii sa jednotlivé
diely ostrekovača postupne spájajú a pomocou zdvíhacieho zariadenia spúSťa-
jú do KO. Po zmontovaní celého ostrekovača sa zátka utesni.

Oekontaminačný účinok sa dosahuje ostrekom chemickými roztokmi pri teplote

do 95°C.

3. Z Á V E R

Vývoj zariadení OEKOZ - HUA - S a OEKOZ - P bol plne ukončený. Výrobcovi
ELV Kremnica bola odovzdaná výrobné dokumentácia pre opakovaná výrobu. Hoci
zariadenie OEKOZ - NR bolo vyrobené a odskúSané na stende v roku 1988, prevádz-
kové skúSky na DE je možné uskutočniť až v septembri 1989 pri 60 I. bloku elek-
trárne V-l EBO. Po skúäkach bude aj toto zariadenie kompletne ukončené. Súčasti
zariadenia na dekontamináciu kompenzátora objemu budú vyrobené do konca roku
1989 a čiastočne zmontované. Celková montáž, stendové a prevádzkové skúiky budú
v súlade s plánom uskutočnené v roku 1990. Z uvedeného vyplýva, že stav vývoji
zariadení je v súlade 8 plánom.



OPTIMALIZÁCIA CHEMICKEJ A ELEKTROCHEMICKEJ DEKONTAMIH&CIE PHE APLIKACIP HA JE

Milan Solčányi, Dušan Majerský, Jozef Blažek, František Krejčí, Stanislava Urbani-

čová, Milena Pražská, Lýdia Tomaníková

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ANOTÁCIA

V prednáške BÚ shrnuté výsledky výskumných prác vykonaných v rámci BE 04 dieWej úlohy 01 ŠP

RVT A 01-159-812 v rokoch 1986 - 1989. Pri vývoji elektrochemickej a mäkkej dekontaminačnej techno-

lógie eú porovnávané rosné postupy e cietom vyvinut takú technológiu, ktorá zabezpečí kvalitnú de-

kontamináciu zariadenia primárneho okruhu JE typu WER-440 B minimálnym negatívnym vplyvom na zá-

kladny materiál. Vo úvahy eú tiež zahrnuté hľadiska minimálnej tvorby sekundárnych kvapalných

odpadov.

1. ÚVOD

Výskumné práce v oblasti optimalizaci* chemickej a elektrochemickej dekonta-

minácie nadväzujú na základné práce vykonané v rokoch 1981 - 1985 v rámci C'ŠP

A 01-159-104. Cielon prác bolo v úzkej spolupráci s vývojom zariadenia pra dekon-

tamináciu a výskumom vplyvu dekontaminácie na kvalitu povrchov primárneho okruhu

vytvořit základy optimálneho systému dekontaminácie OE typu WER-440 pre potreby

údržby a defektoskopie.

2. ELEKTROCHEMICKÁ DEKONTAMINACIA V ROZTOKU

jedným z výsledkov riešenie ÚŠP A 01-159-812/01 bol elektrolyt zloženia: 1 %

H20x.2H20 + 0,5 % HgCit.HgO + 1,2 ^
 H

3
<X>

3
 (H20x.2H20 - kys. Stavelové. H3Cit.H20 -

kys. citrónová), ktorý sa v súčasnosti v spoločnej aplikácii so zariadeniami DEK02-

hCC a DEKOZ-HUA používa pri elektrochemickej dekontaminácií vane hlavného cirkulač-

ného čerpadla (HCC), resp. telesa hlavnej uzatváracej armatúry ( H U A ) .

Cielom ďalšieho vývoja v tejto oblasti bolo upravit zloženie elektrolytu a

pracovné podmienky elektrolýzy z hlediska vylúčenia akýchkolvek negatívnych vply-

vov procesu - i za predpokladu jeho mnohonásobného opakovania - na povrch dekonta-

minovaného materiálu. Ďaliim zámerom bolo zníženie celkovej koncentrácie elektro-

lytu, čo má priaznivý vplyv na stupeň jeho využitia vzhladom na jednorázovoet pou-

žitia a výelednú solnost elektrolytu ako kvapalného RAO. súčastou rieienia bolo aj

určenie základných požiadaviek na konštrukciu defcontemlnačného zariadenia DB0D2+UA-S.

Na prípravu experimentálnych vzoriek sa používali nizkoaktívne časti "suchých"

technologických kanálov (STK) z 3E V-l s kontaminovanou koróznou vrstvou hrubou asi

1.UB s plodnou hmotnostou približne 0,5 mg/cm ^~l_?. pripadne nekontamlnovaná aus-

tenitická Cr-Ni ocel triedy 17 stabilizovaná Ti e vzorky s modelovými zvermi e ná-

varmi.

Ako perspektívne zložky elektrolytu aa testovali viaceré organické i anorga-

nické kyseliny, pričom se zvýšená pozornost zamerala na triedu organických sulfo-

kyselin. V tabulke č. i sú uvedené časové závislosti dekontaminačných faktorov

v roztokoch jednotného zloženia: 0,2 % sulfokyselina + 0,5 % H20x.2H_0 pre nasledu-

júce sulfokyseliny: sulfosalicylová (SS), p-toluénsulfónová (PTS), anilin-2,5-di-

sulfónová (AOS), "G-soI" (GL), chromotropová (CH). Pre porovnanie sú v tabulke aj

údaje pre už spomenutý elektrolyt: l % H20x.2H20 + 0,5 5i H3Clt.H20 (§t).
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Tab. 1 Přehled dekontaminečných účinnosti v elektrolytech a rôznymi sulfokyseli-
.2nami pri prúdovej hustot* J»lOO •A/cn

t/min

1
2

3

4

5

10

DF
SS

8.0

15,2
20,1
32,9

41,5
67,0

PTS

5,0

6,7

9.1
23,7

30,9
84,0

ADS

12,2

18,2
24,1

38,5
48,7
128,0

GL

8,6

12.4
16,7
24.1

28,6
68,4

CH

9,0

12.1
16,4

21.5

28,5
68,5

St

11.4
16,4
23,7
40,7
56,6
177.3

Z porovnania hodnôt OF v tabulke č. 1 vyplýva, že v elektrolyte s ADS •« do-

sahuje porovnatelná dekontaminsčná účinnost, ako v pôvodnou elektrolyte (St) •dvoj-

násobnou koncentráciou.

Ďalšia práca sa zamerali na úpravu zloženia elektrolytu na báza ADS, určenia

pracovných podmienok a overenie nezávadnosti celáho procesu elektrochemickej dekon-

taminácie. v tabulke č. 2 sú porovnané dekontamlnačné účinnosti v elektrolytoch

s ADS a H„0x rôzneho zložania.

Tab, 2 časová závislost DF v elektrolytoch na báze ADS pri j»100 mA/cm2

t/min

1
2
3
4
5
10

DF

% ADS: 0,2*
JS> H20x.2H20: 0,5

30.2
51.7
61,3
89,2
119,8
253,7

0.1
0.5

27,0
41.6
54,8
71.4
85,7
167,2

0.2
0,25

25.8
39.4
48,0
64,8
77,5
161,2

0.1
0.3

26.9
47,7
58.9
82,3
102.3
228,5

0.1
0,2

22,2
32.6 •

41.6
57.8
72.3
171,8

1 rozdielna hodnoty DF v porovnaní ao stĺpcom ADS v tabulke č. i sú

zapríčinené použitin inej vzorky STK

Pozn.: všetky hodnoty uvádzaná v ráaci jednej tabulky prislúchajú

vzorke* z rovnakého prúta STK,

VzhladoM na dostatočne vysokú dakonteelnačnú účinnost pri relatívne nizkej cel-

kovej koncentrácii elektrolytu (0.4 %) aa považuje za vyhovujúci elektrolyt zlože-

nia: 0,1 % ADS • 0,3% H20x.2H20 (pH - 1,5 a G - 9,3 mS).

Kedže dekontaainačná účinnoat nie je jedinýa rozhodujúci* kritériom pre posú-

denie vhodná*! toho-ktorého elektrolytu pre elektrochemickú dekontaeináciu. eúbežne

a výberoa zložiek e optimalizáciou zloženie elektrolytu aa •etalograficky hodnotilo

korózne pôsobenie elektrolýzy nm základný aateriál, pripadne na skúiobné zvary a

nevery.

Ako ukázali metalografické testy, použité zložky v intervale použitých koncen-

trácii nemali navzájom výrazne odliiný vplyv na dekontaminovaný aateriál. význame

aa viek prejavili rSzne prúdové hustoty. Vo všeobecnosti možno povedal, 2* zvyiova-
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nie prúdových hustot malo pozitívny vplyv na základný materiál; nižěie prúdové hus-

toty menej naleptávali zvarový kov. Ako optimálna - z hladiske minimálneho nalepte-

nia povrchu tak základného materiálu, ako aj zvarového kovu, pri zachovaní vysokej

dekontaminačnej účinnosti - sa Javí anódová prúdová hustota j «= 100 mA/cm .

Uvedený spôsob elektrochemickej dekontaminácie v roztoku bol vyvíjaný pre ap-

likáciu "in situ", preto treba brat do úvahy isté špecifikum pri jeho použití: de-

kontaminuje aa rozsiahly povrch s použitím katódy s podstatne menšou pracovnou plo-

chou, v dôsledku kontaktu celého dekontaminovaného povrchu s elektrolytom dochádze

k poklesu prúdovej hustoty v priamom smere opracovania pod nominálnu hodnotu a ku

vzniku zón rozptýlených prúdov, čo môže mat vzhladom na ich dlhodobé pôsobenie pri

elektrolýze nežiadúci vplyv na opracovávaný povrch ^"*2_7. No obrázku č. 1 je zachy-

tená cast povrchu vzorky vystavenej prúdovej hustote 5 mA/cn V elektrolyte 1 T;

H20x.2H„0 + 0,5 ?.', HgCit.H-0 v trvaní 2 hodin. Zřetelný je progresívny medzikryšta-

lický atak materiálu. Pre porovnanie sú na 9alôich obrázkoch povrchy rovnakého ma-

teriálu opracovaného za rovnakých podmienok v elektrolytoch 0,2 % ss + 0,5 % H ? 0 X .

.2HpO (obr. 2) a 0,1 % ADS -t 0,3 % H20x.2H20 (obr. 3), v ktorých k selektívnemu na-

padnutiu materiálu nedochádza.

Obr. 1 , 2 Obr. 3

Optimalizácia chemickej a elektrochemickej dekontaminácie pre aplikáciu na JE

Elektrolyt 0,1 c
/ ADS • 0,3 % H,,0x.2H20 bol úspešne použitý v prevádzkovom me-

radle pri dekontaminaci! ulity HCČ-44 (EB0). Po elektrolýze v trvaní 3,5 hod pri

prúdových hustotách j • 70 - 100 mA/cm sa dosiahol priemerný DF » 1S00 ^ 3 /. Me-

talografické hodnotenie povrchu ulity po dekontaminácii nepreukázalo žiadny nega-

tívny účinok použitého procesu.

3. POLOSUCHÁ ELEKTROCHEMICKÁ DEKONTAMINACIA

Polosuchý spôsob elektrochemickej dekonteminácie (PSEO) je realizovaný dvoji-

cou elektród - pevnej (opracovávaný povrch) a pohyblivej (katóda). V nedzielektro-

dovom priestore - v tesnou kontakte s oboma elektródami - sa nachádza tampón napo-

jený elektrolytem.

Elektrolyt - pri nízkom koróznom pôsobení na základný materiál - musí s vyso-

kou účinnostou rozpúštat kontaminované korózne vrstvy za vzniku stabilných rozpus-

tných foriem produktov elektrolýzy, musí mat dostatočne vysokú elektrickú vodivost

pre kompenzáciu zvýšeného odporu prostredia vplyvom tampónu a pri prechode prúdu

elektrolytem musí vznikat čo najmenej rozkladných plynov, aby sa obmedzila tvorba

rádioaktívnych aerosólov.
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Práce 3pojené s vývojom PSED se zamerali na dosiahnutie vysokej dekontamínač-

nej účinnosti na nerezových oceliach, dalej na zníženie vývoja plynných splodín e-

lektrolýzy, minimalizáciu korózneho vplyvu na materiál a stanovenie základných pa-

rametrov F5ED s perspektivou konštrukcie poloautomatických a autometických dekonta-

minačných zariadení (DEKOZ-NR).

Pri experimentoch sa používali vzorky z STK, resp. nekontaminovenej nerezovej

ocele triedy 17.

Ako zložky elektrolytov sa experimentálne overovali: kyselina p-toluénsulfóno-

vá (PTS), anilin-2,5-disulfónová (ADS), H20x.2H20, H3Cit.H20, (NH 4) 2S0 4, Na2S0g.7H20,

NH.NC_, H_PO. a mnohé iné.
4 j o 4

Priebeh hmotnostných úbytkov kontaminovaných vzoriek počas dekontaminácie nazna-

čuje, že v roztokoch na báze organických sulfokyselin dochádza k prednostnému roz-

pusteniu koróznych vrstiev pred základným materiálom (vrstvy sa odstraňujú praktic-

ky bez odlupovania). Priame rozpustenie koróznej vrstvy prevláda v počiatočných fá-

zach elektrolýzy. Neskôr dochádza k poklesu kompaktnosti vrstvy a jej edhézie ku ko-

vu, čim sa zníži rychlost priameho rozpustenia. Preto je výhodné přidávat do elektro-

lytu látky zintenzívňujúce rozpustenie základného materiálu v pokročilejších fázach

elektrolýzy, čim sa dalej zvyšuje dekontaninačná účinnost. Ako aktivujúce prísady

sa odskúšali H 3P0 4 (0,5-3 % ) . H20x.2H20 (0,5-4 % ) , HgCit.HgO (0,5-1,5 % ) , HN0g(0,5-

1.5 % ) , (NH 4) 2S0 4 (0,5-3 % ) , Na2S03.7H20 (1-3 %) C \J. v tabulke č. 3 sú uvedené

dekontaminačné účinnosti v niektorých odskúšaných elektrolytoch.

Tab, 3 Závislost DF pri PSED v rôznych elektrolytoch s prúdovou hustotou

j - 200 mA/cm2

p.e.

i"

?.

3

4

zloženie elektrolytu %

H 3 T O 4

H20x

PTS.HgO

NH 4N0 3'
7 H 2°

EDTA-Na2

ADS
H20x.2H20

NH 4N0 3

HgCit.HgO

3

2

2

1,5

2
2
0,5

0.5

2

4
1

pH

1.0

4.e

1.0

1.6

G/mS

89

28

66

34

15 8

20

20

15

22

30 s

57

49

64

46

DF

45 8

97

P9

90

58

60 s

123

101

110

70

* elektrolyt č. 1 CA
J
 9 0 použil ako porovnávací štandard

Použitím NH 4N0 3 sa podarilo znížit množstvo rozkladných elektrolytických ply-

nov cca o 50 %, v elektrolyte s ADS o viac ako 75 % (Tab. 4).

Pozorovania vzoriek metódou SEN po ich dlhodobom opracovaní v uvedených elek-

trolytoch neukázali žiadne špecifické napadnutie povrchu. Na vzorkách bol zrejmý

intenzívny uber materiálu s rezultujúcim rovnomerne naleptaným povrchom, typickým

pre použité podmienky elektrochemického opracovania.
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Tab. 4 Intenzita vzniku plynných produktov elektrolýzy (V ) a úbery nerezo-
2vých vzoriek pri j = 100 mA/cm

elektrolyt

1

2

3

4

hmotnostný uber

/"mg/min.cm2_7'

0,32

0,29

0,26

0,32

lineárny uber
^u/min_7

0,41

0,37

0,33

0,41

vg 2
^"ml/min.cm _/

3,12

0.54

• 0.25

0,96

Vplyv aniónov NOľ, PO^" a Cit ~ v koncentráciách 0,25 M na opracovávaný povrch

bol zanedbatelný. Leštené vzorky mali pôvodný vzhlad aj po 30 min elektrolýzy. Ani-
' 2— 2— 2—
ony S0 4 , S0 3 , Ox sa prejavili zvýšeným úberon a rovnomerným zmatněnim povrchu
bez známok špecirického korózneho napadnutia.

Silné napadnutie povodne vylešteného povrchu sa zistilo u vzoriek elektroly-

ticky opracovaných v roztokoch s koncentrovanými Fe3* a Cr6* (v elektrolyte s Fe 3 +

napadnutie nadobúdalo dokonca charakter jamkového poškodenia povrchu). V roztoku

s koncentrovaným Ni * sa nepozorovalo zhoršenie kvality opracovaného povrchu je

nutné zabránit hromadeniu vznikajúcich zlúčenín Fe a Cr v mieste elektrolýzy

napr. zvýšením prietoku elektrolytu tampónom.

V elektrolytoch 2 a 4 (tab. 3) sa zaznamenali závislosti j • f (U, v. G) a

t - f (u, v) l~ij, kde jednotlivé symboly značia

j - prúdovú hustotu

U - napätie

V - prietok elektrolytu (0,8 - ?.,\ ml/min.cm2)

G - přítlak (O - 70 g/cm2)

t - teplota elektrolytu

Ako tampóny sa použili: plst s hrúbkou 5, reap, i nm a molitan 10 ma.

Vo všeobecnosti sa zaznamenal výrazný vzrast prúdových hustôt pri Uakonšt. so

vzrastajúcim prietokom elektrolytu v intervale V > 0,8 - 1,1 ml/min.cm2 a mierne

zvyšovanie prúdových hustot s Šalej sa zväčšujúcim prietokom.

Zmena přítlaku sa významne prejavila iba u molitanových tampónov.

Teplota použitého elektrolytu so zvyšujúcim sa prietokom klesala.

Vzhladom na dosahované parametre - dostatočné dekontamlnačné účinnost, nízka

produkcia rozkladných plynov, korózna nezávadnost - doporučujeme pre prevádzkové

použitie v spojení so zariadeniami DEKOZ-p a DEKOZ-NR elektrolyt č. 3 (tab. 3) zlo-

ženia 0,5 % ADS 4 2 % H2Ox.2H2O • 2 % NH 4N0 3 S prúdovou hustotou j • 200 - 250 mfi/a*
2

a prietokom elektrolytu v • 1,1 ml/min.cm2.

4. OPTIMALIZÁCIA POSTUPU CHEMICKE3 DEKONTAMINACI E V PO KONTAMINOVANÝCH NEREZ OCELÍ

Cielom tejto etapy bola optimalizácia postupu chemickej dekontaminácie v PO

kontaminovaných nerez oceli z hladiska dosahovaných OF, rýchlosti korózie dekonta-

minovaných materiálov a množstva vznikajúcich RAO. Plnenie uvedeného ciela bolo ro-

bené na základe teoreticko-experimentálneho štúdia pôsobenia oxidačných (alkalických

aj kyslých) e redukčných (kyslých) dekontsminačných roztokov na kontaminované koróz-

ne vrstvy dostupných vzoriek z materiálov PC, ako aj pomocou sledovania kinetlky

rozpustenia modelových syntetických koróznych produktov - fm
3°&'
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Pri laboratórnych dekontaminačných experimentoch boli použité predovšetkým
vzorky suchých technologických kenélov ("STK") a v minimálnom mnoŽ3tve dostupné
vzorky trubiek parogenerátorov.

Ako štandardný porovnávací dekontaminečný postup z hladiska optimalizačných
cielov tejto etapy bol používaný dvojstupňový oxidečno-redukčný postup, založaný
na oxidačnom pôsobení roztoku KMnO (5 g/l) 4 MaOM (20 g/l) - AP (5/20) s dĺžkou
pôsobenia 2 hodiny pri teplote 95 C s následným redukčným pôsobením roztoku kys.
citrónovej (20 g/l) + kys. števelovej (20 g/l) - Citrox (20/20) s dĺžkou pôsobenia
2 hodiny pri teplote 95°C. Uvedený postup je štandardne aplikovaný na 3E VVERv ČSSR
a vzhladom k nemu boli optimalizované základné parametre a výsledky vyvíjaných de-
kontaminačných roztokov a postupov.

4.1. O p t i m a l i z á c i a z l o ž e n i a o x i d a č n é h o d e k o n -
t a m i n e č n é h o r o z t o k u

Základným cielom aplikácie oxidačného dekontaminačného roztoku je oxidácia
iónov Cr v mriežke zmesného oxidu, ktorý tvorí so zabudovanýni rádionuklidmi kon-
taminovanú koróznu vrstvu na nerez oceliach v podmienkach PO 3E VVER, na Cr +, kto-
rý je následne z oxidu vyluhovaný do roztoku a na povrchu ocele zostáva o Cr ochu-
dobnený oxid. Cast takto pozmenenej pôvodnej koróznej vrstvy je už potom rozpustná
v kyslých redukčných a komplexotvorných látkach obsiahnutých v roztokoch, ktoré sú
aplikované v dalôom kroku ^~5_7.

Účinnost oxidačného pôsobenia roztokov bude z hladiska celkového OF závisist
od pôvodného množstva Cr v oxids, hrúbky a kompaktnosti oxidu, oxidačného činid-
la a parametrov jeho aplikácie, v zahraničí naj používaneJiie oxidačné postupy sú
založené na pôsobení roztokov KMnO4 + NaOH ("AP") alebo KMnO4 + HN0 3 ("NP"). Iné
oxidačné postupy sú pŕs nás technicko-ekonomicky nsdostupné, nevhodné, alebo podlá
overovaných výsledkov so vzorkami "STK" prakticky bezvýznamné ^~6_7.

Základné výsledky experimentálneho overovania hlavných parametrov (koncentrá-
cie zložiek, dĺžka pôsobenia, teplota) oxidačného pôsobenia postupu AP (KMnO4-g.l~V
NaOH-g.l ) s následným pôsobením roztoku Citrox (kys. citrónová - 20 g.l /kys.
štavelová - 20 g.l ) z hladiska dosahovaných DF sú zhrnuté v tab. 5.

Vyplýva z nich, žs hodnoty DF po I. alebr II. oxidačno-redukčnom cykls v po-
rovnaní so štandardnou AP (5/20) oxidáciou znižovania koncentrácii zložlsk s teplo-
ty viac alebo menej klesajú, pričom maximálna hodnoty dosiahnuté pri 95°C sa nezvy-
šujú s dobou oxidácis.

Alternatívnym oxidačným roztokom na báze KMnO4 Je roztok KMnO4 4 HNO3 ("NP"),
ktorého základné parametre - koncentrácie KMnO4 (0,25 - 2,5 g/l), HNOg (0,2-2,75 g/l),
dĺžka posobsnia (2 - 16 hodín), tsplots (68 - 95°C) ako aj Balil* sú podrobne uvede-
né v príslušnej správe C§J. Z laboratórnych sxpsriasntov vyplynulo, ž* aplikáciou
NP oxidačného postupu js možné v porovnaní so štandardným AP postupom dosishnui rov-
naké alebo vyššie DF pri použití rovnakého redukčného kroku, pričom dekontaminačná
účinnost je ovplyvňovaná koncentráciami KMnO4, HNO-, teplotou • dĺžkou pôsobenia
oxidačných roztokov* Na základe získaných výslsdkov a vychádzajúc z hlavných cielov
riešenej optimalizácie postupu chemickej dskontamináci* považujeme za optimálne zlo-
ženie kyslého oxidačného roztoku - obaah KMnO4 - l g/l, HN0_ - 0,2 g/l (NP (1/0,2))
pri teplote 95°C s dĺžkou pôsobenia 4 - 8 hodín. Základné výslsdky charakterizujúce
dekontaminačnú účinnost uvsdeného postupu sú v tsb. č. 6 a 7.
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Tab. 5 Vplyv zloženia, dĺžky pôsobenia
a teploty oxidačného alkalické-
ho roztoku KMnO. na hodnoty OF
pri dekontaminaci! vzoriek prú-
tu STK-C/l-3

č.

1.

2.

3.

4.

5.

3.

7.

3.

9.

10.

11.

12.

13.

Zloženie roztoku
dĺžka pôsobenia.

AP(5/20),2h, 95°C

Citrox(20/2C),2h.

AP(l/20),2h, 95°C

Citrox(20/20),2h.

AP(l/10).2h, 95°C

Citrox(20/20),2h,

AP(l/5),2h, 95°C

Citrox(2O/2O),2h,

AP(l/l),2h, 95°C

Citrox (20/20),2h

AP(5/10),2h, 95°C

Citrox(20/20),2h,

AP(5/10),4h, 95°C

Citrox(2O/2O),2h,

AP(5/5),4h, 95°C

Citrox(20/20),2h,

AP(l/lO),4h, 95°C

Citrox{20/20),4h.

AP(5/20),4h, 80°C

Citrox(2O/2O),2h,

AP(5/10),4h, EO°C

Citrox(20/20),2h,

AP(5/5),4h, eO°C

Citrox(20/20),2h,

AP(5/20),4h, 95°C

Citrox(20/20),2h,

(g/l)
tepl.

95°C

95°C

95°C

95°C

,95°C

95°C

95°C

05°C

95°C

95°C

95°C

S5°C

95°C

*
I

.16

8

8

5

3

13

13

9

C

12

10

7

15

OF
II

.6

.1

.7

.4

.3

.1

,1

,2

,2

1

49

23

20

13

5

40

40

2J

12,

38,

33

17.

36,

.7

,2

.5

.5

,6

,6

5

0

5

6

1

6

Tab. 6 Vplyv zloženia, dĺžky pôsobenia
a teploty oxidačných roztokov
(AP, NP) a rôznych redukčných
roztokov (Citrox) na hodnoty DF
pri dekontaminécii prútov STK
1-2/89 (vz. č. 1-9) a STK-MS-l
(vz. č. 10-13)

vz.
č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zloženie roztoku (g/l)
dĺžka pôsobenia, tepl.

AP(5/20),2h,

Citrox(20/20)

95°C

,2h. 95°C

NP(l/0,?),4h, 95°C

Citrox(3/3),2h, 95°C

NP(J/°.2),4h, 95°C

Citrox(l/l),2h, U5°C

NP(l/0.2).4h,

Citrox 21, 2h

AP(5/20).4h,

Citrox(20/20)

MP(l/0,2),Ch,

Citrox(20/20)

NP(l/0,2),8h.

Citrox 21, 2h

NP(l/0,2),8h,

Citrox 21, 2h

MP(l/0,.?),8h,

Citrox 21, 2h

AP(5/20),2h,

Citrox(20/20)

NP(l/0,2).4h.

Citrox(2C/20)

MP(V0.2),4h,

Citrox 21, 2h

95°C

. 95°C

95°C

,2h, 95°C

95°C

,2h. 95°C

95°C

. 95°C

95°C

. so°c

f?O°C

, co°c

95°C

,2h, 95°C

95°C

,2h, 95°C

95°C

, 95°C

NP(l/0,2),4h, 95°C

• mieáanie roztokov

f l

I.

5,5

5,4

4,5

5.5

5.9

9.4

9.1

e

5.1

14,7

20,3

12,C

11.6

3F

n
10

10

9

11

24

17

15

24

167

40

E6

.3

.s

.s

.5

.s

.2

.8

Tab. 7 Porovnania dekontaminečnej účinnosti postupov AP-Citrox e NP-Cltrox 21 pri
dekontaminaci! vzoriek trubiek PG s dvoma oxidačno-redukčnými (0-R) cykla-

mi alebo s R-0-R-O-R postupom (vz. č. 3)

Vz. č.

1.

2.

3.

zloženie

AP(5/20).

NP(1/0.2)

NP(l/0,2)

rozt

4h.

,4h,

,4h.

. (g/l), dĺžka pôaob..

95°C, Citrox(2O/2O),3h

95°C, Citrox 21, 3h,

95°C, Citrox 21, 3h.

teplota

. 95°C

95°C

95°C

red.

1.6

DF
i. cy

(9.2)*

(23)

(47)

PO
kle
63

23,5

46

' H. (

(783)

(963)

(989)

:yKxe

1022

963

98Q

x v zátvorkách sú uvedené hodnoty DF zmerané po zodpovedajúcou redukčnom kroku, bez
0,5 hod. rozkladu štavelanov na povrchu vzoriek rozt. H3Cit(lg/l)+H202(lg/l)pri S^
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4.2. O p t i m a l i z á c i a z l o ž e n i a r e d u k č n é h o

d e k o n t a m i n a č n é h o r o z t o k u

iiýchlost rozpustenia magnetitu (Fe.,0.), ktorý je po oxidisčnom odstránení chró-

mu základnou zložkou kontaminovaných koróznych vrstiev na povrchoch nerez ocelí PO,

môže byt výrazne ovplyvnená v roztoku prítomnými redukčnými a komplexotvornými lát-

kami. V súčasnosti vo svete najviac používané dekontaminačné roztoky tohto typu ob-

sahujú predovšetkým kyselinu štavelovú, citrónovú, EDTA, ich zmesi, prípadne 3alšie

organické kyseliny a komplexotvorné činidlá C
7
J'

V rámci nášho riešenia optimalizácie zloženia kyslého redukčného dekontsminač-

ného roztoku boli zistené oblasti pH roztokov kyseliny citrónovej (H-Cit) 4 kyseli-
» "• » 2+ny štavelovej (K„OX) s maximálnou, resp. minimálnou rozpustnostou štavelanov Fe ,

Co + /~-_7. čo naznačilo problematickost jednoduchého výberu nizkokoncentrovaného

roztoku H^Cit + H^Ox. Pre nízkokoncentrované roztoky týchto kyselín (0,5 - 2 g/l)

ich pH práve spadá do začínajúcej oblasti minimálnej rozpustnosti uvedených Steve-

lanov (pH = 2 - 3 ) . Analýzou dostupných údajov "̂*9_7» ustalujúcich sa protonizač-

ných, komplexotvorných rovnováh a látkových bilancii pre rôzne modelové systémy ob-

sahujúce Fe-Ni-H20x-H„Cit-EDTA a následným experimentálnym sledovaním kinetiky roz-

púštania **•£>. vo vybraných modelových dekontaminačných roztokoch boli zistené zá-

vislosti rýchlosti rozpúšťania Fe o0 4 od pH a koncentrácií H2Ox, HgCit ^~6_7. Pritom

najvýraznejší pokles rýchlosti rozpustenia bol zaznamenaný pre H Ox v oblasti pH od

2,3 vyššie, od koncentrácii H20x 0,5 g/1 nižšie a pri prídavku HgCit k roztoku ky».

štavelovej s koncentráciou od 1 g/l nižšie.

Následné kinetické experimenty zamerané aj na principiálnu možnost potlačenia

prítomnosti e účinku iónov Fe * a ich komplexov s i' Ox, ktoré sa ukázali byt nebez-

pečné z hladiske možnosti ich vplyvu na vznik lokálneho korózneho napadnutia hlavne

tepelne ovplyvnenej zóny základného materiálu austenitických oceli v blízkosti zve-

rov ^~lO_7 s prídavkami EDTA Na,, do roztokov H„0x, H.Cit bez alebo s úpravou pH, u-

kézali možnost využitia existencie dvoch kinetický rýchlych, avšak čiastočne konku-

renčných mechanizmov rozpustenia F«3° 4 s K20x alebo EDTA. Laboratórne dekontamineč-

né experimenty so vzorkami STK hodnotené predovšetkým celkovou dekontaminačnou účin-

nostou roztokov vo väčšine prípadov kvalitatívne potvrdili výsledky modelových kine-

tických experimentov, výsledkom čoho Je dekontaminačný roztok HgCit (0,5 - i g/l) •

H20x (1 - 2 g/l) + EDTA N« 2 (1 - 2 g/1) s upraveným pH - 3,5 s označení* Citrox 21.

Čeho dekonteminačná účinnost (tab. 6, 7) je porovnatelná, alebo lepiia ako iné níz-

kokoncentrovené varianty Citroxu. V niektorých prípadoch vyššie OF pri použití Cit-

roxu 20/20 sú pravdepodobne spôsobené nežiadúcim vyšším rozpustením základného ma-

teriálu e podleptávanln koróznej vrstvy, všeobecne bol tento rozdiel pozorovaný

najvýraznejšie hlavne pri dočistovanl vzoriek v II. dekontaminačnom cykle.

4,3. P o r o v n a n i e o p t i m a l i z o v a n é h o p o s t u p u M P -

C i t r o x 2 1 s o š t a n d a r d n ý m p o s t u p o m A P - C i t -

r o x p o u ž í v a n ý m p r e d e k o n t a m i n á c i u n e r e z

o c e l i P O

Navrhovaný dvojstupňový oxidačno-redukčný postup, založený na 4 - 8 hodinovou

pôsobení roztoku KMnO4 * HN0 3 pri teplote 95°C a následnom 2 hodinovom pôsobení

roztoku HgCit + t!20x + EDTA N'a2 pri teplote 95°C umožňuje dosahovat porovnatelnú,

alebo vyššiu dekontaminačnú účinnosť (DF • 5 - 15 po I. a DF • 20 - 100 po II. de-

kontaminačnom cykle) v porovnaní so štandardným AP (5/20) • Citrox (20/20) postu-

pom, pričom je prakticky eliminovaná možnost redepozlcie kontaminácie v dSsledku
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tvorby nerozpustných štsvelenov na povrchu dekontaminovaných materiálov o nie je

potřebný 3alší rozklad štavelanov.

Korózne testy ukázali pri postupe AP-Citrox vznik lokálneho korózneho napadnu-

tia zverového kovu sledovaných vzoriek, zatial čo pri postupe NP-Citrox 21 nebolo

žiadne lokálne korózne napadnutie pozorované. OdliSné situácia bola už pri použití

napr. postupu NP-Citrox 3/3, kde dochádzalo k výraznému koróznemu napadnutiu celého

povrchu vzoriek zvarov. Zistená celková rychlost korózie na sledovaných austenitic-

kých oceliach bola pri postupe NP-Citrox 21 nižšia alebo porovnatelná s rýchlostou

korózie pri postupe AP-Citrox. Pri hodnotení množstva vznikajúcich RAO, resp. ich

solnosti, vychádzame z možnosti zmiešania oxidačného a redukčného roztoku po delcon-

taminácii, pričom predpokladané solnost použitých roztokov NF-Citrox 21 bude aj po

čiastočnej neutralizácii na pH • 8 - 8,5 10 - 20 násobne nižšia ako solnost zmieša-

ných roztokov AP (15/20) + Citrox (20/20).

5. MÄKKÁ DEKONTAMINACIA PRIMÁRNEHO OKRUHU

Zvláštnu oblast v procesoch delcontamínácie CC tvorí tzv. mäkká dekonteminácia

primárneho okruhu. Cielom tejto technológie je pomocou zriedených defcontaminačných

roztokov odstranit z vnútorných povrchov primárneho okruhu vonkajšiu koróznu vrs-

tvu, ktorá je predovšetkým nositelom aktivity. Charakteristickou vlastnosťou tejto

technológie je značná technická náročnost, spojená s prácou na celom primárnom ok-

ruhu "C a s manipuláciou s velkými objemami dekontaminačných roztokov. Z hlediska

zníženia zátaže pracovníkov údržby s kontroly pri rozsiahlejších odstávkach i časo-

vej úspory v týchto prípadoch ss ukazuje mäkká dekontaminácia ako velmi efektívna

</~ll_7» Pre vodou chladené jadrové reaktory bolo vypr&coví.né niekolko postupov mäk-

kej dei'on .nminácie. Pre kanadské reaktory typu BWR ss používa Cen-decon proces, za-

ložený ne rozpustení oxidačných produktov v primárnom okruhu z uhlíkatéj ocele po-

mocou organických kyselín a chelatačných činidiel ^"lO, 12_7«

LOMÍ proces spočíva vo zvýšení rozpustnosti koróznych produktov pôsobeniu sil-

ných redukčných činidiel na báze dvojmocného vanadu ^~13_7« Pomocou tohto procesu

je možné rozpúštat korózne vrstvy s obsahom chrómu až do 20 £. Korózne vrstvy v pri-

márnom okruhu u elektrárni typu W E R z nehrdzavejúcich oceli obsahujú až 40 f., Cr.

Rozpúšťanie koróznej kysličnikovej vrstvy bohatej ne chróm umožňuje len proces, kto-

rého prvý stupeň je oxidácia trojmocného chrómu na šestmocný. Tým sa ochudobni ko-

rózna vrstva o chróm a ja prístupnejšia pre rozpúštanie dalšími činidlami. Najčas-

tejšie aplikovaným prvým stupňom Je oxidácia manganistanom draselným v alkalickom

prostredí a po ňom nasleduje rozpúštanie v zmesi kyselín, všetky chemikálie sa pri-

dávajú do chladivá reaktora, ktoré obsahuje kyselinu boritú, ktorú je nutné pred pr-

vý* stupňom zneutralizovať. Tiaž pred druhým kyslým stupňom je nutné celý primárny

okruh prepláchnut. Týmto spôsobom sa produkuje velké množstvo sekundárnych kvapal-

ných odpadov. Preto bol vyvinutý kyslý oxidačný stupeň na báze manganistanu drasel-

ného a kyseliny dusičnej ^**5_7. Tento oxidačný stupeň umožňuje lahkú deštrukciu pre-

bytočného oxidačného Činidla kyslými redukčnými Činidlami s rozpúštani* ochudobnenáj

koróznej vrstvy o chróm v zmesi kyselín. Týmto spôsobom získame jednostupňový pro-

ces, striedajúci sa z troch fáz, pozostávajúcich z postupného pridévenia chemikálii:

Z. fáza - oxidácia trojmocného chrómu v koróznej vrstve zmesou manganistan draselný

a kyselina dusičné

IX. fáza - rozklad mantanistenu draselného a oxidu manganičitého kysalinou itavalo-
vou



III. fáze - rozpustenie koróznej vrstvy v zmesi kyseliny števelovej, citrónovej e

dusičnej.

Pre vyšeuvedené výhody sme sa rozhodli založit nesu koncepciu mäkkej dekonte-

ninácie na tomto jednostupňovom procese, v tejto oblasti sme mohli z časových dôvo-

dov len čiastočne nadviazat na výsledky etapy chemickej dekontaminácie 8 preto ex-

perimentálne práce pre vývoj technológie mäkkej dekontaminaci e v laboratórnom me-

radle sme ešte neuzavreli, v stacionárnych podmienkach boli preverené všetky tri

fázy s pozitívnymi výsledkami.

Vo fáze I bola pri oxidácii zmesou KMnO4 (l g/l) + HíJOg (0,2 g/l) pri 95°C

sledovaná závislost dekontaminačného faktore na dobe i na hrúbke oxidovej vrstvy.

Doba trvania :.. fázy bola 24 hod.

Pre rozklad manganistanu a kysličníka manganičitého bolo použité stechionetric-

ké množstvo kys. štavelovej na vstupnej koncentrácii KMnO do fázy I. Dola stanove-

ná optimálna dobe pre reakciu - 0,5 hod. pri 95 C.

Najmenej preskúmaná je u nás dosial fáza III. V zmesi 0,5 g/l kys. Štavelovej

B 1,0 g/l kys. citrónovej bola stanovená optimálna dobe jej pôsobenia na 5 hod.

pri 95°C.

Po prvom cykle boli stanovené dekonteminečné faktory v rozmedzí 12 - 27; po

druhom cykle sa zvýšili na 50 - 65. Pri laboratórnych pokusoch bol sledovaný nárast

dekontaminačného faktoru, ale tiež vplyv dekontaminačných postupov na kvalitu povr-

chov dekontaminovaných vzoriek a kyseliny boritej (0,0 - 12 g/l) na priebeh dekon-

taminácie. Neboli pozorované negatívne tendencie.

6. ZÁVER

Pri vývoji dekontaminačných technológií pre zariadenie primárneho okruhu bol

získaný celý rad poznatkov, ktoré umožnili nielen splnit ciele tejto etapy v rokoch

1986 - 1909, ale ukázali možnosti dalších vylepšení pre vytvorenie efektívneho sys-

tému dekontsmlnácie jadrových elektrární typu VVER-440.
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OPTIMALIZACE PROVOZU ČISTICÍCH STANIC A AKTIVNÍ PRÁDELNY V JADERNÁCH ELEKTRÁRNÁCH
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ANOTACE

Je rozdiskutován problém tvorby SAO vznikajících provozem čisticích stanic na ôs. jaderných

elektrárnách a navrženo technické řešení minimalizace tvorby EAO vznikajících při čištění aktivních

vod na čisticí stanici S0V-3 vyvedením amonného iontu a optimalizací provozu odparek. Snaha o zlep-

šeni způsobu praní kontaminovaných pracovních oděvů vedla k vývoji nových pracích prostředků s lep-

šími pracími, bělícími a dekontaminačními schopnostmi, které musí vyhovovat i požadavku, aby bylo

možno kontaminované prádeleneké vody účinně přečistit chemickými, chemicko-biologiakými nebo deeti-

lačními postupy.

1. ÚVOD

Snahou každého provozovatele jaderné energetiokého zařičení by milo být, aby
provozované zařízení produkovalo minimální množství provozních RAO, nebol náklady
na jejich zpracování a finální uložení mohou ovlivňovat ekonomiku provozu jaderná
elektrárny a jsou zátěží pro životní prostředí. Otázka minimalizace tvorby provoz-
ních kapalných RAO v jaderných elektrárnách je proto ve vieoh zemíoh, které provo-
zují jaderné elektrárny intenzivně studována a jsou hledány možnosti a nové postu-
py, které smiřují k minimalizaci tvorby RAO. Také v CSSR jsou hledány cesty* kte-
rými by bylo možno minimalizovat množství produkovaných kapalných RAO. Jednou z
možnýoh oest je řeiit minimalizaci tvorby neorganizovaných úniků organlza&ně-tech-
nickými opatřeními provozovateli jaderných elektráren. Dalií možnost minimalizace
tvorby kapalných RAO spočívá v optimalizaci a úpravě používaných technologických
postupů a zařízení tak, aby v rámci daných možnosti, které jsou determinovány po-
užitou technologií a prostorovým uspořádáním doilo ke snížení produkce RAO maximál-
ním možným využitím technickýoh a technologických možností instalovaných zařízení
a aparátů. lato možnost minimalizace tvorby RAO je řešena Ústavem jaderných paliv
v těsné spolupráci s provozovateli jaderných elektráren.

Pro praní kontaminovaných pracovních oděvů a plastikátových(případně pryžových
ochranných pomůcek byly ve Výzkumem ústavu tukového průmyslu v Rakovníku vyvinuty
dva nové prací prostředky Alfa DEO a Alfa DES. Bylo provedeno ověření novýoh pra-
cích prostředků v průběhu r. 1986-88. Nejdůležitějěi poznatky při vývoji zdokonale-
ných způsobů praní pracovních oděvů a pomůcek osobní ochrany jsou předmětem toho-
to referátu. .
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2. PRODUKCE KAPALNÝCH RAO NA ČS. JADERNÍCH ELEKTRÁRNÁCH

Současný stav produkce provozních kapalných RAO na čs. jaderných elektrárnách
v porovnání se západními jadernými elektrárnami není uspokojivý. Na základě sběru
dat o provozu čistícíoh stanic a produkci kapalných RAO, který prováděl VÚJE na
jaderných elektárnách Jaslovské Bohunice a Dukovany v minulých letech vyplývá, že
jeden dvojblok jaderné elektrárny produkoval roční 270 - 750 m 3 koncentrovaných ka-
palných RAO s obsahem rozpuštěných látek do 200 g . l"1, tj. celkem 54-150 tun
bezvodých solí,které jsou kontaminovány celou plejádou radionuklidů s různými po-
ločasy rozpadu. Na přibližně shodný energetický výkon o výkonu 900 KW produkují
západní elektrárny 50 - 80 n^ , rok odparkovýeh koncentrátů.

Odparkové koncentráty je nutno vhodným způsoben lmobilizovat, přepravit a u-
ložit ve vhodném úložišti. Podle studie "Xechnicko-ekonomické zhodnocení zpracová-
ní RAO v jaderné elektrárně Dukovany" zpracované Chemoprojekteat Siní roční výrobní
náklady v jaderné elektrárně Dukovany na čiStění aktivních vod a skladování kapal-
ných RAO 86 mil. Kčs. Výrobní náklady na zpracování kapalných RAO koncentrátu ce-
mentací nebo bitumenací, jejich přeprava a uložení na regionálním uložiěti dalších
40 mil. Kčs ročně. Náklady na zpracování aktivních vod a odstranění provozních RAO
z jaderné elektrárny do úložiště představují přibližně 3,8 % z celkových nákladů
na výrobu elektrické energie na uvedené jaderné elektrárně.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že řešení otázky tvorby RAO vznikajících provo-
zem jaderné elektrárny je nutno řeěit nejen z pohledu ochrany životního prostředí,
ale i z pohledu náročnosti ekonomiky na dekontaminaci vzniklých aktivních vod a
následných nákladů na skladování kapalných odparkovýeh koncentrátů, jejioh imobili-
zaci, přepravu a konečné uložení*

Z provedeného sběru dat o provoze a produkci kapalných RAO, který prováděl
VOJE na čs. jaderných elektrárnách byl proveden rozbor problematiky tvorby kapal-
ných RAO a zdrojů, které ovlivňují obsah rozpuštěných látek odparkovýeh koncen-
trátů a jeho celkové množství. Knotová bilance spotřeb chemikálií na provoz jedno-
tlivých čistících stanic a úpravu chemických režimů (s výjimkou spotřeby kyseliny
borité) a dekontaminace na JE V-1 je uvedena v následujícím přehledu.

Zdroje spotřeby % spotřeby

úprava chemických režimů a desaktivace 26,2
čistící stanice ŠOV-1 7,9
čistící stanice ŠOV-2 2,9
čistící stanice ŠOV-3 36,3
čistící stanice ŠOV-4 4,6
čistící stanice ŠOV-5 16,8
čistící stanice ŠOV-6 5,3

Z provedeného rozboru spotřeb chemikálií, které byly používány v primárním
okruhu vyplývá, že hlavním zdrojem výsledné solnosti odparkového koncentrátu je
kyselina boritá, kterou je nutno převést z málo rozpustné formy volné kyseliny na
dobře rozpustnou formu alkaliokýoh boritanů úpravou roztoku do alkalické oblasti
pH před vlastním zpracováním odpadních aktivních vod na odpařovaoích zařízeních
čistící stanice ŠOV-3. Daliím nejvýznačnějším zdrojem spotřeby chemikálií je sys-
tém dočišlování vod na čistící stanici ŠOV-3. Vliv těchto čistících stanic na pro-
dukci rozpuštěných látek v odparkovém koncentrátu a spotřebu kyseliny borité doku-
mentuje tabulka 1, ve které je uveden počet regenerací ionexových filtrů čistící
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stanice SOV-}, z toho vyplývající produkce solí z regeneračních činidel a spotře-
ba kyseliny borité.

Tabulka 1 Počty regenerací katexových a anexových filtrů na čistícíoh stanicích
ŠOV-3, produkce rozpuštěných látek z regeneračních činidel a spotřeba
kyseliny borité na čs. jaderných elektrárnách v roce 1986

Jaderná
elektrárna

V-1
V-2
Dukovany

Počet regenerací
KP AF

14 14
32 32
44 43

Produkce EL
t . rok"1

8,7
19,8
26,9

Spotřeba E^O^

t . rok" 1

18,9
58,0
60,0

Množství prováděných regenerací na dočišfovacl stanici čistící stanice ŠOV-3
je překvapující,nebol odpařovací stanice má reprezentovat vysoce účinný čistící
systém. Jedná se o nejdražší postup čištění vod, který je však pro svoji univer-
zálnost, vysokou účinnost a možnost dosažení vysokého stupni zakoncentrování roz-
puštěných látek používán při čištění aktivních vod v jaderně energetických zaříze-
ních .

Četnost regeneračních cyklů na následná dočisťovaní kondenzátu odparek čistí-
cích stanio ŠOV-3 a tomu odpovídající následná produkce RAO nás vedla provést roz-
bor příčin vysoké spotřeby chemikálií na této čistící stanici. Podle našeho mínš-
ní je to způsobeno sníienou kvalitou kondenzátu, která je hlavně ovlivňována.

- Téměř kvantitativním přestupem amonného iontu do kondenzátu
- Přenosem termostabilníoh sloučenin z odparek přes separator do kondenzátu

Kvantitativní přestup amonného iontu do kondenzátu je ovlivněn hlavně chemic-
kým režimem provozování odpařbvacího zařízení, kde z důvodu korozívni odolnosti,
ale hlavně požadavku na maximální rozpustnost solí v odparkovém koncentrátu je nut-
no provozovat režim odpařování vod v alkalické oblasti pH. Za této ehemicko-teohno-
logické situace je amonný iont termicky nestabilní a přechází prakticky kvantitativ-
ně do kondenzátu, ze kterého je následně zachycován iontovou výměnou na dočišíova-
cím katezovém filtru.

Přenos tarmostabilních látek z odpařovací komory do kondenzátu může být ovli-
vňován celou řadou faktorů. Při ideální destilaci vodných roztoků netěkavýoh látek
se tvoří pára , jejíž zpětnou kondenzací se získá kondenzát, čili destilovaná voda.
V takovém případě je poměr koncentrací rozpuštěných látek v nástřikové vodě (Cjgg)
a koncentrací rozpuštěných látek v kondenzátu (Cjgg) nazýván separační faktor (SP).

Při zpracování aktivních vod na odparkách je zpravidla používáno pro vyjádření ú-
činnosti zařízení výrazu dekontaminační faktor, kde místo poměru koncentrací roz-
puštěných látek v nástřikové vodě a kondenzátu je porovnávána aktivita nástřikové
vody s aktivitou kondenzátu.

Reálný proces odpařování vod je však vždy provázen vznikem kapek odpařovaná
kapaliny na hladině odpařovaného roztoku a jejich únosem proudem páry jsou převá-
děny spolu s obsahem solí do kondenzátu. Obsah solí v odpařovaném roztoku a množ-
ství kapek v brýdové páře ovlivňují významnou měrou kvalitu kondenzátu a tím sni-
žují separační (nebo dekontaminační faktor) procesu odpařování. Proto při vysokýoh



nárocích na čistotu kondenzátu a Jeho deaaktivaci je nutno k odpařovacím aparátům-
přiřazovat přídavná zařízení - separatory, které ovlivňují velikost separátního
faktoru.

Dalším zdrojem přenosu termostábilaíoh sloučenin do kondenzátu je tvorba pě-
ny a přestřiky odparky. Pěna, která se vytvoří nad odpařovaným roztokem nebo kon-
strukčními prvky separátoru může zcela funkčně vyřadit separator.

3. fiíŠENÍ MINIMALIZACE TVORBY RAO A NOVELIZACE PROVOZU AKTIVNÍ
PRÁDELNY V JADERNÍCH ELEKTRÁRNÁCH

V kapitole 2 jsou rozdiskutovány základní problémy zvýšené produkce tvorby
RAO na čistících stanicích čs. jaderných elektráren. Tato kapitola shrnuje poznat-
ky a možnosti minimalizace tvorby kapalných RAO na čs, jaderných elektrárnách op-
timalizací technologiokých procesů a návrhem nového způsobu provozování. Byly ově-
řovány nové prací prostředky spojené s vývojem zdokonalenýcfczpůsobů praní pracov-
ních oděvů a pomůcek osobní ochrany.

3,1 Minimalizace tvorby RAO vznikajících provozem čistících stanic

Zjištěná skutečnost, že čistící stanice ŠOV-3* která je energeticky i materiá-
lově nejnáročnějším uzlem čištění vod primárního okruhu předurčuje, aby minimalizace
tvorby RAO byla přednostně řešena na této čistící stanici. Po neorganizovaných ú-
nicích kyseliny borité se tato stanice podílí největší měrou na produkci odparko-
vých koncentrátů na všech ča, jaderných elektrárnách.

Z množství přepracovaných vod na čistících stanicích ŠOV-3 a počtu regenerač-
ních cyklů vyplývá, že průměrná délka filtračního cyklu představuje přibližně
1500 ar vyčištěného kondenzátu, což vzhledem k množství ionexových náplní a ionto-
výměnné kapacitě předurčuje, že průměrný obsah solí přepočtený na obsah NaNO, je
40 - 60 mg • 1 . Vzhledem k průměrné solnosti nástřiku je separační faktor systé-
mu odparek vztažený k nástřiku řádově 1Cr.

Tento teoreticky vypočtený separační faktor nám signalizoval, Se separační
faktor odparek na čs. jaderných elektrárnách je nízký a není srovnatelný s dosaho-
vanými separaČními faktory na odparkách provozovaných na západních jaderných elek-
trárnách a ve výzkumných centrech a provozech jaderného průmyslu, kde podle litera-
turních ůcLajů je běžně dosahováno dekontaminačního faktoru 10* a u špičkových za-
řízení ještě o několik řádů více.

Hlavní makrokomponentou trvale znehodnocující kvalitu kondenzátu je amonný
iont. Bodově může být kondenzát znehodnocen přestřikem odparky.

3.1.1 Řešení vyvedení amonného iontu

Prakticky kvantitativní přestup amonného iontu ze systému odparek do brýdových
par a následně do kondenzátu je dán technologickým postupem provozování odparek v
alkalickém režimu. Nutnost použití alkalického režimu provozování odparek je deter-
minována rozpustností boritanových systémů v závislosti na pH roztoku, kde snižo-
váním hodnoty pH roztoku dochází k vylučování pevných látek, které nohou inkrusto-
vat na přepravních trasách nebo ve sběrné skladovací nádrži,

Sešit problematiku vyvedení amonného iontu s okruhu čištění vod se nám jevilo
nejschůdnější použitím desorpční kolony. Toto řešení má výhodu v možnosti recykla-
ce amoniaku v primárním okruhu,ale pro nedostatek místa v kobce prostoru odparky
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není realizovatelné na provozovaných Ss. jaderných elektrárnách.

Hledali jsme další možnosti řešení vyvedeni amonného iontu, které by využíva-
lo stávající technologické zařízení. Řešení bylo nalezeno ve zrněni technologického
postupu a způsobu provozování dočišíovací ionezové linky. Podstata námi navrhova-
ného řešení využívá skutečnosti, že amonný iont, který přešel z odparky s brýdo-
vými parami do kondenzátu je dokonale odseparován katexovým ionexovýa filtrem. K
Jeho recyklaci dochází při regeneraci katexového filtru kyselinou dusičnou a rege-
neračním roztokem je aaoniak převáděn zpět do sběrných nádrží odpadních aktivních
vod* Po proměření elučních křivek získaných z modelových roztoků směsí dusičnanů
amonného a sodného nasorbovaných na katexu KU-2-8cs jsme dospěli k závěru, že vhod-
ným způsobem separace amonného iontu by mohlo být vyvedení části regeneračního roz-
toku e podstatným obsahem amonného iontu mimo okruh sběru a čištění aktivních vod
přímo do separátní nádrže. Po konzultaci s provozovateli jsme dospěli k závěrům,
že částečnou nevýhodou navrženého postupu je nutnost separátního skladování odse-
parované části regeneračního roztoku s obsahem amonného iontu a volné kyseliny du-
sičné ve vyčleněné nádrži a nutnost separátního zpracovací takto odseparovaného
roztoku při solidifikaci. Je proto sledována možnost jeho fyzikálně-chemiokého pře-
pracování.

V jaderné elektrárně V1 byl proveden provozní experiment, při kterém byla pro-
měřena regenerační křivka nasyceného katexového filtru. Poněvadž dosud nebyl znáa
reálný kvantitativní průběh regenerace provozních filtrů, byly voleny technologické
podmínky při experimentu v souladu s provozním řádem (koncentrace kyseliny dusičné,
průtokové zatížení), záměrně byl prodloužen parametr doby regenerace z 60 na 90
minut. V jaderné elektrárně Dukovany byly tyto experimenty prováděny zcela v sou-
ladu s provozním řádem. Výsledky analýz jsou shrnuty v tabulce 2 a 3.

Tabulka 2 Analytické vyhodnocení průběhu regeneračního a vymývaoího cyklu nasy-
ceného katexového filtru čistící stanice ŠOV-3 na JE - V 1

Doba odběru
/min./

0
5

10
15
2 0
25
30
35
40
45
50
55
60

65
70
75
8 0
85
90

MH +
/mg.1-1/

72
2600
4800
6900
6800
4600
2600
1600

850
590
330
190

93
49
28

5,2
5,5
5,2
4,9

-ns

/mval.l'1/

0
0,3
7,2
3,5
246
540
750
860
980

1000
1040
1060
1100
1130
1110
1100
1100
1100
1100

H a +

/mg.r1/

6
3460
7000
9500
6000
3300
1440

640
240
125

59
43
19
13

5
5
3
3
3

/mg.1-1/

19
190
390
590
570
370
220
150
100

67
45
28
14

9
3n
3
1
1
1

Cs-134

3,0 .
4,6 .
1.2 .
1,8 .
1,9 .
1,2 .
8,3 .
6,5 .
5,5 .
4,9 .
4,6 .
4,0 .
3,3 .
2.9 .

/Bq.

103
10+
1 0 5

105
1 0 5

105
1 0 *
10+
1 0 *
1 0 *
1 0 *
10+
1 0 *
1 0 4

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
5.7 . 1 0 *

Cs-137
i-1/

3,9 .
7,0 .
1,8 .
2,7 .
2,8 .
1,8 .
1,2 .
1,0 .
8,5 .
7,3 .
6,7 .
6,1 .
5,1 .
4,2 .

7.9 .

1 0 3

10+
1 0 5

105
105
105
105
105
10+
10+
1 0 *
10+
10+
10+

ib*
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Tabulka 3 Analytické vyhodnoceni průběhu regeneračního a vynývaeího cyklu
nasyceného katexového filtru čistící stanice S0V-3 na JB Dukovany

Doba odb
/min./

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
60

fi

HH03 Na+

/g.l~V /mg.

0,7 1,7
15,0 60,0
24,2 106,0
29,1 145,0
31,3 170,0
33,6 156,0
39,6 108,0
47,8 62,0
54,9 32,0
59,4 17,0
63,4 8,6
62,0 3,6
41,8 78,9

i-V
0,2
3,3
6,7
9,7

11,3
11,8
10,6
8.3
6.5
4,9
3,7
2.2

7.1

HH,
/g.rV

0,07
0,31
5,26
8,18
9,5

10,66
8,86
5,92
4,36
3,43
1,83
1,61

5,4

Ca-134

/Bq.r1/

6
137
306
416
510
510
470
392
313
245
219
156

334

Ca-137
/Bq.l"1/

6
149
310
449
544
555
516
408
332
269
237
166

358

eo-58
/Bq.l"1/

2
53

156
245
278
338
329
317
323
296
287
136

260

Z analytických výsledků o průběhu regenerace jednotlivých nasorbovaných Icon-
taminantů je vidět, že regenerační křivky sledovaných kontaminantů nejsou navsá-
jem významněji časoví posunuty.

Ba obr. 1 je schematicky znázorněno příkladné technologická schema vyvedení
amonného iontu z okruhu čištění aktivních vod na čistící stanici ŠOV-3. Postup
provozování zařízení spojený a novým technologickým postupem a propojením lze pop-
sat takto: jednotky 10 A,B - sběrné nádrže kapalných RAO jsou napojeny na speciál-
ní kanalizaci pro sběr kapalných RAO 11* Výstupy 12 sběrných nádrží 10 A,B jsou
napojeny potrubím na vstup odparky 20, která je napojena výstupem 21 na doodparku
30, ze které je výstupem 31 vyváděn kapalný zahuštěný zbytek potrubní trasou 81
do sběrných nádrží kapalných radioaktivních koncentrátů 80. Výstup brýdovýo par
z doodparky 30 je veden přes separator 33 a spolu s výstupem brýdových par i 2 s
odparky 20 je veden do separátom 23* Výstupem 24 je vyváděna brýdová pára do chla-
diče 26 a odplyňovače 27* Odplyněný kondenzát je vyváděn výstupem 28 na mechanické
filtry 40 A,B odkud je výstupem 41 veden do dochlazovače 42 a výstupem 43 na kate-
xový filtr 50 A,B. Výstupem 51 je kondenzát veden na anexový filtr 60 A,B a výstu-
pem 61 do kontrolních nádrží 70 A,B. Výstupem 71 je vyčištěný kondenzát vyváděn k
recyklaci v primárním okruhu nebo k vypouštění do recipientu. V případě jeho nevy-
hovující kvality je možná jeho vyvedení výstupem 72 do speciální kanalizace 11
k opětovnému čištění přes systém čistící stanice ŠOV-3. Výstupem 52 je přiváděna
prací a vymývací voda na katexový filtr 50 A,B, výstupem 53 je vyváděna tato voda
do speciální kanalizace 11. Vstupem 54 je přiváděn regenerační rostok kyseliny du-
sičné k regeneraci nasycených ionexových filtrů 50 A,B a výstupem 55 je vyváděn
regenerační roztok obsahující naaorbovaný amonný iont potrubní trasou 81, která
ústí ve vyčleněné sběrné nádrži kapalných radioaktivních koncentrátů 80. Vstupem
62 je přiváděna prací a vymývací voda na anexové filtry 60 A,B, vstupem 64 je při-
váděn regenerační roztok hydroxidu sodného k regeneraci anexovýeh filtrů 60 A,B a
výstupem 65 jsou vyváděny prací a vymývací vody nebo regenerační rostok na sběrnou
kanalizaci 11, která ústí do sběrných nádrží 10 A,B.
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3.1*2 Řešení optimalizace provozu odparek

Odparky na jaderných alektrárnách plní dvojí funkci:
- koncentrační - produktem je zahuštěný koncentrát
- čistící - produktem je desaktivovaný kondenzát

Obě funkce odparek jsou pro provoz jaderných elektráren důležité, nebol za-
koncentrování odpadních aktivních vod se vstupní nízkou solností do formy zahuště-
ného zbytku je důležité pro minimalizaci skladovacích prostorů kapalných radioak-
tivních koncentrátů. Čistící funkce odparek je nesmírně důležitým parametrem, ne-
bol dosažení vysokých separačních a dekontaminačních faktorů rozhoduje o následné
kvalitě kondenzátu a možnostech jeho zpětného použití nebo vypouštění do recipientu.
Za odparky je zpravidla zařazována iontoměničová stanice jako následný pojistný a
dočišlovací stupeň. Přenos termoatabilních sloučenin a radionuklidů z odpařovaných
roztoků do kondenzátu ovlivňuje délku filtračního cyklu ionezové linky a použité
regenerační chemikálie jako balastní složka ovlivňují kvantitu a chemické složení
zahuštěných kapalných RAO.

Byl proveden rozbor četností regeneračních cyklů, ze kterého vyplynulo, že je-
den filtrační cyklus přeSišluje průměrně 1500 nr kondenzátu. Z provedeného rozboru
vyplynulo, že kondenzát mimo hlavní makrosložku amoniak musí obsahovat i určitá
množství termostabilních sloučenin. Kvalitu kondenzátu odparky byla ověřována na
JE V1 měřením kvality kondenzátu. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 4. Kvalita ná-
střikové vody se pohybovala v oblasti pH 9,4 - 10,2, obsah kyseliny borlté 0,7 -

- 1,4 g.l"1, obsah Ma + 160 - 250 mg.1"1 a odparek 1,3 - 1,9 g.l"1-

Tabulka 4 Věření kvality kondenzátu odparky na JE V1 v roce 1987

Datum
Dan

4.9.
4.9.
5.9.
5.9.
5.9.
6.9.
6.9.
6.9.
7.9.
7.9.
7.9.
8.9.
8.9.
8.9.
9.9.
9.9.
9.9.

10.9.
10.9.
10.9.
10.10.
10.10.
10.10.

odběru
hod.

19,00
22,50
8,30

15,30
23,10

7,30
16,40
22,30
8,40

16,20
23.10

8,00
15,00
23,20
8,20

14,30
23,30
8,00

15,15
23,10
8,20

15,00
23,00

pH

10,0
9,8
9,6
9,8
9,3
9,6
9,5
9,5
9,8
9,7

10,1
10,3
10,3
10,3
9,7

10,4
10,2
10,1
10,5
10,4
10,0
9.4
9,5

Vodivost
/yUS.cm" /

66,0
49,5
83,5

110,0
150,0

49,5
65,5
54,2
56,0

103,5
110,0
110,0
125,0
115,0
32,0
76,0

104,5
109,8
380,0
93,5
65,0

130,0
150,0

Ha+ HH+
/mg.l-1/

0,65 95,0
0,45 32.0
0,72 40,0
0,60 42,5
0,60 43,0
0,65 20,0
0,40 27,5
0,58 24,0
0,47 42,0
0,90 55,0
0,60 58,0
0,25 72,0
0,85 47,0
0,65 66,5
0,80 16,0
0,55 68,0
0,65 46,0
0,30 104,0
0,95 108,0
1,80 53,0
0,24 52,0
0,22 58,0
0,26 64,0

Odparek
/mg.l-1/

17,6

3,6

18,0

3,2
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Na JE V1 byly ve dnech 30. - 31. 1. 1988 prováděny experimenty, při kterých by-
la ověřována separační účinnost odparky za standardních provozníoh podmínek. Při
vyhodnocování výsledků experimentů byly zaregistrovány výsledky s výrazně zhorše-
nou kvalitou kondenzátu, které je možno označit za přeEtriky odparky. Výsledky che-
mických anylýz,složení nástřikové vody, kondenzátu a zahuštěného zbytku jsou uvede-
ny v tabulce 5, výsledky gamaspektrometrických měření jsou uvedeny v tabulce 6. Na
jaderné elektrárně Dukovany byly prováděny experimenty při různých hodnotách množ-
ství zpracovávané nástřikové vody. Výsledky chemických a gamaapektrometrických ana-
lýz jsou uvedeny v tabulkách 7 a 8.

Tabulka 5 Chemické složení nástřikové vody, kondenzátu a zahuštěného zbytku

Doba
Den

30.1.
31.1.

3 0 . 1 .
3 0 , 1 .
3 0 . 1 .
3 0 . 1 .
3 0 . 1 .
3 0 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .
3 1 . 1 .

3 1 . 1 .
3 1 . 1 .

odběru
hod.

, 16,00
. 7,30

14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00

2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00

7,05
14,50

PH

11,0
10,9

9,75
10,5
10,3

8 , 9
6,85
8,85
8,85
9 , 0
9,0
9,0
9 , 0
8 , 9
9 , 0
9,10

Z

12,05
12,2

Vodivost
yuS.cm"

N á s t ř

3905
3905

Cľ

i k o v á

12.4
10,6

K o n d e n z

880
3960
2090

83,6
73,7
75,9
73,7
95,7
85,8
83,6
70,4
66
83.6
88,0

a h u i t

82500
77000

334
1800

420
58
42
40
20

206
82

24
42
20
20
20

i n ý s b

639
781

Na +

mg.1""

v o d a

800
800

á t

134
680
380

1,0
0 , 8

0 , 3
0,6
5 , 8
4 , 8
4 , 0
0 , 3
0 , 2
4 , 8
6 , 8

7 t • k
42600
43200

1

180
180

21,4
123

66
0,05
0,05
0,05
0,05
0 , 9
0 , 9
0 , 4
0,05
0,05
0 , 9
1,2

7800
8400

NE
mg.

46,
45,

1 8 ,
1 7 ,
17

-
-
-
-
-
-

1 8 ,
19

-
-
-

3 . 2
5 , 0

L
I " 1

0
0

0

5

5

H-jBO.
6 . 1 1

2 , 0
2 , 0

0 , 5
2 , 0

1.1
0,05
0,05
0,05
0,05

-
-
-
-
-

0,09
0,07

105
115,6

Tabulka 6 Ga—jpektroaetrické aložení nástřikové vody, kondenzátu a zbytku

Doba odběru

Den hod.

30.1. 16,00

Co 6o C. 134 Ca 137 Ág 110 Sb 124 J 13
A k t i v i t a Bq.l- 1

360
n á s t ř i k o v á v o d a

7600 11000 9600 6500 22000
K o n d e n z á t

130.1. 14,00
3 0 . 1 . 16,00
3 0 r 1 . 18,00
3 1 . 1 . 8,00
3 1 . 1 . 16,00

6,4
280

45
37

83
4100
2100

25
44

1100
5700
3100
59
35

1100
5100
6400

39
3000
2200

2800
14000
7200
77
130

31.1. 14.50 7200
Z a h u š t ě n ý z b y t e k

350000 550000 _±200_0 240000 11OOOOO
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Tabulka 7 Chemické složení nástřikové vody a kondenzátu při různých hodnotách
množství zpracovávané nástřikové vody

Hástŕik
m-3, h"1

6 . 8
6 , 8
6 . 8
6 . 2
6 , 2
6 . 2
5 , 0
5 , 0
5 , 0
4 , 0
4 , 0
4 , 0
3 , 0
3to
3,0
2 , 0
2 , 0
2 , 0

6 , 8
6 , 8
6 , 8
6,2
6,2
6,2
5 , 0
5 , 0
5,0
4 , 0
4 , 0
4 , 0
3 , 0
3 , 0
3 , 0
2 , 0
2 , 0
2 . 0

pH

11,2

11.15
11,2
11,35
11,35
11.3
11,65
11,65
11,65
11,8
11,85
11,8
11,9
12,0
12,1
12,15
12,05
12,05

9,3
9,45
9,45
9,25
9,25
9,2
9,3
9,5
9,75
9,75
9,55
9.6
9.55
9,65
9,75
9.8
9,7
9,7

Vodivost
/u. S. cm

H á
1600
2352
1875

2132
2567
2200
2156
2528
2744

3060

3470

34,7
33,5
32,5
38,3
41,2
52,5
29,3
34,3
38,3
37,3
31,9
26,1
24,2
22.4
21,8
24,6
22,6
18,5

HH,

s t ř i k
24
27
18,7
27
28
24
19
25
24
27
24
27
28
24
23
23
27
26,8

K o n d •

11,6
15,0
14,0
11,0
12,8
17,6
11,0
13,6
14,5
15,3
12,8

8 , 3
6 , 0
3 . 0
6 , 0

12,0
2 , 0
5.0

mg.I"1

o v á v o
505
459
313
611
350
371
575
397
422
504
617
462
489
470
440
461
443
450

n c á t

0,14
0,10
0,10
0,08
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,07
0,14
0,07
0,1
0,10
0,005

Odpartk

d a
1290
1460
1470
1480
1380
1490
1620
1510
1560
1680
1740
1680
1900
1990
1850
1840
2110
1610

3 , 0
2 , 0
3 , 0
1,0
5.0
1,0
3 , 0
1,0
2 , 0
4 , 0
6 . 0
5 , 0
5 . 0
4 . 0
4 , 0
3 . 0
6 , 0
3 , 0

10
100

50
140

70
70

130
120

50
30

140
30
60
70

140
8 0

120
120

0,01
0,03
0,01
0,06
0,01
0,03
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,38
0,09
0,06
0,06
0 , 9
0,01
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Tabulka 8 Gamaapektrometrické složení nástřikové vody a kondenzátu při různých
hodnotách množství zpracovávané nástřikové vody

Nástřik

6,8
6.2
5.0
4,0
3.0
2 . 0

6,8
6.2
5,0
4,0
3,0
2 , 0

Cs 134
A k

N á s t
3500
3500
3500
3500
3500
3400

1,6
7 t 6
2 , 2
2 , 0
1.2
1.9

Cs 137

ř i k o v á
3700
3700
3700
3700
3700
3700

K o n d e n
2,7
12

2,5
3,5
1.7
2,9

Mn 54
Bq . I " 1

v o d a
140
130
810
540
100
520

z á t
12

14
25
21
16
14

Co 58

63
74

152
150

62
150

1,7
61
6,3
7,5
7,4
7,0

Co 60

11

15
52
28
16
30

2,1
2,5
2,4
1,8
2,0
2.9

Po konzultaci a pracovníky jaderné elektrárny Jaalovské Bohunic* jsme doili
k závěru, že pro registraci vzniku přestřlku by bylo nutno převádět valmi časté
odběry vzorků, což je Saaově a provozní neúnosné. Proto bylo dohodnuto, že na od-
běru vzorkovacích vod kondenzátu před vstupem na ionexóvé filtry bude instalováno
kontinuální měření vodivosti kondenzátu. Kontinuální systém měření vodivosti by
měl poskytnout dostatečný přehled o kvalitě kondenzátu a bezpečně Indikovat tvor-
bu přestřiku odparky. Instalaoí kontinuálního měření vodivosti kondenzátu byly
předpoklady potvrzeny. Odparka pracuje velni často s mnohadenním provozním reži-
mem, kdy vodivost kondenzátu odpovídá tabelárním hodnotám odpovídajícím analytic-
kým výsledkům zjištěného rozpuštěného amoniaku. Va výstupu se zapisovače vsak by-
ly zaregistrovány přeetřiky různé Intensity, které jsou pro názornost uvedeny na
obr. 2 a 3.

Byl vypracován program experimentů sledování vzniku přestřiku odparky při
proměnných technologických parametrech provozování odparky a různých provozních
žlmech:
- s vyřazením do odparky
- s proměnnou výěkou hladiny odpařovaného roztoku v odpařovaoíoh komorách v ob-

lasti povoleného maxima a minima výšky hladiny
- změnou výkonu odparky zvyšováním nebo snižováním příkonu topné páry
- zvýšením výkonu doodparky
- změnou průtoku deflegmační vody
- změnou množství zpraoovávané nástřikové vody
- sledováním tlakových poměrů v celém systému odpařovacího zařízení.

Experimenty byly prováděny na JB V1 po dobu několika týdnů a praktioky neved-
ly ka zaregistrování významného snížení kvality kondenzátu a vyvolaní významného
přestřiku, které jsou uvedeny na obr. 2 a 3. Zpětným studiem zareglstrovanýoh pře-
střiku získaných kontinuálním měřením vodivosti kondenzátu, kontrolou •á'tn—ft v
provozních denících operátorů čistíoí stanice a zpětným porovnania analytických
údajů o složení nástřikovýoh vod bylo zjištěno, žs období maximálníoh přestřiku
je ovlivněno obsahem rozpuštěných látek ve zpraoovávaných vodách a dobou vypouš-
tění zahuštěných zbytků.
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Obrás«k 2: Vodivostní ragistrae* přcatřiků odparky na JE V-1 v únoru 1988
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Provedli jsme matematická modelování přenosu hmoty v odpařovacím zařízeni.
Model nám potvrdil, že při standardních projektovaných výkonech odparky a doodpar-
ky dochází při zrněni obsahu rozpuštěných látek v nástřiková vodě k velmi významným
změnám obsahu těchto látek v odpeřovacích komorách. Vzhledem k tomu, že odparka je
hlavním producentem páry celého odpařovaoího systému je při stejná účinnosti sopa-
rátorů separafiní faktor ovlivněn obsahem rozpuštěných látek v odpařovaná kapalině
obsažená ve sledovaném období v odpařovaoí komoře odparky. Za podmínek únosu stej-
ného množství kapek (které obsahují rozpuštěné látky obsažené v odpařovaném rozto-
ku v odpařovací komoře) a stejné separační účinnosti separátoru dojde k adekvátní-
mu zhoršení kvality kondenzátu podle množství rozpuštěných látek, obsažených v ka-
palině odpařovaoí komory. Značně koncentrované roztoky, kde koncentrace rozpuště-
ných látek se může blížit nasyceným roztokům jsou velmi náchylné k pěnění. Jednou
z možností tvorby pěny je změna tlakových poměrů v systému odpařovací stanice. Při
kontinuálním odpařování k těmto změnám nedoohází. Provoz je však diskontinuální,
kdy při vypouštění zahuštěného zbytku z doodparky a jeho propouštění do sběrných
nádrží dochází k tlakovým změnám. lyto směny jsou sice krátkodobé, ale vedou k zin-
tensivnění procesu odpařování v odparoe a iniciují tvorbu pěny, která se z povrchu
kapaliny v odpařovaoí komoře přenese do separátoru a pístovým tokem proudící párou
do kondenzátorů a odplyňovače* Daný konstrukční systém neumožňuje odstranit pěnu
před separátorem. Konstrukční prvky separátoru jsou při vysokých průtokových rych-
lostech páry separators^ dalšími aktivačními centry pro vznik nové pěny na styku
mezi kapalnou fází a plynnou fází.

Ha odparoe JB 7-1 byl namodelován stav s vyšší koncentrací rozpuštěných látek
v odpařovaoí komoře odparky před vypouštěním zahuštěného zbytku. Při vypouštění za-
huštěného zbytku byl zaregistrován přestřik s dobou trvání 25 minut. Byl odebrán
vzorek odpovídající průměrnému složení kondenzátu v době přestřiku a analyzováno
jeho chemické a gaaaapektroaetrioká složení:
pH 10,1 K-42 1,7 . 102B<j.l"1

vodivost 5,9 ••.cm"1 Mn-54 7,4 . 10 2

rozpuštěné látky 8,1 g.l"1 Cs-134 5,1 . 10 4

HJBOJ 3,1 g.l"1 C«-137 6,8 . 10 4

•a* 1,48 g.l"1 Co-58 9,7 . 1O3

K* 0,11 g.l*1 Co-60 2,1 . 10 3

M O " 90 mg. I"1 Cr-51 1,1 . 10 3

Cl 2,2 mg.l"1 Sb-124 6,0 . 10 3

• H +

+ 23 ag.l"1 1-131 2,7 . 10 4

sumární beta aktivita 1,4 . 10 5

V současné době je pokračováno v kontinuálním měření vodivosti kondenzátu spo-
lu s vodivostí čistého kondenzátu za ionexovyal filtry dooěistky na JE V-1. Z prů-
běhu měření těchto vodivostí je evidentní, jak přestřiky odparky následně ovlivňují
kvalita čistého kondenzátu.

3.2 Bovellsaee provozu aktivní prádelny

Pro praní kontaminovaných oděvů a plastlkátovýoh, přlp. pryžových oohrannýoh
pomůcek byly ve Výskuanéai ústavu tukového průmyslu v Hakovníku vyvinuty dva nové
prací prostředky. Přípravek označený názvem Alfa-DBO, je nískopěnící praoi prostře-
dek obsahujíoí neionogenní tensidy, jimiž jsou substituovaná alifatioké alkoholy
případně alkylfenoly s různým počte* oxietylenových skupin, ohelátotvorný tenzid,
polyfosforečnany a odpěnovač. Z vodnýoh roztoků přípravku Alfa-DIO se neionogenní
tensidy částečně vylučují při teplotách vyšších než 75°C jako velmi drobná vločky*
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tvořící zákal, fiostok les zahustit téměř do smoháho odparku bac přestřiku pěny do
kondenzátu.

Přípravek označený názvem Alfa-DBS, obsahuje kromě mýdel chelátotvorná tenzldy
alkalická fosforečnany a polyfosforeSnany. Je vhodný pro praní silni znečištěných
oděvů při teplotách do 95°C. Odpadni vody, obsahující tento přípravek, lse předčl-
•tit chemickým postupem, při němž se do znečištěná vody poatupně přidává po úprava
acidity suspenze hexakyanošeleznatanu nikelnatáho, chlorid železitý, hydroxid vápe-
natý a organický flokulant. Chemicko-biologlokým způsobem se v odpadních vodách ob-
sahujících přípravek Alfa-DES rozkládají tensidy účinněji než neionogenní tenzidy
přítomná v přípravku Alfa-DEO.

Bávrhy nového způsobu praní jsou výsledkem dlouhodobých ověřovacích zkoušek v
automatických pračkách i ve velkokapacitní pračce speciální prádelny. 7 tabulce 9
Jsou shrnuty podmínky praní bavlněných pracovních odivů.

Tabulka 9 Irani bavlněných praeovníoh oděvů prostředky Alfa-DEO a Alfa DBS

Poř.
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Operace

Tsázka do pračky
Samáčení
Předpírání
Odatřediní
Praní
Praní
•áchání
Odatřediní
•áchání
Odatřediní
•áchání
Odatřediní
•áchání
Odatřediní
Rozvolnění
Vyjmutí z pračky

Doba
/min/

7
24 hod.
20
2
20
10
3
2
3
2
3
2
3
7
2
5

Odivy kontaminovaná
do 40 Bq.cm2

t/°c/

35
35

60

30-40

30-40

30-40

studená
voda

Celkem

7/m3/

0,54

0,36

0,27

0,45

0,45

0,45

2.52

m/g/

1080

1125

2205

na úroveň
nad

t/°c/

35
35

60
90
30-40

30-40

30-40

studená
voda

40 Bq.cm2

7/m3/

0,54

0,36

0,27

0,45

0,45

0,45

2.52

•/«/

1080

1125

220!
Vysvětlivky i t - teplota lázně, 7 - obje* přidaná vody do pračky, m - množství při-

daného pracího prostředku* Pro prádlo kontaminovaná do 40 Bq.em je
celková doba praní 81 min. + 24 hodin namáčení, pro prádlo kontamino-
vaná nad 40 Bq.oa2 činí tento čas 91 ala. + 24 hodin. tidaje jata uve-
deny pro vaázku 90 kg suohýoh tkanin.

Pro praní a dekontaminaci tkanin obsahujíoí syntetloká vlákna (polyamid,poly-
propylen, polyeater aj.) byl praoí poatup upraven tak, jak je uvedeno v tabuloe 10.
Pro praní a dekontaminaci přezůvek z polyvinylchloridu a polyamidu a pryiovýoh ru-
kavlo byl navršen poatup uvedený v tabuloe 11. V tabuloe 12 je uvede» postup praní
přetlakovýeh odivů a oohranných odivů a plastikátovou vrstvou prostředky Alf*-DIO
a Alfa DBS.
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Tabulka 10 Praní tkanin se syntetických vláken prostředky Alfa-DEO i

Poř.
S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. .

Operace

Vsázka do praSky
Praní
Praní
Máchání
Odstředění
Praní
Praní
Praní
Máchání
Máchání
Máchání
Odstřediní
Itozvolniní
Vyjmutí z praSky

Doba
/min/

7
10
15
3
2
20
15
10
3-4
3-4
3-4
2
2
5

Celkem

Oděvy kontaminovaná
do 40 Bq.cm

t/°c/

30

30

40-45

30-40
30-40

fjudená

V/m3/

0,225

0,225

0,180

0,225
0,225
0,225

1,305

m/g/

450

563

nl-

1013

3t Alfa DES

na úroveň
nad 40 Bq.cm'2

t/°c/

30
30

30
40
30-40
30-40

fjudená

V/m3/

0,225
0,225

0,180

0,225
0,225
0,225

1,305

m/g/

450

563

We*

1103

Vysvětlivky: Pro prádlo kontaminovaná do 40 Bq.cm Siní doba praní 63-66nin., pro
prádlo kontaminované nad 40 Bq.cní*' 70-73 min., při vsázce 45 kg tkanin

Tabulka 11 Praní plastikátovych přezůvek a pryžových rukavic prostředky Alfa-DEO
a Alfa-DES

Poř.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Operace

Vsázka do praSky
Praní
Máchání
Odstředění
Praní
Máchání
Praní
Máchání
Máchání
Odstředění
Rozvolňování
Vyjmutí z pražky

Celkem

Doba
/min/

7
10
3
2
15
3
7
3
3
2
2
5

63

t/°c/

30
30

40
30
50
40
30

V/m3/

0,360
0,180

0,270
0,360
0,270
0,360
0,360

2,160

m/g/

720

720

900

2340
Údaje jsou uvedeny pro vsázku 60 kg ochranných oděvů.
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Tabulka 12 Praní přetlakových oděvů a ochranných pomůcek s plastikátovou vrstvou
prostředky Alfa-DEO a Alfa -DBS

Poř.
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e.
9.
10.
11.
12,
13.

Operace

Vsázka do pračky
Namáčení
Předpírání
Máchání
Praní
Praní
Praní
Máchání
Máchání
Máchání
Máchání
Bozvolnění
Vyjmutí z pračky

Doba
/min/

7
3 hod
20
5
20
15
10
5
5
3
3
2
5

Oděvy kontaminované na úroveň
do

t/°c/

30
30
30
30

30
30

•vUflt*

Celkem

30 Bq.

V/m3/

0,450

0,360
0,270

0,360
0,360
0,360

2,16OX

cm

I m/g/
r

900

nad 30 Bq.

t/°c/

30
30
30

900

1900

40
50
40

30
a tv4í8 á

V/m3/

0,450

0,360

0,270

0,360

0,360
0,360

2,160

cm*

m/g/

900

1080

1980
Vysvětlivky: Pro ochranné oděvy kontaminované do 30 Bq.cm je celková do-

ba praní 77 min + 3 hod. namáčení, při kontaminaci nad 30
Bq.cm činí tento čas 80 minut + 3 hodiny.

Ve spolupráci o.p. Svit Gottwaldov a VÚJB Trnava byla vyvinuta a vyrobena no-
vá pracovní obuv pro pracovníky provozu a údržby jaderných elektráren. Jde o lehkou
dostatečně vyztuženou obuv s antistatickými vlastnostmi. Hmotnost obuvi je 1 kg,
podrážka zajišíuje měkký doilap a je ohebnější než obdobná obuv vyrobená firmou
STEITZ Sekura v NSR. Podrážka má protiskluzný vzorek. Boty se vyrábějí ve třech
barevných odstínech pro práci v různých pásmech provozu. Obuv lze dekontaminovat
praním prostředky Alfa-DEO i Alfa-DES, sušit v teplovzdušné skříni při teplotě
80°C. Obuv se při těchto operacích nesrazí, nemění barvu a kovová vložky nekorodu-
jí. Technologický postup praoí při dekontaminaci je charakterizován v tabulce 13.

Tabulka 13 Dekontaminace nového typu obuvi prostředky Alfa-DEO a Alfa-DES

Poř.
č.

1.
2.
3.
4»
5.
6.
7.
8.

Operace

Vkládání do pračky
Praní
Máchání
Praní
Máchání
Máchání
Máchání
Rozvolňování a
vyjímání s pračky
Celkem

Doba
/min/

7
20
5
20
5
5
5
t
f

74

t/°c/

40
40
50

30-40
30-40
stud.voda

V/m3/

0,450
0,360
0,270
0,360
0,360
0,360

2,160

m/g/

900

1080

1980
Údaje jsou uvedeny pro dekontaminaci 75 kg obuvi.
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4. ZÁVĚR

Náš původní záměr - řešit minimalizaci tvorby kapalných RAO aplikací nových
technologických postupů čištění vod z aktivních provozů primárního okruhu v jader-
ných elektrárnách byl naším ústavem zpracován v 12/86 jako "Podkladový materiál
pro změnové řízení DÚ 02 - minimalizace vzniku a úpravy RAO v jaderných elektrár-
nách". Námi zpracovaný materiál respektoval připomínky oponentů, že naše práce se
musí zaměřit hlavně na taková řešení, která by nevyžadovala výrazné změny v projek-
tové dokumentaci, které by bylo nutno v dostatečném předstihu zajistit schválením
příslušnými organizacemi v SSSR, které jsou garanty technických zařízení jaderných
elektráren typu WER. Dále bylo nutno respektovat, že navrhovaná zařízení se musí
včlenit do stávajících prostorů vyčleněných pro čistící stanice, rekonstrukce nebo
výměna zařízení musí být zvládnutelná v přijatelných časových limitech bez požadav-
ků na odstavení nebo prodloužení doby odstávky bloku.

Zapojení našeho pracoviště do problematiky minimalizace tvorby RAO se zaměři-
lo na zdroje RAO vznikajících provozem čistících stanic. Rozborem spotřeb chemiká-
lií v primárních okruzích bylo zjištěno, že mimo hlavní spotřebovávanou chemikálii
kyselinu boritou je hlavním "spotřebitelem chemikálií" a tím i "producentem RAO"
čistící stanice ŠOV-3. Tento stav se jeví jako nelogický, poněvadž hlavní čistící
zařízení této stanice je odparka - ekonomicky nejdražší, ale 1 jeden z nejúčinněj-
ších systémů čištění vod. Odparka by měla produkovat dva výsledné produkty kvali-
tativně sledované. Bylo navrženo vyvedení amonného iontu regeneračním roztokem do
separátní sběrné nádrže RAO koncentrátů a jeho separátní solidifikace. Výhodou to-
hoto postupu je, že nevyžaduje budovat žádné nové technologické zařízení, je bez
nároků na prostor a energii. Nevýhodou je nutnost separátního skladování a zpraco-
vání "nového typu kapalného RAO nestandardního složení". Navržený postup byl ově-
řen laboratorně, ve spolupráci s pracovníky jaderných elektráren bylo navrženo pro-
vozní zapojení a na JE V-1 odzkoušena provozní realizace.

Konkrétní množství vyvedeného regeneračního roztoku bude nutno stanovit na zá-
kladě dlouhodobých experimentů snímání regeneračních křivek. Jejich vyhodnocení bu-
de také možno použít při optimalizování procesu regenerace ionexu a tím docílit
snížení tvorby RAO.

Navržený postup vyvedení amonného iontu z okruhu čištění vod na provozovaných
čs. jaderných elektrárnách byl s provozovateli projednán a je považován za realizo-
vatelný a z hlediska snižování produkce RAO za velmi žádoucí. I přes svoji jednodu-
chost však vyžaduje konkrétní rozpracování pro jednotlivé čs. jaderné elektrárny a
spolu s řešiteli finálního zpracování kapalných RAO koncentrátů bude nutno řešit
solidifikaci nestandardního typu kapalného RAO.

Snížená kvalita kondenzátu odparek je mimo přestup amonného iontu ovlivňována
také přenosem termostabilních sloučenin. Reálná existence přestřiků byla zaregist-
rována Instalací kontinuálního měření vodivosti kondenzátu na JE V-1 a chemickou
analýzou přestřiků. Byla zjištěna pravděpodobně jedna z hlavních příčin tvorby pře-
střiků - změna tlakových a průtokových parametrů páry separátorem odparky při ope-
raci vypouštění zahuštěného zbytku a vliv obsahu rozpuštěných látek v odpařovaných
roztocích na stupeň zahuštění v aparátech.

Vzhledem k jistým rozdílnostem v konstrukcích separátorů na jaderných elekt-
rárnách V-1, V-2 a Dukovany, rozdílech ve způsobech cirkulace rostoků mezi odpar-
kou a doodparkou, chemickým a ganaspektronetriokým složením odpadních aktivních
vod bude nutno élouhodobým měřením kvality kondenzátů na jednotlivých elektrárnách
kvantifikovat přestřiky, zjistit příčiny jejich vzniku a v provozních řádech zakot-
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vit opatření k odstranění příčin jejich vzniku upraveným postupem zpracování roz-
toků a provozování aparátu. Technicky řešit vyvedení nevyhovujícího kondenzátu mi-
mo ionexové filtry a možnost úpravy separátorů odparek nebo instalací přídavných
zařízení pro zvýšení separační účinnosti v daném prostorovém uspořádání.

Z doaud provedených prací při řešení problematiky minimalizace tvorby RAO na
provozovaných čs. jaderných elektrárnách vyplynulo, že i přes značně omezený pros-
tor pro řešení tohoto úkolu je možno dosáhnout snížení produkce RAO změnou systému
provozovaných zařízení a způsobem technologického propojení, což se projeví ve sní-
žení produkce RAO. Tento efekt ekonomicky příznivě ovlivní náklady elektrárny na
zpracování RAO solidifikací a ve snížení požadavku na prostory pro konečné ukládání
RAO. Zatím ekonomicky nevyhodnotitelný je ekologický význam řešené problematiky a
jeho dop«d na myšlení odpůrců jaderné energie, který je v současné době v západních
státech považován za významnější, než vlastní ekonomický přínos*

Výsledky provozních zkoušek nových postupů praní pracovních oděvů, plastikáto-
vých prostředků osobní ochrany personálu jaderných elektráren a speciální obuvi po-
tvrdily velmi dobrou prací, dekontaminační a bělící schopnost nových pracích příp-
ravků zn. Alfa-DEO a Alfa-DES, vyvinutých ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu v
Rakovníku i při nižším obsahu těchto pracích prostředků v pracích lázních,než je
třeba pro dosud používané prostředky zn. Alfa a Zanit. Významná je i velmi dobrá
antiredepoziční vlastnost nových přípravků. Potvrdilo se, že požadovaných pracích
a dekontaminačních účinků lze dosáhnout ve většině případů při teplotách pracích
lázní nepřevyšujících 60°C, což vede k energetickým úsporám.

V současné době je věnována značná pozornost podrobnému ekonomickému rozboru
dosavadních a nových způsobů praní a zpracování odpadních prádelenských vod podle
současných provozních zkušeností.

Ve spolupráci s provozovateli jaderných elektráren Jsou rozpracovaná řešení
minimalizace tvorby RAO ověřována celou řadou měření. V následujícím období budou
dořešena do konečných realizačních výstupů na všech provozovaných a nově zprovozňo-
vaných jaderných elektrárnách v ČSSR.

Podstatně významnějších efektů při minimalizaci tvorby RAO by bylo dosaženo o-
věřením a vypracováním nového typového schématu čištění aktivních vod pro nově pro-
jektované jaderné elektrárny. Nové typové schema Čištěni aktivních vod musí v prvé
řadě respektovat separaci vod primárního okruhu a jeho aktivních provozů podle jed-
notlivých druhů, zdroje původu, aktivity a chemických látek obsažených v čištěné
vodě. Po provedené segregaci vod aplikovat nejvýhodnější čistírenské technologie,
které jsou již v současnosti realizovány na západních jaderných elektrárnách, ale
i v celé řadě nejaderných oborů a to i v ČSSR. Jedná se hlavně o aplikace membráno-
vých postupů čištění vod, kde hnací silou čistícího procesu jsou fyzikální veličiny
bez přidávaných chemikálií, jejichž používání je typické pro chemické a ionezové
technologie. Používané chemikálie při čištění vod jako balastní složka ovlivňují
vlastní množství produkovaných RAO.

Domníváme se, že nejmodernější postup výroby elektrické energie vyžaduje adek-
vátní přístup i při řešení periferních problémů jaderné elektrárny, jakým je tvorba,
čištění a zpracování aktivních vod tak, aby nadměrná produkce RAO nebyla ekonomickým
problémem provozované jaderné elektrárny a nežádoucím darem pro následné generace.
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POUŽITÍ NOVÝCH IONEXŮ V ČISTICÍCH STANICÍCH JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Pavel Franta, Milan Marhol

Ostav jaderného výzkumu, Řež

ANOTACE

Referát ve zkrácené formě prezentuje nejdůležitější výsledky týkající se náhrady zahraničních

ionexů. používaných v jaderných elektrárnách a možnosti použití kompozitních sorbentů k selektivnímu

odstraňování Ca z vysoce solných roztoku.

Dále jsou předloženy výsledky sorpce radionuklidů cesia, stroncia a stříbra a modelových od-

padních roztoků odpovídajících složením chladivú bazénu skladování vyhořelého paliva, koncentrova-

ných kapalných odpadu a kondenzátů vznikajících při odpařováni v procesech vitrifikace na zeolitech

ôs. výroby a na zeolitech aktivovaných hezahyanoleleznatany různých kovů. Je navržena a v polopro-

vozním měřítku ověřena technologie snižování specifické aktivity chladivá bazénu transportu a skla-

dování vyhořelého paliva, jež byla odzkoušena na jaderné elektrárně V-l v ̂ oslovských Bohunicích.

1 . ÚVOD

1 . 1 . C í l p r á c e

Cílem hlavní etapy HE 02 "Použiti nových ionexů v čisticích stanicích jader-

ných elektráren", která byla řešena v letech 1986-1989, bylo nahradit dosavadní

organické ionexy v čistících stanicích jaderných elektráren Jinými dostupnými io-

nexy, především domácími a navrhnout a odzkoušet technologický postup odstraňová-

ní radiocesia syntetickými zeolity z chladící vody bazénu transportu a skladováni

vyhořelého jaderného paliva. V této etapě byly odzkoušeny v laboratorním měřítku

dal5í možnosti aplikací syntetických zeolitů a to pro čižtSní kondenzátu vznika-

jícího v procesu VICHR - vitrifikace chrompiku, kondenzátu vznikajícího v prooesu

vitrifikace kapalného koncentrátu po odpařování kapalných odpadů a snižování spe-

cifické aktivity radionuklidů cesia v modelových kapalných koncentrátech z jader-

ných elektráren. Jako hmotný realizační výstup v HE 02 bylo "Zavéot výrobu granu-

lovaného syntetického mordenitu".

1.2, N á v a z n o s t p r a c í

V rámci hlavní etaov Ok státního úkolu A-O1-159-1OÍJ.O1 "Vývoj technologic-

kých postupů čištění RAO z pomocných technolog, okruhů a aktivní prádelny", kte-

rá byla řešena v ÚJV v letech 1981-1985» byly krorač jiného studovány v laborator-

ním i poloprovozním měřítku vhodné typy československých ionexů jako náhrada dová-

žených organických taoničů iontů typu OSTION a WOFATIT. Byly porovnávány vlastnosti

československých a dovážených ničničů iontů a provedeny provozní zkouSky ča.mSničů

kationtů.

V laboratorním mSřitku byla studována řada laboratorní připravených, prŮMys-
lově -vyráběných nebo pronyslovS tSženýoh anorganických sorbentů zejména přiroze-
ných a syntetizovaných zeolitů, kysličníků a fosforečnanů titanu a zirkonia pro
SiStžní kontaminovaných kapalných RAO, obsahujících kyselinu boritou. Byl navržen
postup pro čištěni chladivá bazénu transportu a skladování vyhořelého paliva a po-
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užitím syntetického mordenitu. Na tyto práce /i/ pak navazovaly práce jejichž vý-

sledky jsou shrnuty v tomto referáte,

2. ORGANICKÉ A KOMPOZITNÍ ORGANICKO-ANORGANICKÉ MĚNIČE IONT©

-1,1, N á h r a d a z a h r a n i č n í c h o r g a n i c k ý c h m ě n i č ů

i o n t ů p o u ž í v a n ý c h v j a d e r n ý c h e l e k t r á r n a oh

5 a, v ý r o b k y

V roce 1986-1987 pokračovaly provozní zkoušky nove vyvinutého čs,silně kyse-

lého katexu, nesoucího oznaSení Ostion KSN, Tento ionex, čistoty "pro jaderné úče—
1y nt «Je výrobkem Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Úatí n,Labem,

Dlouhodobé zkoušky ionexu probíhaly v jaderné elektrárno V-1 v Jaslovských

Bohunicích, v čistící stanici DTC 11,6,

Náplň ionexu ve zkušební koloně byla oca 1000 litrů. Začátkem roku (únor 86)

byl z kolony odebrán další vzorek měniče a pouzdro s chemickými dozitaetry. Za sle-

dované roční období (únor 1985-únor 1986) byla ionexová kolona celkem v provozu

800 hodin, bohem kterých bylo přečištěno 6ki mJ kontaminované kapaliny. Za uvede-

nou dobu byl ionex třikrát regenerován.

Další vzorek ionexu a pouzdro s dozimetry byly vyjmuty v únoru 1987* Od doby

posledního odběru vzorku ionexu bylo zpracováno 357 "t roztoku kyseliny borlté,

Ionex byl dvakrát regenerován; druhá regenerace byla nutná z důvodu sníženi radio-

aktivity náplně kolony tak, aby obsluha mohla vyjmout vzorek měniče z kolony,

V polovině roku 1987 byl provozní experiment ukončen v důsledku celkové re-

vize čistlclob stanic v elektrárno.

Integrální absorbovaná dávka zářeni a změna výměnné kapacity měniče Oation

KS1J během dlouhodobého provozního experimentu jsou uvedeny v Tabulce 5,2,1,

Tabulka č, 2,1. Integrální absorbovaná dávka záření a změna výměnné kapacity

katexu OSTION KSN během provozního experimentu.

Celkový čas ozařování

ionexu v době odběru

vzorku (b)

0
3,552

10,776

19.008

27.UOO

nok

1983
198^

1985
1986

1987

Integrální

dávka

(oy)

0

76,9^

235,67
Í>76,12

1.5^0,00

Celková výměnná kapacita

měniče v H + formě

(mmol K*/e sušiny)

k,96 +, 0,05

5,00 i 0,05

^,95 i 0,05
í>,70 i 0,05

5,10 i 0,05

Vzhledem k tomu, Se bylo odebráno vždy větil množství ionexu z kolony {>1000

ml) byly mořeny 1 dalSl hodnoty nänlče v průběhu experimentu, zejména botnavoat,

poškození částic měniče, barva měniSe, měrný objem a hmotnost, obsah sutiny ione-

xu. Některé charakteristické údaje Jsou uvedeny v Tabuloe 5,2,2,

Z naměřených údajů vyplývá. Se zmSny ionexu, způsobené pohlcenou energii zá-

ření měničem, jsou malé; maximálnS se hodnoty liší o ooa 10$ od hodnot namXřenýoh

na neozářeném ionexu.



Tabulka č, ?.."•., Vybrané ohsrokterictxcké veličiny a jejich hodnoty u původní-

ho a ozářeného (1,5 EGy) ione::u OSTION KSN.

Údaj

Obsah suSiny r.ňrJ.řc v H TormS
po usušoní na vzduchu

I-íurná hmotnost inľíničo v H foruč
(sušina)
(na vzduchu sušený)

Morný objem měniče v H form"
(sušina)
na vzduchu sušený

Objem \Q sušiny n'niSe v H Torino
po naootnání vo voď"

Tvar ujniče

73arva n'niče v II* fora J

Ozářený r.rinič

70,87^'

0,56 s/r.a

0,79 s/cil

1,77 "i/e

1,25 =a/g

2,97 Ľii/e

celistvé kuličky

světle ímodá

Pf-.vodní mínič

7O..9-;

o,79 e/mi

1,25 mi/e

2,6i; ml/g

celistvé kuličky

tnav^ hnSdá

Vo vzorku ozářeného ionexu ne'oyl pozorován zvýšený počet tvarovií poäkozených

r.i?íni5e. Iiovn"£ oxidovatelnost Tiltrátu vzniklého stykem n:3ni5e s O, IM roz-

tokem NaOH, vyjadřující rozpustnost m^niCe, nedosahovala maximálních hodnot uvá-

dč-ných v normo (GOST 13505-68).

Jali již bylo uvedeno v publr.lcovaiiých zprávách /2,3/ i přes důkladnou regene-

raci odebraného vzorku moniSe roztokom 5f" kyseliny dusiSné, zůstává určitá nepa-

trná část izotopu nadále v mSniči, Jak vyplývá z hodnot po gama spektroskopickém

noření roztoků vzorků rúznS oluovaných ionexů, mčnic eluovaný "provozním11 zpúao-

bcu v kolonu čistící stanice obsahuje isotopy, které se z ionexu jen velmi pomalu

eluují a tvoří t.zv, "zbytkovou aktivitu" moniče po jeho eluci. Zachyceny jsou1 13Z37 5 S 6°zejména izotopy
y
1 3 Z t " 3 7 C a t

 5 S
6°Cat

 5Sln, 6°Co. Vedle nich byly nalezeny v podatat-

n5 aenSlm množství izotopy různých štěpných produktů.

Teprve důkladnou eluoí ionexu lOjJ HNO- (60 objemů lože 105í HN0_ při rychlos-

ti 10 BV/hod.) se snížil obsah radionuklidů ve sledovaných vzorcích ionexů o 2 -

3 řády, Jak Je uvedeno v Tabulce £.2.3,

Tabulka £.2,3, Relativní konoentrace vybraných izotopů zbytkové aktivity

před a po eluoi 10f> HN0„ z katexu OSTION KSN.

Xzotop

5 8Co
1 3''ca

1 1 O aAg
1 3 7 C S

1 1 O mAg
1 1 0 BAg

1 3 í*c«

1 1 ^Ag
6 0 Co

Plocha
před regenerací

80272

99384

84517

98508

14o44

17673
67310

1167561

163251

147478

piku
po regeneraci

875
298

5164

57
906
1170

150

1852

1265

1110

Jsou uvedeny plochy různých plků bShem gamaspektroakopickáho měření,



Přesto ani po velmi důkladné regeneraci ionexu nedoälo k úplnému odstranění

zbytkové aktivity, zejména Ag.

Problém "zbytkové aktivity" po regeneraci katexu byl vsak pozorován i u Ji-

ných typů ionexu, používanýob v čs. jaderných elektrárnáoh,

2.1.1, Celkové zhodnocení průběhu dlouhodobé provozní zkoužky ione:cu Ostion KSN.

Československý sllnS kyselý mSnic kationtú Ostion KSN (čistoty pro Jaderné

účely) byl sledován v provozním experimentu v Čistící stanici DTC 11.6 v JE V-1

od prosince 1933 do února 1987. Celkem cca 1000 litrů ionexu tvořilo náplň zkuSeb-

ní kolony; v koloně byl celkem 27,400 hodin; celkem bylo vyčiätSno 3^02 a? kapali-

ny. Během uvedené doby byl měnič osmkrát regenerovaný. Obdržel integrální dávku

zářeni 1,5**.1O3 Gy (1,5^.1O5 rad).

Během provozu byly po zdoláni určitých obtíží odebrány čtyři vzorky ionexu

z kolony, určené ke zjiSfováni změn charakteristických vlastností meniče.

Výsledky analýz ukázaly, že bShem 38 mSaíců trváni provozního experimentu ne-

došlo k vStäímu poškozeni měniče; výmenná kapacita silně kyselých skupin měniče

poklesla o coa 10Jí; zmSna botnavosti Je rovněž menil, nežli 10#. Meohanioká pev-

nost meniče Je stále velni dobrá; poškozených Sástic Je velmi malo. Rovněž ostat-

ní vlastnosti m&niče Jsou v mezích normy,

BShem provozu ionexové náplne kolosy se nevyskytly žádné závazné potíže, ne-

byly pozorovány hydrodynamické poruchy při provozu kolony v důsledku poškozeni me-

niče, VyčlStSná kapalina dosahovala požadované parametry.

Na základS průb&bu dlouhodobé provozní zkouSky měniče lze předpokládat, ze

silnj kyselý katex Ostion MSN se v provozu plnu osvedčil. Lze Jej provozovat 1 v

ostatních čisticích stanioleb kapalných RAO v Jaderné elektrárno Jako plnohodnot-

nou náhradu dosud užívaných lonerrů téhož typu.

Výrobu tohoto měniče lze zajistit v plánovaném množství u výroboe - Spolek

pro chem, a hutni výrobu v Ústí n,Lebera. Jeho cena se pohybuje okolo 15.500Kč* m.

2.1,2. Náhrada slina bazického ittfniče anionti Ss, výrobkem.

Vedle přípravy a zkouSek čs, sllnS kyselého katexu, byly Již v roce 1985 za-

hájeny i práce na vývoji vhodného silnS bazického anexu typu 1 čistoty pro Jader-

né účely. Tyto práce pak pokračovaly i v roce 1986 avSalc pouze v laboratorním ••-

řltku. Hlavní příčinou pomalého postupu vývoje byla nejasnost o budoucím osudu

výroby silně bazických anexú u jejich monopolního výrobce. Přesto vsak vývoj sil-

ní bazického anexu postoupil tak daleko, Se v laboratorních podmínkách byly při-

praveny a odzkoušeny vzorky aSniče, splňující, aS na ponSkud rylšl obaa'b oblorldů,

podmínky normy. Byly připraveny podmínky pro čtvrtprovoaení přípravu aaexu a hledá-

ny podmínky pro snížení obsahu ohloridft v lonexu| pro snížení obsahu ohloridů v

Ionexu bylo novrZeno nakolik postupů*

Vzhledem k tonu, 2e v CSSR doSlo k úplnému zastavení výroby slino baziokýoh

auexú, nebyly už dalSÍ plánované experimenty realizovány* DalSÍ práce na vývoji

čs,slinu bazického anexu pro Jaderné elektrárny byly rovněž zastaveny*
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.?,2, Příprava a vlastnosti "orualdehydového silno kyselého kateroi a kompozit-

ních organicko-anorganických ionexň.

Při zpracování různých typů kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elek-

tráren by se v řade případů zjednodušilo jejich zpracování a ulomeni, jestliže

by ae ze zpracovávaného roztoku odstranily nškteré dlouhodobé izotopyj v první

řadě cesium a stroncium, V některých případech by stačilo z kapalného media kon-

tinuálně odstraňovat cesium, aniž by bylo nutno celé množství kapaliny dále zpra-

covávat.

Polymerní silně kyselé katexy, dosud používané v čistících stanicích JE jsou

vSak pro ionty alkalických kovů málo selektivní a čistící zařízení jsou zejména

pro těžké alkalické kovy málo účinné.

Je známo, že vhodný typ fenol-formaldehydového silně kyselého katexu, obsa-

hujícího funkční skupiny typu -CH2SO_H ve vhodné konfiguraci ke skupinám -OH(fe-

noliokým) projevuje v alkalickém prostředí zvýšenou selektivitu k česným iontům.

Bylo proto připraveno několik vzorků fenol-forraaldehydového polykondenzátu

o různé kapacitě a porozitě. Produkty měly podle tvaru titrační křivky charakter

silně kyselého katexu; jejich výměnná kapacita se pohybovala v rozmezí 2,3 - 3,1

nanol JJa+/g, MSly různou mechanickou pevnost a botnavost /4,5/, K dalším experi-

mentům byl vybrán nejstabilnější vzorekj Jeho výmSnná kapacita byla 2,1Ommol Na/g

a vykazoval požadovanou malou rozpustnost v 0,1M NaOH během 24, 48 a 72 hodin.

Sorpční rovnovážné experimenty se -"Cs ukázaly, že selektivita !c iontů Cs se

projevuje při pH i 10,5,

Sorpoe "'Ca byla aledována i z vysoce solných roztoků a to jak ve statických

tak dynamiokýoh podmínkách. V Tabulce c.2.4 Je uvedena sorpce 1^'Cs v rovnováž-

ných podmínkaoh za použití maUrokonoentrace ceaia. Při pH 13 bylo pozorováno již

počínající rozruiování mänice.

Tabulka c.2.ít. Rovnovážná aorpce J'Cs v závislosti na koncentraci iontů K

fenollckým ionexem z modelového koncentrátu.

pH sorp.
roztoku

12,0

13,0

poSát.konc.
Ca v rozt.

(«n«)

10,0

20,0

30,0

k0
t
0

10,0

20,0

30,0

í>0,0

poSát.konc.
K v rozt.

(mg/1)

0

0

rovnov.
aorpoe
Cs

(mg)

2,5*
5,2t

6,20
6,00

2,24
«>,10

htko
h,60

rovnov.
aorpce
Cs

25,39

26,19

20,63
15,08

22, h

20,5
14,6

poSát.konc,
K*v rozt.

(ae/i)

8000

8000

rovnov.
aorpce
Cs
(mg)

1#7

h,6
5,9

0,9
S3
2,2

3,3

rovnov.
aorpce
Ca
(*)

17,00

17,00

15,43
14,62

9,00

6,50

7,30

8,25
Celkový objem: 50,0 ml

Navážka ionexu: 0,1117 g

Složení modelového koncentrátuj

H 3BO 3 : 77 e/l JTairOji 4,12 g/l NaClj1,65«/l

Na2C03i 11,7s/l WaN03i 0,95 s/l NaOHj 43 g/l

Celkoví, solnoat p?i pH i 1,0 s 138,0 e/l

71



1 *̂7

Dynamická sorpce Cs ve stopovém množství v podmínkách vysoce solného roz-

toku (složení viz Tabulka £,2.k) ukázala, že sortsent je dostate^n" účinný pro se-

lektivní sorpci cesia. Při průtoku 100 3V rychlostí 2 BV/hod. nebyl zjištíSn prů-

nik cesia v efluentu. Sorpce cesia probíhá dostateční i při vysoké koncentraci

silně konkurujících iontů (8000 mg K+/l) je-li průtok kapaliny dostaioSn2 pomalý

a je-li dosaženo optimální pH sorpčního roztoku (<í3)»

Tyto a další výsledky ukázaly, £e f enolf oraa.ldehydový ka te.->: se e?:upinami

—CH-SO-H a 0H~ by mohl být zajímavý pro selektivní sorpci cesia ve vysoce solných

(zejména H-BO- obsahujících) roztocích o vysoké hodnota pH.

Pro selektivní sorpci cesia byl rovněž studován kompozitní orsanicko-anorga-

nický sorbent, obsahující mordenit. Tento typ noniSe byl určen sejnéna pro slabě

kyselé až neutrální roztoky. Účinnou složkou sorbentu je velmi jer.m" nletý morde-

nit.

Jako nosný organický skelet byly vybrány akrylútové kopolymery vcniklé sus-

penzní polyraerací z následujících monomeru:

a) metyImetakrylát b) hydroxyetylinetakrylút

etylendimetakrylát etylendinetakrylát

c) glykolraetakrylát

etylendijnetokrylát

Kopolyraery, získané z uvedených sloučenin jsou značně hydrofilní.

Při orientačních zkouškách byla použita směs 4 dílů etylendimetalcrylátu a

1 dílu druhé kopolymerační složky. Obsah mordenitu v konečném produktu byl až ^0

váhových* procent, v nSkolika případech byl zvýšen na 60 až 80^«

Bylo celkem připravené 15 různých vzorků sorbentu o různém složení a různém

obsahu mordenitu. Vedle mechanických vlastností vzniklých sorbentu byla měřena je-

jich sorpční schopnost pro cesium jednak v čisté vodě, jednak v roztocích H_BO„

O3*9 B H.B0„/l pH upraveno na hodnotu 5,3)* Výsledky sorpeních zkoušek ukázaly,

že vlastnosti měniče Jsou v podstatě dány vlastnostmi laordenitu* Organická složka

sorpci prakticky ovlivňuje jen velmi málo.

Nepodařilo se odstranit nehomogenní rozdelení anorganické složky v částici

•orbentu, "Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny lepší mechanické a sorpční vlastnos-

ti tohoto typu sorbentu ve srovnáni s pouhým mordonitem, nebyly jiS další experi-

menty prováděny.

Je známo, Že hexakyanoželeznatany přechodných prvků mají značnou selektivitu

k cesnýa iontům, avšak většinou mají nevhodné mechanické vlastnosti. Jejich zabu-

dování do výSe uvedených kopolymerú se nesetkalo s očekávaným úspěchem. Proto byl

využit systém organický měnič aniontú v hexakyanoželeznatanové formě, na kterém

byl ú&inkea roztoku dusičnanu zvoleného přechodného kovu vysražen patřiSný neroz-

pustný sorbent,

V počátečních experimentech byly zkoušeny hexakyanoželeznatany Zn, Cu, Ni a

Co, z nichž byl pak kobaltnatý hexakyanoželeznatan (dále CoPo) vyhodnocen jako

nejlepší A , 5 / (viz Tabulku 5.2,5). Jeho úplná výmenná kapacita dosahuje hodnoty

117 •« Ca/g sorbentu a niirne klesá s rostoucím pH sorpčního roztoku.

Pro tyto experimenty byl používán anex - tfofatit SBV.
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Tabulka č.il.5. Rovnovážná sorpce Cs z modelového roztoku (odpadni koncentrát)

různými kompozitními sorbenty na bázi hexalcyanoželeznatanů

(HeFo).

Sorbent

ZnFo

CuFo

NiFo

CoFo

pH rovnovážné

8,92

9,19

10,03

10,88

8,71
9,18

10,15

10,87

8,72

9,17
10,20

10,89

8,31
9,22

10,19

10,95

Ío aorpce Cs

28,09
29,21

39,66

k-},\k

51,79

^5,73

*H,35

^6,51

79,66

83,93

8^,15

83,1^

82,81

8^,16

87,86

8«*,6O

Složeni sorp&ního roztoku: H_BO„ : 50 e/l

NaCl : 1,65

NaN0 1,5

Na 2CO 3 : 17,7

NaN0 3 : 13,7 e/l

Byl sledován vliv anexu Jako nosné matrice pro selektivní sorbont; Gelový

typ (Wofatit SBW) a dva typy makro^oréznícb anexů Amberlite IRA 902 a Amberlite

IRA 90^. Jako optimální se ukázal typ Amberlite IRA 900; líofatit SBTí nedosahoval

sorpCní kapacity předchozího, přesto vSak byl vyhovující, Amberlite TX1\ 90ft vázal

Jen velmi malé množství sorbentů a nebyl používán*

Byl sledován vliv přítomnosti konkurenčních iontu NH£ a K + na sorpci cesia,

který se u C0F0 podstatní? neprojevil a rovnovážná sorpce Cs se pohybovala okolo

96ý> (použito makromnožství cesia).

Dynamické sorpce ~"Cs byly sledovány v roztoku o vysoké solnosti ( >130g/l)

a vysokém obsahu H->20„ (77 e/l)* Z řady získaných výsledků Je nutno uvést sorpci
1 vy

Cs na CoFo (Ataberlite), kdy ani po průtoku 100 BV sorpSního roztoku (2 DV/hod)
1 *?7pH 12 nebylo dosaženo průniku J
'Cs. Při pH 13 sorpSní schopnost sorbentu poklesla

a při průtoku 1^ BV se v efluentu objevil průnik cesia.

137,Cs

2,2,1. Závor

Z dosud dosažených výsledků, sledujících inoZnost selektivní sorpce

kompozitními ionexy z vysoce solných roztoků o vysoké bodnotS pH (koncentráty z

odparky) se hexakyanoželeznatan kobaltnatý Jeví Jako perspektivní sorbent pro po-

žadovaný úSel,
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3. ANORGANICKÉ SORBENTY - ZEOLITY

Zeolity se řadí mezi hydratovanó hlinitokřemičitany. Mají otevřenou, trojroz-

měrnou strukturu, která je tvořena základními jednotkami /Si,Al/O;í totraedry s na-

vzájem sdílenými 0 atomy. Prostorové rozmístění atoi.iíi vytváří systér-iy polyedric-

kých dutin, ve kterých jsou umístíny zčásti nebo típlnS vyměnitelné kationty spolu

s molekulami vody. Počet lokalizovaných vyměnitelných kationtů je úuí-rný počtu te-

traedricky vázaných atoníi AI, Utorý vo vazb3 vykazuje přebytek 1 isipoi-ného náboje.

Tento záporný náboj je kompenzován částicí s kladným nábojem. Charakteristická

struktura zeolitů se vyznačuje sítí kanálků různých rozměrů propojených do určité-

ho stupně a velkým vnitřním povrchem, Skolet je velmi odolný vůči zahřívání. Zbor-

cení struktury nastává zpravidla při zahřátí na teplotu 1O5O°C (v případě mordeni-

tu), u Jiných např. zeolitu A již při zahřátí na í(00oC. Při nižších teplotách,

zpravidla 35O-*íOO°C dochází k dehydrataci zeolitů a ztrátě vnitřní vody. Zeolity

mají molekulárně sítové vlastnosti, což je využíváno k dělení organických směsí.

Kromě toho jaou zeolity schopné iontové výměny. Ames /6/ zjistil, že zeolity, zej-

ména klinoptilolit, chabazit, mordenit a erionit vykazují vysokou selektivitu k Cs

v procesech iontové výměny. Selektivita zeolitu je dána jednak iontovým poloměrem

vyměňujícího iontu, který může být na zeolitu vázán jako dehydratovaný, částečně

hydratovaný nebo zcela hydratovaný, jednak průměrem vstupního otvoru - okna kanál-

ku, podmínkou elektroneutrality a řadou dalších faktorů.

V přírodě bylo rozpoznáno více než 35 druhů zeolltů, které se dělí do 7 zá-

kladních skupin - skupina heulanditu, faujasitu, chabazitu, mordenitu, analcitu a

phillipaitu, Sada z nich byla připravena uměle. Kromě toho již bylo připraveno ví-

ce než 100 druhů zeolitů, které nemají v přírodě ekvivalenty, na př, zeolity typu

A, L, ZSM.

V zahraničních jaderných elektrárnách a závodech na přepracování vyhořelého

paliva jaou využívány různá typy anorganických měničů iontů. Pro čištění na pří-

klad použili chabazitu (selektivní k Cs) a syntetického zeolitu LA (selektivní k

Sr) jako náplně kolon v ponorném demineralizačnía systému při likvidaci kontamino-

vaných kapalných odpadů v JE Three Mile Island. Při zpracování doSlo ke zkoncentro-

vání radioaktivních látek do objemu 1500 krát menšího než původní objem vody /7/
m

V přepracovatelakém závodě Sellafield byl pro dočigíování odpadních vod použit

přírodní klinoptilolit a bylo dosaženo separačního faktoru až 10000 pro radionukli-

dy oesia /%/, V USA byl pro SiStění chladivá bazénu skladování vyhořelého paliva

použit syntetický- mordenit Zeolon 100 a Zeolon 900 (firma Norton /9,10/),

V současné 4obo jaou zeolity používány k dočiSÍování kapalných radioaktivních

odpadů na sedmnácti jaderně-energetických zařízeních v USA.

3 . 1 . D o s t u p n o a t z e o l i t ů v Č S S R ,

V ČSSR se v přírodg nachází klinoptilolit a mordenit. V lokálití Nižný Hrabo-

vé c jsou rozsáhlá ložiska rnyodaoitového tufu jež obsahuje kO-COfo kllnoptilolitu.

V lokalite Jastraba byly zjiStčny tufy s obsahou asi ho$> mordenitu. Tuf z lokality

Velká Trna obsahuje klinoptilolit. ObS poslední lokality jsou ve stadiu průzkumu.

Ve Výskumom ústavu pro ropu a uhlovodíkové plyny v Bratislava (dále VÚRUP)

byly syntetizovány různé typy zeolitů - mordenit, orlonit, zeolity X,V,A,ZSM a by-

la zde také řeSona granulace synteticky připravených zeolitů. Zavedení výroby gra-



nulovaného syntetického mordenitu byl hmotný realizační výstup dílčího úkolu

Ľ0 02.

Tabulka 5.3.1. Složení a základní charakteristiky zeolitň dostupných v ČSSR.

Název

Ulinoptilolit

(Nižný
Hrabovec)

a)

ucrJenit

(Jastraba)

a)

riordenit

b) c)

mordenit

b) c)

mordenit

b) c)

zeolit Y

b) c)

zeolit A

b) c)

erionit

b) o)

zeolit ZSW-S

Složení v yohnot.

Si0„67,00,Alo0„

io,85;Na,O 0,52;

MgO 0,90;CaO 3,0;

ztráta žíháním:12J,9

510^73,3;A12O311,90;

Ka ?0 l,20;Feo0„ 1,10

E,Ô 4,8, TiO~ 0,1;

llgO 0,25f CaO 1,00,

Mn0 o 0,04; z tri. ta

při žíhání 4,35

SiO„8r>,8;Al,O.,11,1,

CaO 0,4, Na o0 5,7

SiO„78,4,Al2o313,65,

Na o0 7,35{CaO 0,63

SiO286,3,Al2O3 8,8,

Na 20 4,2, CaO 0,65

S1O268,3,A12O 20,2,

Na,0 10,9, CaO 0,5

SiO;,4i,6;Al,O337,4,

Ka 20 21,0

S1O268,1,A12O317,8,

Na 2O 3,67;K2O 10,0,

CaO 0,2

SiO?9i,8,Al2O_ 5,5í

Na 2Ô 2,4,CaO 0,2,

( N H ^ ) ^ 0,1

p-pŕír,
s-synt.

P

P

s

9

a

a

a

s

s

pomer
Si:Al

lí O

1* O

6,4

4,9

8,5

•"-,85

0,95

3,25

28,1

celk.výra.
kapacij.a
miuol M /s

2,6

2,7

2,16

2,68

1,73

3,96

7.25

3,^9

1,08

selekti-
vita

Cs, Sr

Ca, Sr

Ca, Ag,

Sr

Cs, Ag,

Sr

Ca, A«,

Sr

Sr, Cs

M e 1 1 ,

Sr, Cs

Cs, Sr

Ca

a) analýza provedena ve Výzkumném ústavu sklářském Polevako

b) analýza provedena ve Výskumném ústavu pre ropu a uhlovodíkové plyny —

Bratislava

c) zeolity obsahují 10JÓ. hu.vody, analýzy byly prováděny u bozvodýoh zaolitů

3.1.1. Granulace syntetiokého morděnitu

Pro aplikaci v laboratorním a průmyslovém mSřítku je nutno prachové ayntetio-

kó zeolity granulovat, aby Je bylo možno plnit do sorpSníoh kolon* V« VlJRUP byla

provedena granulace mordenitu tlakovým způsobem do tvaru ©xtrudátu. Samotné zeolity

lze granulovat jen velmi obtížnS, nebol při vysokých tlaoloh s« může poškodit krys-

talová struktura, a proto se zeolity mísí s granulaSními přísadami* Při granulaci

synt,mordenitu s molovým poaSrem Si:Al=6,4 byl použit přírodní halloysit Jako
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pojivo, karboxymetylceluloza a Slovapon-N jako přísady pro plastifikaci zeolitu

a pojiva a demineralizx>vaná voda. Na 80^ hmot,bezvodého zeolitu se přidávalo 2Ofo

hmot, pojiva a v další etapě zkoušek až 30?ó hmot, pojiva. Směs se přídavkem vody

upraví na vhodnou konzistenci (30—h(yj!> hmot,vody) a mísí v mísiči; poté se tvaruje

na tlakovém formovacníni zařízení fy HUTT (NSR). Granulát se suSí při 1O5-12O°C,

Pevnost a tlakovou stálost získává granulát v procesu tepelné aktivace, Z

hlediska mechanické pevnosti při zachování struktury zeolitu se teplota během ak-

tivace zvyšovala postupně až na konečnou teplotu granulace 600°C (.? hod/200°C, 2

hod/300°C, k hod/600°C) vždy s intenzivním odtahem vznikajících plynných produktů.

Při použití 20Jóhm,pojiva bylo dosaženo mechanické pevnosti granulátu 13 N /

váleček, při přidání 30$hm. pojiva pevnosti 20 N/váleček,

3,2, L a b o r a t o r n í z k o u š k y

3.2.1, Kinetiká sorpce a vliv konkurujících iontů.

Ve statických podmínkách byla sledována kinetika sorpce Cs v demineralizované

vodě na mordenitu s molárním poměrem Si;Al = 6,'f. Ilordenit byl drcen a sítovárt na

frakce o různých rozměrech. Byla sledována závislost hodnot rozdělovacího poměru

Dg = ^ f ^ r kde A g = aktivita pevné fáze A o = A o - &T

s A = aktivita výchozí

A = aktivita rovnovážná vodné fáze

V r = objem vodné fáze v ml

m = hmotnost sorbentu v g

na době kontaktu fází a na velikosti zrnění. Bylo zjištěno, že ;:>ři použití pracho-

vého mordenitu bylo po 5 minutách kontaktu fází dosaženo rovnovážné hodnoty Dg >

10 , při zrnění 0,200-0,315 mm bylo této hodnoty dosaženo po 2 hodinách kontaktu

a u Sástic od 0,315-1,5 tnm (ex t r udát) zhruba po ?.h hodinách.

Dále byl ve statických podmínkách sledován vliv konkurujících iontů K+, Na +,

NHj, Ca + V makrokoncentraci na sorpci cesia, stroncia a stříbra přidaných ve sto-

pových konoentracích na syntetickém mordenitu s poměrem Si;Al = 8,5 při konstantní

hodnotě pH/\/4.

Dále byla sledována sorpce •''Co z roztoků 1$ H_BO„ při různých hodnotách pH

POMOCÍ přídavku HC1, KOH a NaOH na třech typech synt.mordenitu a erionitu. Bylo

zjiStěno, že nejvySších hodnot Dg (Cs) bylo dosaženo a niordeniteia o Si;Al = 5 - 6 ,

Sorpci cesia konkurují ionty v pořadí K*«r N H £ > Na+> Ca t Stronciu za stejných pod-

mínek konkurují ionty v řadě Ca +> K"W NH^>Ka +, pořadí konkurence pro stříbro je

•tejné jako pro cesium, přičemž hodnoty Dg jsou pro Sr a Ag o 1,5-2 řády nižší než

v případě cesia,

3.2.2. Laboratórni zkouiky SiStSní modelového chladivá BSVP značeného 1-"Ca.

V dynamických podmínkách byla ověřována sorpce -"Cs z modelového chladivá

(H^BO. 13«, Na 0,2g, K 0,1g, NH^ 0,1g v 1d«3 deminerali.zované vody). S náplní «yn-

tetiokébo mordenitu (Si:Als6(4) a 30^ pojiva, zrnonl O,25-0,5mra bylo přečiítíno

a rychlostí 20-22 objemů lože/hod. 3^700 objemů lože při hodnotě D f~250. Za rtej-

nýoh podmínek bylo na zeolitu Y dosaženo po protečeni 6000 objemu lóže Df(C«)*100

a při protečení 10000 objemů lože poklesl D f (Cs) na hodnotu 9.
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3,2,3, Laboratorní zkoušky čištění kondenzátu vznikajícího při vitrifikaci koncen-

trátu EXPOI^ II (experiment z r.1988).

Kondenzát obsahující v 1 dm 3 400 mmol H +, 350 mmol N0„, 20 nnnol

15 mmol Na +

# 3 ramol K + a# O,2 mmol Fe , odparek kondenzátu 2,5-3 mg/dm3, pH 0,8

byl označen 1 3'Cs a nástřik byl veden na kolonku objemu 6 cm3, plněnou syntetickým

mordenitem (Si:Al=6,4) s 30$ pojiva o zrnění 0,25-0,5 mm rychlostí 4-5 objemy lo-

že /hod.

Nástřik v
objemech lože

r>f (es)

367

/v>500

452

133

474

48

560

36

592

18,6

684

11,1

716

7,3

Dále byl kondenzát ředěný demineralizovanou vodou 1:1 (hodnota pH 1,1 - 1,2)

označený Cs a čerpaný na kolonu rychlostí 3)5 - ^ BV/hod.

Nástřik v
objemech lože

D f (Cs)

415

3000

477

1500

503

580

617

140

660

100

717

66

822

26

1000

7

Z výsledků je zřejméjže existuje reálný předpoklad pro možnost použití gra-

nulovaného syntetického mordenitu pro čištění kondenzátu z procesu EXPOL. Při

sorpci za uváděných podmínek - vysoká kyselost - dochází k částečnému a vzhledem

k potřebám procesu relativně pomalému rozpouštění alurainosilikátovébo skeletu

zcolitu.

Výborných výsledků bylo dosaženo při laboratorních zkouškách kondenzátu z od-

pařovacího systému zařízení linky pri vitrifikaci chrompiku JE A-1 (VICHR) /i i/,

kdy při vstupní specifické aktivitě 1 3 Cs 27,5 MBq /dm3 bylo až do protečení 8000

objemů lože odstraněno •* 'Cs z roztoků prakticky s vysokou účinností ( D^ (Cs) ~^

5000),

3,2,4, CiStání modelového koncentrátu odpovídajícího chem, složením koncentrátu

z nádrží JS WET! 440.

Modelový koncentrát obsahující v 1 dra3 50g H^ 17,7e 1,65 S NaCl,

1,5C KaK0 o, 1g IOIO,, a UaOn do hodnoty nH 10. Roztok byl zředSn 1,5- a P» označení
1 3^Cs byl veden na kolonu objemu 6 cm-* plněnou mordenitem (Si:Al=6,4; 30% pojiva)

a stejnýn sorbentem aktivovaným hercakyanoželesnatanera nikelnatýin. Ilychlost nástři-

ku činila 1-1,2 objemu Ioí5e/hodinu. Zrnění sorbentu O,25-O,5mm, Pro mordenit byla

zjištěna hodnota D (Cs) > 1000 do proteklóho objemu 250 objemů lože. Pro 350 ob-

joiná loae bylo J)r »%. 4í a pro 950 již jen 4, Pro mordenit modifikovaný hexakyano-

železna taneui Ni za stejných podmínek experimentu byl dekontaminační faktor až do

protÓ5oni nástřiku o hodnotě 26OO objenň loae D r (Os) ~ 700,

Dále byl jako nástřik použit roztok značený opět 3'Cs, obsahující v 1 dm 3

77G 11,7s Na 2CO 3, 4,12e 0,956 20,7e NaCl a přída-

vok NaOH do hodnoty pH 12,5 a jako sorbent mordenit modifikovaný hexakyanoželezna-

taneia Ni, Při rychlosti "v 1 objem lože/hod, byla hodnota D f (Co)>500 (70 objemů

lo2o),250 (130), 70(180), 23(235), 14(2<SO) a 6(3*0).

Tyto výsledky dávají možnost dalSího výzkumu vedoucího k snížení speoifioké

aktivity koncentrátu a odstranSní radionuklidu cesia a tím i k snížení doby ucho-

vání koncentrátu v kapalné nebo solidifikovano formo z 300 let na asi 1/6 této doby.
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3. *+, P o l o p r o v o z n í z k o u š k y č i s t ě n í c h l a d i v á

b a z é n u t r a n s p o r t u s k l a d o v á n i v y h o ř e l é h o

p a l i v a ( BSVP) JE V-1 ,

Během skladování paliva a jeho vým3ny přechází do chladivá (1,3^ roztok

H_BO_ v d emineral iz ováné vodě) určité množství radionuklidu, rjezi íiiniž významné

množství představuje 1 ^ » 1 3 7 C s (í>O-9o£), dále
 5S'6°Co, 5\ln, 5 1Cr, 59Fo a 1 1 O mAg.

Chladivo je čištěno na ŠOV-íf na organických měničích iontů. Použitý ctSnič kation-

tů KU-2-Čs má nižší afinitu k jednoraocným iontům než k vicemoeným a separační fak-

tory pro Cs a Ag jsou nízké* Proto byl zkoušen pro snižování specifické aktivi-

ty (dočišíování) chladivá granulovaný'syntetický raordenit s Si;Al=6,^-ř rozměry ex-

trudátu O,8x1,5mra. Celkem proběhly 3 experimenty s objemy lože 0,93 drâ  (i) /1 2/

a 8,6dmr (II a III) /13/. Kolony byly umístěny ve středu unifikovaného 2OOdm3 sudu

vypínaného betonovou smísí. Chladivo v experimentu I bylo odebíráno s digestoře

pro odběr vzorků a bylo vedeno na kolonu shora. Protože teplota chladivá byla 60 C

docházelo k uvolňování plynu z kanálků sorbentu a v uzavřeném systému k poklesu

hladiny, bylo nutno kolonu odvzdužňovat. Pro experimenty II a III byla vybudována

speciální větev potrubí umožňujícího chladivo z bazénu odebírat a opSt vracet a

chladivo bylo čerpáno na kolonu zdola* K čerpání nástřiku bylo využito hydrosta-

tického tlaku chladivá, který byl regulován ventilem. Byly odebírány vzorky ná-

střiku a efluátu k analýzám, měřena objemová rychlost nástřiku a jeho množství.

V experimentu I bylo přečištěno celkem 16800 objemů loze při objeuové rych-

losti 12-18dm3/hod,, přičemž Df(Cs) byl v rozmezí 158-23, Df(Ag) 68-*}, u ostatních

radionuklidů v rozmezí 6-1, V prvé fázi (asi do 1000 objemů) došlo v efluátu ke

zvýšení množství Na z 0,12 na 5,2mg (dnr), dále pak z 0,12 na 0,3-0,7 rag/dm , ob-

sah Si se zvýSil o 50-100^ (z 0,5 na 1-1,5 mg/dm 3). Při experimentu II během 181

dní proteklo ložem 99Onr chladivá, t,j, II5000 objemů lože. Hodnoty D„(Cs) a D_

(Ag) postupně klesaly z hodnoty větší než 100 až na 1,6, V závěrečné fázi již do-

cházelo k vymývání radionuklidů * * Co, ^ Fe, ^ Mn a * Cr ze sorbontu. Celkem by-

lo z uvedeného objemu odstraněno více než 70% přítomného cesia.

Během experimentu III, který probíhal 130 dní, proteklo kolonou 620mJ chladi-

vá, hodnoty D^(Cs) klesly z hodnoty vStší než 100 do 1,**$ hodnoty D_(Ag) od 50 na

hodnotu 1,

V laboratorních podmínkách byla experimentálně ověřena sorpce 3'Cs z modelo-

vého chladivá BSVP na kolonce objemu 10cm-̂  plněné granulovaným mordenitem zrnění

použitého při poloprovozních experimentech. Při teplotě modelového chladivá 20°C

se hodnoty D_(Cs) pohybovaly až do protečení 25000 objemů lože v rozmezí hodnoty

50-20, Při ohřátí nástřiku vedeného na kolonu na 60°C dochází již po protečení

2800 objemů lože k poklesu D_ na hodnotu 5, Zvýšená teplota nástřiku způsobuje

zhoršení kinetiky sorpce, nemá však vliv na celkovou výměnnou kapacitu mordenitu

pro cesium,

3,3, Z & v č r

Výsledky laboratorních a poloprovozních zkoušek prokázaly moSnost snižování

specifické aktivity chladivá BSVP a odstranění cesia z dalších typu odpadních vod,

Zeolity se vyznačují vysokou radiační a chemickou stálostí, zhruba o 3 řády vyšší

než v případě organických měničů iontů. Vzhledem k chemickému složení je možno
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vysycené sorbenty cementovat a po přidání vhodných příměsí i vitrifikovat /1h/.

To by umožnilo použiti selektivních měničů iontů jako doplněk vitrifikační jed-

notky a využít zakoncentrování radionuklidů cesia s dlouhým poločasem rozpadu do

malého objemu aorbentu a jeho fixaci do skla.

/i / líarhol M. a kol.: Vývoj vybraných postupů čištěni kapalných EAO z technologic-

kých okruhů a aktivní prádelny. Konference "Zneškodňování radioaktivních od-

padů z provozu jaderno energetických zařízení s lehkovodními reaktory", kona-

ná dne 18.-21.11,1985 v Luhačovicích. Praha, ČSKAE 1985, I.díl. s.55.

/z/ Marhol M,, Alexová J.: Provozní zkoušky čs.ionexů v jaderné elektrárně. Zprá-

va ÚJV Č.7898-CH /1986/

/"i/ Marhol M,, Alexová J, : Provozní zkoušky čs.ionexů v jaderné elektrárně. Zprá-

va ÚJV C.8O32-CH /1987/

/h/ Marhol M., Alexová J.: Příprava a vlastnosti fenol-formaldehydových katexů a

kompozitních organicko—anorganických ionexři pro selektivní sorpci cesia.

Zpráva ÚJV Č.83O9-CH /1987/
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Zpráva ÚJV 5,8650-CH /i 988/
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stvo Mir, Moskva 1986
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/ 8 / Baxter S,G., Berghauser D.C,s The Selection and Performance of the Natural

Zeolite CliJioptilolite in British Nuclear Fuels Site On Exchange Effluent

Plant, Sci SIXEP. Kaste Management Vol,2, 3h7, 1986

/9/ Vilding M.W., Rhodes D.W.: Rep. ICP-10'48, 197^
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va ÚJV 8112 CH, 1987

/12/ Vaňura P., Franta P.: Zpráva o výsledku poloprovozních zkoušek přečlšíování

chladivá bazénu skladování vyhořelých palivových Slánka na kolonách se synte-
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OPRAVA KAPALNÝCH RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ OBSAHDJÍCÍCH TEHZIDY

Jan Gala, Zdeněk Dřízal

Ostav jaderných paliv ČSUP, Praha 5-Zbraslav

Miloslav Tejnecký, Pavel Franta, Ctirad Konečný

Ostav jaderného výzkumu, Řež

ANOTACE

Prdoe v této oblasti se soustředily na vývoj dvou způsobů předčišiováni odpadních vod speciál-

ních prádelen jaderných elektráren a dalších vod se zvýšeným obsahem tenzidů. Jsou uvedeny nejdůle-

žitější dosaZsné výsledky řešení, které ukazují, že je možno nahradit energeticky náročné zpracová-

ní těchto vod v odparce čisticí stanice odpadních vod jaderné elektrárny. Chemicko-biologické před-

čišiováni je doporučeno pro ta jaderně energetická zařízení, v nichš není vybudována speciální sta-

nice ke zpracování prádelenských odpadních vod s využitím spolusrážení a koagulace.

1. ÚVOD

V období lat 1986.1969 byl T Ústavu jaderných paliT • Prase 5 - Zbraslavi
•dokonalen návrh technologického spůsobu předčiilovánf odpadních vod se speciál-
ních prádelen Jaderných elektráren spolusrášenía a koagulací, nasvanáhc technolo-
gie STOKO, který slonili jako jeden c podkladů pro návrh čistící stanioe tiohto
vod v frovoanÍBi souboru PS-64 v jaderná elektrárni v Moohovoíoh a v provoníš sou-
boru DPS-083C v jaderná elektrárni v Temelíne. Práce navásaly na dřívijií výsled-
ky teohnologiokáho výskum, samiřená na přede* litování prádelenskýoh odpadníoh vod
obsahujících aloiky pracích prostředků sn. Alfa a Zenit s přídavkem koaplexotvor-
náho činidla sn. Syntron B a rosiířily použitelnost tiohto výsledků ke spraoování
odpadních vod, obsahujíoíoh sloiky nových československých pracích přípravků, ob-
sahujících mýdlo, připadni naionogenní tensidy a vhodnou ohelátotvornou povrohovi
aktivní látku. Tyto přípravky se postupni savádijí ve speciálních prádelnách ja-
derných elektráren pro velni dobrou prací, bilíoí a dekontaalnační účinnost.

Jako alternativní řeiení byl v Ústavu jaderného výskuau vyvíjen oheaioko-
biologioký spůsob předčiilování vod, produkovaných speolálníai prádelnami, který
by byl při úspiinéa provosnía ověření doporučen jaderným elektrárnám, kde nebude
vybudován provosní soubor pro pouiltí technologie SPOKO. .

z. P6BD5ISTÍI1 TOD SPOLDSBÍŽKIÍK A KOAGULACÍ

Kapitola shrnuje výsledky vývoje sdokonalenáho spůsobu předSiilování vod ob-
sahujíoích nová prací a dekontaaiaaení prostředky /1/.

2.1 Vývoj teohnologiokáho postupu
Ohemlkáli*

Prací prostředek sn. Alřa-DBS, vyvinutý ve Výskusmé* ústavu tukováho průays-
lu v Dakovníku obsahuje
38 % ha. práikováho sodného mýdla
0,8 % ha. ohelátotvornáho tensidu Helavin S 12
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60 % hm. difosforecnanu sodného
0,2 % fan. optického sjasňovac1* tkanin
1 % ha. organického odpiňoraSe

Prací prostředek Alfa-DEO, vyvinutý rovniS v« Výzkumném úataru tukorého prů-
myslu obsahuje

12,5 % tom. neionogenníoh tensldů Sloraíol a Slorasol
0,6 % ha. koaplexotrorného tencidu Helavin T 12
70,5 % ba* dlTosforecnanu sodného
15 % ha. hexaaetafoaforecnanu aodného
0,2 j6 ha. optiokého sjaaňovaSe tkanin
1 % ha* odpinovaSe

K laboratorním skouikám byly jako namáčecí a přsdpírací lásni kontaminovaných
odivů přlprarany rostoky, obsahující T 1 dm3 daalneralisoTané vody 1,5 g pxaoího
pxoatřadku llfa-DBS nabo ilfa-DBO, uxStné k naaáSaní a přadpírání, 1 da* praoí
Tody obaahoral 2 g pracího prostředku.

Činidla pro přadčliiování odpadních vod

30 % kyaallna aízoWL taohnloká
40 % rodný xostok ohlorldu ialasltéao
2,5 % xostok síranu niktlnatébo (haptahydrátu)
0,5 % rostok haxakyanoialasnatann dra—Iného (trlfcydrátn)
3 % rodná suapansa hydroxidu rápanatého, připraraoá s Siateho rápanaéha hydrátu
0,03 % rodný rostok flokulantu Zraaatol Ifi 2935

íarstrě přlpraranou suspansi haxakyanoialasnatanu nlkalnatého •ískáaa aaÍM-
nía 5 dílů rostoku síranu nlkalnatého a 4 dílů rostoku haxakyanoialasnatanu dra-
salnáho.

Zkoušky předčiitení odpadníoh rod

V automatické pračca typu BOMO-PAC 4 byly «*««• ««*«•<- poatmpaa oasti praoor-
ních odivů snaSlštiné při biiné práol r taohnoloslokýoh laborataHoa naaáSany a
pfadaprmny T lásnl 40°C taplé a pak ryprány při taploti 90*0. Do kaidé rsásky by-
lo přiloleno pláténko lapracnorané rostaky solí saaoanyoh radlonuklláy ^Oo, 9>[

0r
t

1 3 7Cs a B5
8r.

fraoomí odiry, kontaminované v provosu jadaraé alaktráray T-1 aa úravan 40 -
50 Bq . cm"2, byly ryprány postupaa napodobujíoía pro«TaB valkokapaoitaí praiky
PAC 91 D. Probihly tfto oparaoat

1. naaáoaní a přadaprání při taploti 40°C r áaalnaraliaorané rod! a přídarkaa 2 g
praoího proatřadku ilřa-DB nabo Alfa-DBO k 1 dm 3 vady

2* prvé ménhánf v damlnaralisované rodí
3. praní při taploti 90°C v lásnl obaafaujíoí 2,5 g praoítao prastřadku T 1 tu 3

vody
4. - 6. druhé, tratí a Štvrté máchaní v deminaraliaorané veái.
V tabulkách 1 ai 4 urádíma ohamioké a radlookaaiioké sloianí odpadaíoh vad s jsámt-
tllvyoh oparací.

Prania praoomíob odivů a plátéaky iapragaovanyai radionuklldy fřailo da vady frů-
airai 99,5 % radiooaala, 91,6 % radlokobaltu a 93,4 * radiostroncia. Z uarmaé hod-
noty radioaktivity v odpadních vodáoh připadla na vody s naalSaaí a pradapi^lif
42,5 %t na vody s praní 43,5 %• aa vody s prvého ai pátého aáohání 8,8 %t 2,1 #|
1,2*, 1,4 * a 0,5%.

ff



Tabulka 1 CbsHlcki aloianí prádtlanakyoh odpadních, vod, vulklyoh prania korta-
alnovanych odivů prostr«dk«B Alfa-DKO /3/

Opsra-

1
2
3
4
5
6

Průairay
obsah s
operací

Objea
lásai
(*a3)

12
12
10
12
12
12

Obsah sloiek (« . a ' 3 )

Sonsldy

104,9
12,9

215,4
43,2

6,1
0,2

88,8

fosforečnany

613,1
123,1

.273,4
288,0

63,5
25,5

544,1

•a*
240

51
461

94
24,8

5,6

203,3

760
130

1110
285

82
58

547,8

pH

7,4
7,0
8,9
8,8
7,3
7,2

8,0

Vyvvitllvka: - ob—loká spotřeba kyslíku •tanoraná e\ vou

a 2

aetodou

Badioohaaloki aloiení prádelenakyob odpadníob vod, vsnlklyob prania
kostaalnoranyoh odivů prostřsdkaa ilfa-D10 /3/

Oparaoa
č.

1

2

3

4

5

6

Podíl radlonuklldu (#)
(Podíl oalkovi radioaktivity (%) )

1 1 0 J «

56,80
(44,20)

14,00
(10,90)

20,84
(16, 22)

4,84
(3,77)

2,10
(1,64)

1,41
(1,10)

60Co

39,68
(3,63

11,75
(1,08)

25,20
(2.31)

9,37
(0,66>

10,36
(0,95)

3,64
(0,33)

31,75
(2,43'

14,15
(1.08)

30,02
(2,30)

9,60
(0,73)

10,64
(0,81)

3,«4
(0,29)

17,55
(0,94)

3,32
(0,18)

62,75
(3,37)

9.09
(0,49)

4,40
(0.24)

2,09
(0,15)

fabvlka 3 Okamteká alolsní práialaaakyob odpadaíob vad, raolklyob
•laovanyob ativů proatřatkaB Alf ft-018 /3/

praaía kont*-

Op»ra-
oa 8*

1
2
3

0b4«Bláni
(«-3)

12
12
10

ObMk aloiak (« . m"2)

Mfélo

220,1
136,9
232,4

Voaforaiaaay

501,9
183,3
649,9

240
112
395

1300
«S5

1640

H

9.1
•»4

10,3

82



Tabulka 3 pokračováni

Op«ra>
c* 6,

4
5
6

Objwn
lázně
(dm3)

12
12
12

Prúalrný
obsah s
operaci
1 - 4

Obsah slo£«k (g . m"3)

M/dlo

42,6
68,9
22,0

154,8

Fosforečnany

64,8
59,3
27,6

336,9

I a +

39
40
16,7

187,9

CHSKto
155
220
115

94,8

pH

9,3
9,1
8,0

9,3

VysritliTlca: CHSKCr - ehamická spotřeba kyslíku stanorsná ohronanoTou
••todou

Tabulka 4 Badiochaaleké' sloisnl prád«l«nskyoh odpadních vod, vsnlklyoh prania
kontaalaoranyeh odiVu prostředkem Ufa-DBS /3/

Operace
5*

1

2

3

4

5

6

Podíl radlonukllda (*)
(Podíl celkové* radioaktivity (#) )

57,94
(1,14)
25,40
(0,50)

7,96
(0,16)

4,76
(0,09)

2,3«
(0,05)

1,59
(0,03)

60Co

49,01
(9,ie>

25,22
(4,72)

2,<4
(0,50)

8,27
(1,55)
8,10

(1,52)

6,76
(1,27)

5*lfa

55,31
(9,17)

21,90
(3,63)

2,12
(0,35)

8,59
(1.42)

8,02
(1,33)

4,<K
(0.Í7)

137C,

64,85
(40,67)

7,13
(4,47)
19,58

(12,28)

5,19
(3,25)
2,12

(1,33)
1,12

(0,70)

I* skouiktfa pf»*6litfoí odpadní wdjr bylo ysvlito ts*«í nmáS—i m
eí vody, vody s máchání po př«4•přání, praoi voly a vaty s prriho aáaháaí po
ní. T« ssrfsi odpadaíoh vod, obsalmjioioh prostfsdak llfa-DBO, připadla a «alkOT<
raéloaktiTlty 20,6 * na nuklid 1 3 7 c , 23,3 * M nuklU 11ftlAf, 20,5 * mm tmklU
*°Co a 20,1 * na nuklid 54Ma. /• sa^si odpadaíoh rod, obsakaiísíoh pr«střM«k
Alfa-DK, připadl* s otlkoT* radioaktírlty 23,4 * m mkliá 1 3 7 Cs, 23,7 ( H N >
klid 11QBAc, 21,2 * naaakll* w o , « 21,9 * na «»kli4 5 V .

Do Tsorků odpadní voly o otjam 1 4«3 kýly sa stálía* aíokání přldárásy T
JtdnosilatttoTyoh Ujt#rraUoa restek kyaxillay sírov* k úprar* kUMty pa M 2,5,
0,75 oa3 rostolm chloridu i«lt>lt<bo, 2 <mr 2,5 % rostaku V1804 . 7 ft^O, 1,6 oa 3

0,5 % rostoka trihydrátu lwzakyaaoi«l«saataatt dr— lnéfeo, 1,85 s OaO (jako

•3



sa hydroxidu vápenatého) a 5 ca 3 0,01 % rostoku flokulantu sn. Praastol IR-2935,
tady v poměrných množstvích podlá podkladů pro spracovaní provoscích přadpisů 5is-
tíoích stanic vod s aktivních prádalan, obsahujících prostředky sn. Alfa a Zanit
/2/. Po 15 minutách uaasování saujímal kal aal 43 % oalkováho objamu smisi, po 30
minutách 23 - 27 * ob jamu a po 60 mlnutáoh 18 - 20 X, objasni. Biham dvou ai 24 ho-
din sa objam kalu smanioval jan málo a pohyboval sa v rosmasí 15 - 17 % oalkováho
objemu smisi.

Podle návrhu technologie předSlifování sa předpokládá, ie se odpadní práde-
lenská vody shromáždí ve sběrná nádrži a pak se spraoují. Ze srovnávaoíeb skouiek
odstraňování tansldů a radioauklidů s vody eerstvá a po stání po dobu jednoho,dvou
a 8 dnů vyplynulo, ie úroveň předčiitění se stářím vody prakticky nemění. Podstat-
ná je sníiení celková úrovni radioaktivity a obsahu mýdla na 4 - 7 % původní hod-
noty dík ohemlekym a biologickým procesům a sorpoi radionuklidů na vsnlkajíoím ka-
lu.

Obsah jednotlivých sloiak v předčlitinych vodách je uveden v tabulce 5.

A 5 PředSiiiováoí prádelanská odpadní vody, obsahující prostředky Alfa-DEO
a Alfa-PXS, technologií SPOKO

Sloika

Zbytková radioakti-
vita <K půvadaí)

fansiáy (< . a"-*)
(podíl s původní
kaaeantraoa, K)

Poj" (c . m~h
Ca24 (< . m"h
CHSI^ (g 0 . m"h

PrťWěrny obsah v přadčiitina rodě,
obsahující prostřadak

Alfa-DíO
13.9

12.5
45.7

10,4

453

155

Alfa-DB8
1,0

12,1
3,7

2.1

643

115

YysTitUvkas CVBKCr - chsaická apotřaba kyslíku
•atodou

atasovasjá chrosjanovou

Popaaaya >pA«oaa« m tady práíalanaka odpadmi vody, obsasmjíoí praoí proatřadak
Alfa-D10, jahoi jadmo* c tfimsyoh sloiak jso« naionosanaí tan»idyt přadčiitají
podstatmi hůra M Í vody, obsalmjíoí sodaá mýdlo. Proto m práoa ma vývoji tacmaa-
loslokáho postvpu 8P0BX) soustřadUy mm apraoování vody s praní, při nasJ byl* po-
milto prlpimvkm srn. Alf a-DM.

imo*t sfavaamí kaU, vaaikajíoíoh pft ahamlokam přadiiivaaí
T rotaoaím kaloimátora a f ixaoí vystúWmáma proamktm

bylo s 0,15 •' vody* vsnlklá praním odivů prostfadkam Aira-ns,ad-

•ylaoviřeme
odpadaíam vod,
továrním. X tom
straměmy popsaaým spůsobem toasláy a radloamklldy. Tamiklý kal byl aesMÍtft», iími
bylo síakáma 9 dm 3 sedimentu s obsahem 25 * ks, smilmy. ftedlaemt byl saiam při te-
plotě 250*C v borisoatálaía rotaěmím kalelmátoru, T mimi lse spraeevat M meilma
10 dm 3 kala. Z 9 dm 3 sedimentu vsmiklo 1,15 kg kalala4tm a 7 am 3 komiamsáva vodaí
páry. Podlo výsledků skomiok spavňovámí kala vsaikme po elltteí 1 a 3 odpadmi way,
obsahující prostředek Alfa-DM, průmermě 2,3 kg kalolnáta, ool f mámě, mei pra



předčiitiní 1 m 3 odpadní vodyt obsahující prací prostředky sn. Alfa, Zenit a Syn-
tron B, kdy vzniknou 3 až 4 kg kalelnitu. Při jeho cementování v laboratorních
podmínkách byl průbih tuhnutí jeiti při 40 Síním naplniní cementové saiei praktic-
ky shodný a průbihea tuhnutí portlandakého cementu 400. Po 28 dnech tuhnutí bylo
dosaženo 85 % normované pevnosti cementových bloků v tlaku. /3/<

2.2 lávrh technologie předčiitiní odpadních vod /4, 5/

Čistírna prádelenskýoh odpadníoh vod a výkonem 3,6 m 3 • h , projektovaná pro
jaderné elektrárny v Moohovcích a v Temelíni, můie při dvousminném provosu spraoo-
vat aal 40 m 3 vody denni. Jde o vodu, obsahující v í m 3 aal 1 kg rozpustných aolí,
1 kg tensidů a asi 20 g nerospustných látek. Hodnoty pH mm pohybují v roaaesí 7
ai 9, celková radioaktivita v rosaesí stovek kBq ai jednotek MBq.

Vody s velkokapacitní pračky aa ahromaiiují va sbirné nádril, odkud aa čerpa-
jí přea regulační armatura a průtokomir do potrubí, do nihoi ae poatupni dávkují
3OJ6 rostok kyseliny sírové, 409 rostok chloridu ielesitého a suspense hexakyanoic-
lesnstanu nlkelnatého. Před vatupaa do flokulační koaory, kde viechny chemikálie
dokonala zreagují, ae do potrubí dávkuje auapense hydroxidu vápenatého. Po výatu-
pu reaktivní aaiai s flokulační komory aa přidá rostok organlokábo flokulantu a
amis projde aaiaovačea do reaktora a plovoucí filtrační vratvou* V nim ae proud
rosdilí na dekantát, s nihoi ae čiřením ve vločkovém araka a filtrací plovoucí
filtrační vratvou odstraní převáiná čáat radioaktlvníoh látek a tensidů a na aa-
diaant, který mm poatupni hromadí v kalovém proataru reaktoru. Dekantát aa s kor-
ní čáeti reaktoru odvádí přepadem do kontrolní nádrie předčlitiné vody, odkud ae
po chemické a radioohealoké kontrola vypouití do odpadní kanallsaca. Jestllie je-
ho sloiení nevyhovuje poiadavkam platného vodohoapodářakáho výmiru, vrací aa do
sbirné nádrie prádelenakýoh odpadních vod.

Sediment aa v kalovéa proatoru reaktoru ehrábuje do kalová jímky, odkud ae
periodicky odčerpává kalovým čerpadlem do lamelového ueasováku. Zda aa zahuiSuje
a s proatoru u dna usazováku perlodloky odčerpává čerpadlem kalů do abirné nádrie
k daliíau zpracování. Dekantát s lamelováno uaasováku přepadá da kontrolní nádrie,
připadni aa vrací k přadčliiování.

Podle výsledků laberatoraíob a poloprovoaníoa akauiak lse pfedpekláaat tata
sloiení přadčatiná vody (tabulka 6)t

Tabulka 6 Předpokládané aloianí vody předčliteaá technologií sráieaía
a koagulací 5P0K0

T a l i č i n a
PH
Obaab mýdla (g . a"3)
Obaah vápaífcu (g . a"3)
Obcab fosfera (g . a ' 3 )
Obaah síranů (g . a"3)
Obaah ohlorldŮ (g . a"3)
Obaaa ielesa (g . a"3)
CM8tCx (g 0 . a"3)
ZJajtková'radioaktivita (*)

m
9

• O

vyiií

altií

d n a t a
aai 12
mgat- 10

200
aei 1

500
200

max. 0,1
1(0

SSad-l*



Předčiitěná voda s* před vypuštěním do odpadní kanalizace smísí s techaols-
giokou vodou tak, aby a* hodnota pH snížila na přípustnou hodnotu. Zhomogenizova-
né" kaly 8* dávkovacia! čerpadly předávají do zařízení ke zpevnění kalcinaoí a bi-
tuaenováním.

Při zpracování 1 a 3 odpadní Tody odohází podle projektu z reaktoru a plovou-
oí filtrační Tratrou aai 0,98 a 3 předčiitěné* rody a do lamelového uaasoTáku aai
0,15 a 3 kalu, obsahujícího průašmě 3,5 % ha. suilny. V usazováku vznikne z tohoto
množství asi 30 da 3 zahuštěného kalu, obsahujícího průměrně 17 % hm. suiiny a
120 da 3 TOdy.

3. CEBMICKO-BlOLOGICKfi PŘEDCISTŽHI VOD

Podle výsledků laboratorních zkoušek T Ústavu jaderného výzkumu byla v neak-
tivních podmínkách provozní vyzkoušena Malá cheaicko-biologická čistírna splaške-
výoh vod, typ 12, jejíi prototyp byl zapůjčen laskavostí výrobce. Továrny mlyn-
ských strojů, a.p., Pardubice. Yykon tohoto zařízení odpovídá poiadavkŮB na plynu-
lé zpracování odpadních vod speciálních prádelen v československých jaderných e-
lektrárnáoh.

Chaalkálie

Prací prostředek « u llfa-DSO
Praol prostředek za. Alfa-DB3

Aktivovaný kal

Do íistloího zařízení byl dodán aktivovaný kal t čistíren odpadních vod v fo-
il a v Dobruioe. Před dávkování* prádelenaké* vody bylo v aktivační nádrži adapto-
váno vidy 50 te3 kalu po dobu tří dnů sa stálého probublávání vzduchea v přísluš-
né odpadní vodi.

Teohnioké údaje

o Malé ohealeko-biolosieké Sistírntf splaškových vod, typ 12:

rozjrfry zařízení 3100 z 1530 z 2400 am
haotnost zařízení bez vody 2750 kg
provozní haotnost zařízení 9500 ks
provozní příkon elektr. anerc^e 1,5 kl
•sTisjálnf anoiství vzduchu 5 B 3 . h"1

tlak vzduchu 30 kPa
průtok 5i«té vody 0,14 da 3 • s"1

denní průtok vody 12 a 3 sa dan
aarlaáliťf zatíiení v kg Bfl^ 4,6 kg za den
Sistíeí efekt t blolocioká spotřeba kyslíku (BSft^) 90-95%

suspendoveoí látky 97 %
koliforaní bakterie 100 *

Ze s M m é nadrie se pfsdSiilovaná voda čerpá vřetenovýa čerpadlea do aktirační ná-
drže o objeau 3»83 « 3 se třeni provsdusnovaoial hlavloeal u dna. Iryievá aeabrány
v hlavicích zajišíují provzdušnění vody proudea bublinek vzduchu TWntnťat koapre-
sorea. Obsah nádrie se přepouští přepadovou trubkou do dosasovaoí nadrie o objeau
1 a 3 se zazenou dolní časti. Ta víku nádrie jsou dvš poaomá čerpadla pro oerpání
kalu do zásobníku nebo k prečerp'^ání do aktivační nádrie. Po wsazení kalu přetéká
odsazená voda saaospádea do ehsalokéfao bloku, jehoi hlavní dástí je *osmíobávací



nádrž c oojemu 0,06 m 3. V této nádrži st k vodě přidávají vodný roztok chloridu
železitého ke zlepšení tvorby vloček, připadni dalěí přísady potřebná k úpravě vo-
dy. Přísady se dávkují čerpadlem st zásobníoh nádob o objemu 20 d m .

Předupravená voda odtéká samospádem do nádrže upravené vody o objemu 0,54 m 3

s vestavbou, podporující vznik kalového mraku, který filtruje vodu přiváděnou spo-
dem* Předčištěná voda se odvádí potrubím přes stavitelnou přepadovou hranu mimo
čistírnu. Usazený kal se čerpá pomocným čerpadlem do zásobníku kalu o objemu
0,68 m , kde se samovolně zahuituje. Odsazená voda se vrací přepadem do vstupní
nádrže. Při zpracování 1 m 3 odpadní vody vznikne 5 dm-' kalu o průměrném obsahu
2,6 % hm. sušiny.

Zkoušky předčištění odpadních vod

Odpadní voda, obsahující prací prostředek Alfa-DES, obsahovala v 1 nr 178 g
oýdla, 0,26 * ha. sušiny (při 105°C) • 0,15 * ha. sbytku při líhání sušiny při
teplotě 600°C, pH dosáhlo hodnoty 7,3, chemická spotřeba kyslíku (CHSK^) od-
povídala 2,35 kg O.a . Odpadní voda z praní prostředkem Alfa-DBO obsahovala v
1 m 3 75,S g neionogenních tenzidů (vyjádřeno jako obsah polyetylenglykolu), 0,20 %
hm. sušiny a 0,16 % hm. zbytku po líhání sušiny* pH dosáhlo hodnoty 8, chemická
spotřeba kyslíku odpovídala 0,90 kg 0 . mT 3. Doba zdriení odpadní vody v aktivační
nádrži chemicko-biologického čistícího zařízení, t z(h), byla vypočtena ze vztahu
*Z " vn * q"1f k d < ra J* o b í * " aktivační nádrie (a 3) a q je mnošství odpadní ro-
dy přitékající do aktivační nádrie (a 3 . h " 1 ) .

Pro první fási provozních zkoušek účinnosti předčištění prádelenskýoh odpad-
ních vod, obsahujících prostředky Alfa-DBO a Alfa-DBS, jet proběhly v rekreačním
objektu Továrny mlynských strojů v Olešnlei, bylo použito odpadní vody z komunál-
ní prádelny v Báchodě. Ze čtyř vsázek prádla bylo získáno 10 m 3 odpadní vody. Prá-
delenské vody byly Slitiny vidy po dobu aai 50 hodin, při průtoku 0,23 m 3 . b"1

a 0,083 m 3 . h"1. Kal byl přečerpáván z dosazovací nádrie do aktivační nadrie vidy
po 15 minutáoh. Během provozu čistíoího zařízení byly jednou denně kontrolovány
celkový chod čistírny, těsnost spojů a úroveň hladiny kalu, jednou sa dva dny by-
la kontrolována výška hladiny oleje r kompresoru a byl vyprasdňorán odlučovač ole-
je. Jednou týdně pak byla kontrolována výika hladiny oleje v hlavnía čerpadle a
byl vypuštěn olej s tlakové nádoby kompresora.

Pro zařízení, jei byla Instalována v pomoonýoh prevoseoh jademýoh elektrá-
ren, bylo doporučeno vybavit je rezervnía koapresorea a regulací přítoku voly, ří-
zenou spínacími hodinami, protože odstraňovánf tensidů, obsažených v prostřeioíoh
Alfa-DBO a Alfa-DBS, vyžaduje delší dobu zdržení vody, tedy mižší průtok, aei j«
nutné při předčlitování prádelenekých odpadních vod prodakovanýoh v prádelnáoh,
kde se používá běžných pracích prostředků. Dodatečné zkouiky ukázaly, ie více aei
99 % tenzidů z prostředku Alfa-DBS a více aei 86 * tensidů s prostředku Alfa-DBO
se odstraní tehdy, jestliže je do aktivační nádrie zavedeno aspoň 10% obj., tj.
0,4 a 3 aktivovaného kalu s obsahem nejméně 2,5 % ba. suilny. Beionofenní tenzldy,
tvořící podstatnou složku nízkopšnícího praeího prostředku Alfa-DBO, se odbouráva-
jí biologicky hůře nei tenzidy na bázi mýdel, ebselesé v prostředku Alfa-DH.

Výsledky pokusů ukázaly, že při zvýšení doky zdršeaí M 20 bodla na 4* hodin,
tj. při snížení rychlosti průtoku přeé£lifovaae vody s 0,23 m 3 na 0,08 m 3 . h "1

se podstatně sníží obsah tensidů (ze 0,125 kg mýdla • m" 3 na 0,010 až 0,013 kg.m"?
případně ze 0,037 kg polyetylenglykolu na 0,009 kg polyetylenglykolu • m"3)« Che-
mická spotřeba kyslíku (CESX^) klesU ze 2,13 kg 0 . a" 3 na 0,44 kg . m*° ve vo-
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dách, obsahujících prostředek Alfa-DES a M0,57 kg 0 . m" 3 na 0,010 až 0,14 kg 0 .
n" 3 v* vodách » prostředkea Alfa-DBO. Běhen čistícího procesu se hodnota předfiiš-
tiné vody, obsahující prostředek Alfa-DES, pohybovala v rosmesi 6,9 - 7,3, hodno-
ta pE přodčiitini vody s prostředkem Alfa-DBO v rosnesí 7,4 až 7,2.

Při provosníoh neaktivních skouikách vsnikl 0,1 a 3 kalu s průmirným obsahem 2,6 %
ha. suilay, sbytek po ííhání sušiny při teplotě 600°C odpovídal 1,02 % bn. kalu.

V Ústavu jaderného výskuau byl v laboratorní* horisontálním kaleiňátoru su-
ion při teplotě 250°C volni usasený kal. Ze 25 dm 3 kalu vsniklo 0,6 kg kaleinátu
a 24 da 3 kondensátu vodní páry.

Pro technologii předčlitění odpadních vod s aktivních prádelen jaderných
elektráren SPOKO byl vyvinut a odskouien nový prací a dekontaalnacni prostředek
llřa-DBS.

T technologii praní uaoinaje nový prací prostředek Alfa-DBS dosáhnouti vyšil
prací a desaktiva&ní účinnosti s vyiií antiredeposiční schopností.

V technologii Siitiní odpadních vod s aktivních prádelen technologií SPOKO
uaošňuje pouliti nováho praoího a dekontaalnacního prostředku .- »-DES sníiení dáv-
ky chloridu ielesitáho, sníiení anoiství přidáváni suspense hexakyanošelesnatanu
nlkelnatiho a sníiení dávky flokulantu Praestol. I při sníienýoh dávkách výie uve-
dených chealkálií dosahuje se při pouiltí prostředku Alfa-OXS svýiení dekontami-
naoaí účinnosti technologie SPOKO o 5 ai 6 %

t
 takie je běsně dosahována 99* účin-

nost desaktlvaoe odpadní prádelenski vody. Prací prostředek Alfa-DBS snižuje rov-
nii anoiství vcalkajíoího kalcinátu o 30 * (hmot.).

Při předčiilování prádelenski odpadní vody obsahující prací prostředek Alfa-
DBO technologii SPOKO je dosahováno niiií desaktivaoa předfiiitini vody (87 %) při-
Saai sbytková konoentrace obsahu fosforečnanů a organiokýoh látek (vyjádřených ja-
ko CBSX C r) jsou vyití.

Poloprovozní neaktivní skouiky cheeiicko-biologickiho předčiiíování odpadních
prádelenských vod poaocí Malá ch—1ako-biologijki fiistírny splátkových vod proká-
saly Boinost rosloilt p Oválnou 5ást (88 - 90 ř) přítoaných tenmidů, přioeoi se
hodnota pH předčištěn* dy pohybuje v rotmsi 7,2 ai 7,4. Tinikajíoí kal je moš-
no spracovat v kalcinát . při teploti 2$0°C.
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OVERENIE PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV TECHNOLOGIE BITOMENACIE S REÁLNYMI ODPADMI NA

EXPERIMENTÁLNEJ LINKE VOCHZ

Tibor Krajč, Ján Timulák, Milan Breza, Anton Pekár

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ASOTÄCIA

V referáte eú uvedené výsledky overovania technológie bitúmenácie pri spracovávaní reálnych

rádioaktívnych 'koncentrátov z JE s reaktorom typu WEB-440 na experimentálnej bitúmenačnej linke

VÚCHZ.

Uvádzajú sa základné fyzikálne a chemické vlastnosti rádioaktívneho koncentrátu, bitúmenového

produktu a kondenzátu.

Hodnotí sa účinok výmeny matrice - použitie bitúmenu A-80 namiesto bitúmenovej emulzie a vplyv

úpravy rádioaktívneho koncentrátu a bitúmenoves matrice na priebeh technologického procesu a vlast-

nosti bitúmenového produktu.

1. ÚVOD

Badiacno-bespocnostaá aspekty rosvoja jadrovej energetiky sd vyrasm* ovplyv-
ňovaná úrovňou komplexnej pripravenosti prevádskovsteTov jadrových elektrárni s hl*
diaks aanipulécie s rádioaktívnym odpadom resp. s Madiska ich bespečnáho snelkod-
nenia. Jedn/a s prlaperkor k tejto pripravenosti aá byt rieSenle etapy "Overenie
prevádzkových peraaetrov techaológie bitdaeoácie s reálnymi odpadal na expariaen-
tálnej linke VtfCHZ".

Etape bola ros&enená do troch predaetov:
- poloprevádsková overenie náhrady bltdaenovej emisie vhodnya typom bitdaenu
- poloprevádsková overenie pooiitia vybraaych aodifikovanych bitdaenov a
- technologická overenie úpravy rádioaktívnych koncentrátov pred bitdaeaáciou,
s cieľom:
- sníiiť desorpciu rádionuklidov a anorganických soli s bitúmenovej matrice,
- svySif výkon bitúmenačnej linky,
- sníiiť obsah olejov v kondensáte brydovych pár,
- svyilf geometrickú stabilitu bitúmenových produktov pri ich dlhodobom ulolení,
- overiť si vplyv modifikácia bitúmanov aditívami na rýchlosť desorpcie rádionukli-
dov s bitdmenovélio produktu,

- v technologických podmienkach otestovať moinosť využitia soli prvkov alkalických
semín (Ca2+, Ba 2 4) pra salienie tvorby hydrátov a teda svýienie geometrickej sta-
bility bitdmenovámo prodmktm,

- na sáklade itodia sorpcle rádiocásia na vybraaých syntetických i prírodných, or-
ganických i anorganických sorbentoch si overiť moinosť opravy rádioaktívneho kon-
centrátu pred bitémemáelom T podal srnkách siparl—mtálmej bitdmenaftnej linky sa d-
čelom snílenie rýchlosti resorpcie rádlomaklidov s altdmeoovélio produktu

Ďeliíal cielml boli:
- shodnotenie radia&nej situácie v priestoroch technologických častí B L
- minimalisácia vplyvu rádioaktívneho liarania ma obsluhujúci personál B L
- overenie molností dekomtamiaácie filmovej rotorovej odparky
- rielenle sneikodňovaala vysýtených sorbemtov m kolomy pre Sistemle kondensátu brj
dových pár od olejov
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2 . VLASTNOSTI liŽDIÍ

2.1. R á d i o e k t l v n y k o n c e n t r á t

Zloženie a vlastnosti rádioaktívneho koncentrátu sil podmienené jeho genézou,
spOsobom jeho zhromažďovania a primárneho spracovania.

Výsledkom spracovania kvapalných RAO systémom čistiacich stanic a zostavou od-
parka - doodparka je RA koncentrát s celkovou solnosťou 150 - 250 kg.m"3 s charak-
teristickým vysokým obsahom kyseliny boritej resp. boritanov /~1_7.

Rádioaktívny koncentrát spracovávaný technológiou bitúmenáeie možno charakte-
rizovať chemickým složením (Tab.1) a rádionuklidickým složením (Tab.2).

2.2. F i x a č n á m a t r i c e

Ako vyplynulo so sadenia BÚ *m v technologických experimentoch bitumenácie ako
matrica používal namiesto anlonaktívnej bitúmenovej emulzie KAS-60 bitúmen cestné-
ho typu, vyrobený so sírno-parafinických rflp vákuovou destiláciou: A-80. J priebe-
hu roku 1987, výrobca (š.p. Slovnaft Bratislava) sačal dodávať aa prípravu cestných
smesl bitúmen AP-80; taato typ má úplne nahradiť pdvodný A-80. Z tohoto dOvodu bo-
li práce uskutofifiovaná od X/87 s touto matricou.

Pre porovnanie sú uvedené vlastnosti oboch matric v Tab.3* Ich tepelná stálosť
ja porovnaná r Tab*4*

3. POPIS KXPERUIIHTlLKXCH PIÍC

3 . i . X x p e r i m e n t á l m a b i t d m e m a č n á l i n k a (XBL)

XBL slúži na reellsáciu vietkých taehnolaglekýeh experimentov bitumenácie mo-
delových rostokov a rádioaktívnych koncemtrátov s použitím bitdaeaovej emulsie a
čistého bitúmenu, v návlsnosti na výsledky slskané so Itvrťprevádskovej bitumenad-
nej linky.

3.1.1* Popis sariadenia

Hlavnou časťou BBL im filmová rotorov* odparka (710) s typovým osnačenlm 7R0-2S
s teplovýmenou plochou 2 m , ktorá T danom technologickom sapojanl umožňuje dosa-
hovať výkony 100-150 kg odpáranej vody sa hodina.

IBL mdže pracovať s Mtámsfiom dovetsným r rostaveoom stava alebo s bitúmanom
taveným v taviacich nádobách v hospodárstvs bitsaamm.

BLižlie údaja o sarladamiach B L sú uvedamé T prácach /"i, 2, 3.7.

3.1.2* Pracovný postup

Príprava experimentálnej bitúmanačmej linky k prevmdake a samotná prevádska aú
popísané v C*J»

Rádioaktívny koncentrát sa transportuje k esaarlmentálnej bltúmanacnej linka
autoclsternou. Po prederpanl do prevádzkovej náirie sa mpravl jako pi hodnota* Op-
ravený rádioaktívny koncentrát sa prečerpá do dmplikátora, kde sa obraja na pracov-
nú teplotu 85-90°C a prípatma upraví přídavkami. Potom sa dávkovacia) čerpadlom na-
strakne na hlavu FRO*

Roztavený bitúman sa transportuje amtogadronátorom, odkiaT sa prečerpá do pre-
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vádzkových nádrží s parným ohrevom. Pracovná teplota pra bitúmen A-80 ja cca l20°C.

Dávkovacím zubovým čerpeálom sa dávkuje bitúmen na hlavu FRO. Teplota nástre-
ku bitúmenu sa pohybuj* obyčajná T rossehu 140 - 150°C. Filmová rotorová odparka
pracuj* Štandarda* pri otáčkach rotora 500 min" a teplote teplovýmennej plochy
cca 181°C. Spotreba pary 0,9 MPa je v závislosti od technologického r*žiau cca 250
- 350 kg.hod"1.

3.2. P o p i s t e c h n o l o g i c k ý c h * z p * r i m * n t o v

Spracovania kvapalných rádioaktívnych oápadov bitúaenáciou pri použití bitú-
menovej emulzie ako fixačnej matrice, má okrem niektorých výhod (lehké a bezpečné
manipulácia pri pomerne nenáročných teplotných podmienkach, jednoduchá dávkovanie
svolených množstiev, dobrá klsná vlastnosti v podmienkach práce FBO), niekolko výz-
namných nevýhod z hlediska vlastností bitúmenovej emulsi* (prítomnosť vody, ktorú
treba odpariť, s*sónnosť výroby - apríl-október), nemožnosť transportu a manipulá-
cie pri niilích teplotách (rosraxenie *mulsie) a prítomnosť emulgátorov a volného
KOS a najmi s hľadiska výsledných vlastností bitúmenováho produktu (hodnoty vylú-
hovacích rýchlostí solí, resp* rádionuklidov, geometrická stabilita).

Z posnania uvedeného • vývojových trendov vo sv*te, ako aj so snahy zdokona-
liť technologický proces bitúmenácie vyplynula nutnosť nahradiť bitúmenovú emulziu
novou matricou - čistým bitúmenom.

Na sáklade výsledkov iosiahnutých na laboratórnej bitúaenačnej linke sa výskum-
ná práce saaereli na otestováni* bitúm*nu A-80.

3.2.1. Přehled technologických r*iimov

Po vykonaní hydrodynamických skúiok s bitúmenom A-80 sa uskutočnilo 15 rosných
r*lim*v spracovania modelového rostoku imitujúceho sloienie rádioaktívneho koncen-
trátu s JS s reaktorom typu TTIR-440, pričom sa pracovalo cca 170 hodín s rostokoa
o solnosti cca 120 g.dm . fsnovala sa pritom posornosť aj otestovaniu vplyvu úpra-
vy modelového rostoku prídavkom Ca a Ba lénu na vlastnosti bitúmenového produk-
tu. Celkovo sa spracovalo pri výkonoch 100 - 140 kg.hod odpáranej vody a miere
fixácie solí 30 - 50 % asi 16 a^ rostokov, pričom sa pripravilo 25 sudov s bitúme-
novou kompozíciou.

Volba experimentálnych podmienok pri spracovávaní rádioaktívneho koncentrátu
bola ovplyvnená logickou poiiadavkou možnosti porevnať priebehy sledovaných tech-
nologických parametrov pri práci 1BL s "klasickou" matricou a pri pouliti bitúme-
nu A-80. 7 súlade s cieBftl vytýčenými v časti 3*2 sa uskutočnili tri druhy experi-
mentov:

- bitúmenácia rádioaktívnych koncentrátov bas prléavku aditív,
- bitúmenácia rádioaktívneho koncentrátu modifikovaného prídavkom ferokyanidu,
- bitúmenácia rádioaktívneho koncentrátu s pouiltlm bitdmanu modifikovaného prídav-
kom aditív.

PrehTed základných technologických experimentov je uvedený v Tab.5, pričom pH
koncentrátu bola upravovaná na hodnotu /v 11 a jeho rádionuklidové slolenie sa tak-
mer nemenilo.

Experimenty AVB a AT-50 testovali schopnosť sariadenie pracovať v daných pod-
mienkach a v danej sostave poloprevádzkového sariaáenia s matricou - bitúmenom A-80.
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Šarže 3 kódovým označeniu AV F-1 až 7-5 slúžili na orerania vplyvu rôznych
2+ 2+

molérnych pomerov pri príprava ferokyanidov Ni a Cu v prostredí rádioaktívne-

ho koncentrátu na parametre práce PRO a výsledné vlastnosti bitúmenového produktu

- vylúhovatelnosť soli a rádionuklidov, při60a výkon odparky (kg odparenej vody

za hodinu) a miera plnenia ($ poaer soli v bitúmenovej koaposlcii) sa nemenili. Spft-

aob modifikácie rádioaktívneho koncentrátu približuje Tab.6.

Vplyv prídavku polypropylénového oleja K-300, rasp* K-1000 na klsné vlastnos-

ti spracovávanej směsi na 1RO pri 50 % plnení a zvyšujúcom sa vykoná odparky a tiaž

vplyv uvedených prídavkov na vlastnosti bitúmenového produktu pri rôznych výkono-

vých režimoch FRO sa sladovali v sérii experimentov s označením AT F-1 až P-6. Pri-

dávalo sa 6 % váhových na množstvo bitúmenu K-300 (osnaSenie v Tab.5 6-1) i K-1000

(6-2).

V experimentoch označených RAP-1 a HAP-2 sa testoval vplyv prídavku zmesi 6%

(váh.) PPO K-300 a 6 * (váh.) APP na vlastnosti bitúmenového produktu.

V priebehu každého experimentu sa oaoberali v pravidelných intervaloch vzorky

bitúmenového produktu a súčasná aj vzorky kondensátu. Pravidelne sa zaznamenávalo

vyie 20 údajov charakterizujúcich spôsob práca poloprevádzkového zariadenia.

Niektoré technologické parametra zaznamenané ako odosva na nastavitelné para-

metra technologického režima sú uvedené v Tab.7.

3.2.2. Výsledky analýs

Stanovovali sa nasledovmé vlastnosti bitúmenových vsoriek: obsah vody, popola,

viakositné vlastnosti, body mfknutia, body vzplanutia, panetrácia, velkost zafixo-

vaných častíc, vylúhovateStosť solí a rádionuklidov, sumárna marná gama aktivita.

Obsel vody bol stanovaný xylénovou metódom vo viatkých vzorkách. Y dvoch vzor-

kách bol obsah vody 1 ft, v dvoch 0,5 * a v ostatných bol stanovaný obsah vody nu-

lový, resp. stopový*

Stanovenia obsahu popola a mernej gama aktivity slúži pra posúdenie rovnomer-

nosti dávkovania matrica a koncentrátu a dáva tata otras o homogenita bitúmenového

produktu. Najmenší rozptyl výsledkov pri stanovení popola ja u sérií AV P-3 a AV

P-6 (- 0,8 resp. 0,9), čomu zedpovedá aj primerane nízky rozptyl stanovení mernej

aktivity bitúmenového produktu (2 5>.

Podobne o rovnomernosti chodu režimov H O a tiaž o viskositných vlastnostiach

pri laboratórnych teplotách (geometrická stabilita) dáva informáciu hodnota penet-

rácia.
•

Hodnota penetrácie sa prakticky nememí pri varlrovaní množstva prídavku fero-

kyanidu nikelnatého (podobna pra ferokyanid meimatý), pri modifikovaní bitúmenu po-

lypropylénovým olejom sa spolu so svyiovaním výkomm IK> znižuje hodnota penetrácie

- evidentné to ja v »•*• if P-4. J, i.

Jedna z najdôležitejlích vlastností - vylúhovatelhosť solí a rádionuklidov sa

stanovuje v statických podmienkach podlá zaužívanej metodiky C^J»

Pre všetky uskutočnené režimy bolo stanovaná vylúhovatelnosť po 63 dňoch rá-

dovo 1O~5 g.cm~2.den"1. Výrazný efefe'c. v znlžamí vylúhovatelnosti rádionuklidov sa

očakával od aplikácia ferokyanidov. Na základe nameraných údajov v režimoch AV 7-1

- 5 tento efekt nie ja preukázateľný. Príčinou tohoto javu môžu byť ťažkosti s dáv-
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kovaním jemnej suspenzie ferokyanidov pri á&aom f..>iti.&non usporiadaní jedr>c:".ij icŕ»
aparátov zariadenia a kvalita hydrodynamických odporov im nástrekovej tr&sŕ (neš-
lo sa napr. zníženie prierezu pri puzdre teplomerného čidla). Želaný efekt teda
možno očakávať až po zopakovaní experimentov s ferokyanidmi pri zabezpečenej prie-
chodnosti nástrekovej trasy.

Základné vlastnosti bitúmenových produktov sú shrnuté v Tab.8. Od veľkosti
častíc zafixovaných v matrici je závislá rýchlosť ich sedimentácie a ovplyvňuje
sa tak tiež vylúhovacia rýchlosť solí a rédionuklidov. Stanovenie veľkosti fixo-
vaných častíc podľa /~5_7 poskytla údaje uvedené v Tab.9. V prvej časti tabuľky
sú pre porovnanie uvedené výsledky s matricou EAS-60. Porovnanie niektorých vybra-
ných vlastností bitúmenového produktu pripraveného z bitúmenovej emulzie "Silssa-
bit EAS-60" a bitúmenu A-80 je uvedené v Tab.10.

Vlastnosti kondenzátu brýdových pár (destilátu) sú dôležité z hľadiska jeho
možného opätovného použitia, vypúšťanie do životného prostredia a tiež z hľadiska
štúdia práce zariadenia a posudzovania jeho režimov práce.

Z týchto dôvodov sa stanovovali predovšetkým: hodnota pH, obsah olejov a vo-
divosť a tiež sumárna merná gama aktivita /~6_7.

Prehľad nameraných údajov je uvedený v Tab.11.

Porovnanie vlastnosti kondenzátu brýdových pár pri práci poloprevádzkového
zariadenia s bitúmenovou emulziou, resp. bitúmenom A-80 je uvedené v Tab.12.

3.3. V y h o d n o t e n i a r a d i a č n e j s i t u á c i e

V priebehu experimentov na poloprevádzkovom zariadení sa v pravidelných ča-
sových intervaloch merala expozičná rýchlosť v rôznych miestach technologickej lin-
ky vybraných na základe frekvencie výskytu obsluhy. Každý pracovník bol vybavený
filmovým dozimetrom a vybraní pracovníci aj TLD dozimetrom. Okrem toho bol pripra-
vený dozimetrický pláSť, v ktorom na rôznych miestach (napr. rukávy, chrbát, boky,
nohy) boli zaSité dozimetre. Priebežne sa analyzovala situácia z hľadiska výskytu
rádioaktívnych aerosólov.

Pri nutných operáciách s rádioaktívnym koncentrátom (prečerpávanie, úprava
chemických vlastností a pod.) sa prísne sledoval ča« expozície ^-Jluhy. V žiadnom
prípade nebola zistená významná obdržaná dávka, ktorá by sa blížila k zákonným ob-
medzeniam.

Koncentrácia rádioaktívnych aerosólov neprekročila 1/100 prípustných hodnôt
v zmysle Vyhlášky č. 63/72 MZd SSR pre pracovníkov so žiarením.

Pri spracovaní cca 23 m rádioaktívneho koncentrátu z JE V-1 s mernou aktivi-
tou 9,8 UBq/dm sa pripravilo 43 sudov s bitúmenovým produktom, pričom expozičná
rýchlosť na povrchu sudov bola 1,45 - 0,4 mOy.hod (min. 0,50, max. 2,10).

3.4. H o d n o t e n i e f i n a n č n é h o e f e k t u z m e n y m a t -
r i c e

Okrem toho, že náhrada bitúmenovej emulzie čistým bitúmenom odstraňuje nevý-
hody procesu so Silembitom EAS-60 a vylepšuje technologický postup s ohľadom na
vlastnosti finálnej formy rádioaktívnych odpadov, umožňuje znížiť celkové náklady
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p,.-irsíjné pre spracovanie c uloženie rádioaktívnych koncentrátov bitúmenáciou. V
Tab.5 3 ad uvedené možné technologické režimy spracovávania koncentrátov s ich od-
raz v nákladoch potrebných na nákup matrice, resp. na uloženie bitúmenového pro-
duktu (uloženie v regionálnom úložisku i m 3 stojí 7.500,- Kčs), pričom sa základ
sa vzala produkcie 600 m 3 rádioaktívneho koncentrátu na 2 dvojbloky.

4. ZÁVER

Overila sa funkčnosť a technická spoľahlivosť experimentálnej bltúmenačnej
linky počas prerušovanej prevádzky, pri práci s bitúmenom A-80, resp. AF-80, keď
sa spracovalo celkovo 56 m 3 koncentrátov, s toho 23 m 3 rádioaktívnych koncentrá-
tov z JE V-1.

Otestovala sa aplikácia ferokyanidov nikelnatého a meďnatého pri úprave vlas-
tností spracovávaného rádioaktívneho koncentrátu pred samotným spevňovaním ta úče-
lom modifikácie výslednej vlastnosti finálnej bitúmenovej kompozície - vylúhova-
teľnosti rádionuklidov*

Potvrdila sa vhodnosť použitia polypropylénového oleja K-300 • K-1000 pri mo-
difikácii matrice: dosiahli sa lepšie klzné vlastnosti spracovávanej zmesi n* FRO
(sníženie príkonu poháňacieho elektromotora) pri výraznom xvýšení miery plnenia
matrice sólami a celkovom zvýšení výkonu celéno zariadenia (plnenie 50 %, výkon
až 130 kg.hod~ odparenej vody), čím sa vylepšila i ekonomická stránka procesu bi-
túmenácie rádioaktívnych koncentrátov s positivny* dopadom na technológiu bitúme-
nácie sypkých hmôt. Navyše sa zvýšila geometrická stabilita bitúmenového produktu
pri zachovaní primeraných hodndt vylúhovatelhosti rádionuklidov a hodnota dekonta-
minačného faktora procesu blízkeho 10 .

Bolo ukázané, že náhrada bitúmenovej emulzie "Silembit EAS-60" bitúmenom A-80,
resp. AP-80 prináša finančný efekt.

Potvrdilo sa, te technológia bitumeaécie na filmovej rotorov*j odparke s pou-
žitím matrice A-80, resp. AP-80 je výhodnou metódou pre spracovanie rádioaktívnych
koncentrátov vznikajúcich pri prevádzke reaktora typu WXR-440 a to aj z hľadiska
jednoduchej dekontaminovateZhosti a spínania podmienok radiačnej bezpečnosti.
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složka

Sodík Na4

Draslík K +

CHloridy Cl"

Dusitany NOg

Dusičnany NOl

Uhličitany CO*"

Kyselina boritá

lfetylestery kyseliny
citrónovej a šťavelo-
Tej

Detergenty

množstvo /~g/dn _7

59,50

9,00

1,32

2,68

26,50

22,60

87,80

6,60

0,15

Tab. 1 Priemerné chemická zloženie rádioaktívneho koncentrátu z JE V-1

Vlastnosť

Panetrácia pri 25 °C
Bod mSknutia KG /"°Cr7
Bod lámavosti /"°C_7 najT.
Duktilita pri 25 °C naja.
Rozpustnost v bensána /~%_7
Obsah popola /~%_7
Bod vxplanutia /"°C_7
Obsah asfaltánoT /~%_7
Obsah parafínov /~%_7

A-80

70-100
44- 99
-10
100
99
0,5

240
9
2

AP-80

71-100
44
-10
100
99
0,5

250
8
2

Tab. 3 Základná fyzikálna vlastnosti bitúmanov &-80 a AP-80

Rádionuklid

^ C s
13*cs
6 0Co
sumárna ̂ -aktivita

Marná aktivit* /iMBo/da3_7

Pred úpravou pH

6,90
1,72
0,0661
10,7Ó?i

po úprava pH

6,29
1,59
0.0519
9.857

Tab. 2 Typická rádionuklidická zloženia rádioaktívneho koncentrátu z JE V<-1
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Vlastnost

Váhový úbytok 163 °C/54 (T »)
Zníženie penetarácie 2? °C/5 h (v *)
Duktilita 25 °C
Bod lámavosti (°C)
ZvýSenie bodu mlknutia KG (°C)

A-80

1
45
60
-8
10

AP-80

0,5
35
80
-8
5

Tab* 4 Porovnanie tepelnej stálosti bitúaenov A-80 a AP-80

Kód

AVB
AV-50
AVP-1

AVP-2

AVP-3

AVP-4

AVP-5
AVP-1

AVP-2

AVP-3
AVP-4

AVP-5
AVP-6

RAP-1

RAP-2

Výkon PRO

/"kg/h_7

110
110
MO
110
10
10
10
10

120
130
110
120
130
100
100

Plnenie
r%j

40
50
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
40
50

Solhost

178
135
188
188
185
185
135
170
170
170
170
170
170
170
170

Prídavok

-
Ni-1
Ni-2
Ni-3
Cu-1
Cn-2

6-1
6-1
6-1
6-2
6-2
6-2
6-M
6-il

Trvanie
/"hod_7

49
22
11
11
15
14
17
8
9

12
10
11
9

14
14

Tab. 5 PrehTad technologických experimentov

Kód

AVP-1

AVP-2

AVP-3

AVP-4

AVP-5

Mno*«tvo «ákladneá íložky /~kg/w?_7

K4Pe(Ca)6.3H20

4,22

NÍC12.6H2O

2,37
3,56
4,75

CnSO4.5 H2O

2,75
4,11

Tab. 6 Modifikácia rádioaktívnych koncentrátov prídavkom ferokyanidov
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Kód Príkon

/~kW 7
Prírastok bit.prod.

/'kg/h_7

Prírastok koncentrátu

/"poaer 6ísla/hod_7

AVB

AV-50

AVF-1

AVF-2

AVF-3
AVF-4

AVF-5

AVP-1

AVP-2
AVP-3

AVP-4

AVP-5

AVP-6

RAP-1

RAP-2

5,3^0,8

4,2^0,7

4,9*0,3

5,9*0,6

5,7±0,7
5,0^0,2

5,3^,4

6,2Í0,5

5,5*0,6
6,2*0,5

5,1*1,2

5,4*0,4

3,2*0,6

6,0Í0,4

6,0-0,4

48,6^6,1

28,1*5,8

36,8*4,3

42,3*4,2

47,1-3,5
41,1-3,9

42,1*4,8

45,6Í2,4

43,8^5,5
47,4±4,6

45,9^7,0

35,4*6,9

30,8Í3,6

43,5^4,2

31,9±2,4

139,1-40

162,4-32

216,1^3,8

231,3^11,6

239,1*35,2

216,6^3,0

232,815,1

244,3J8,8

163,4^21,9
168,1*39,6

166,5*45,6

137,9*27t1

125,3*16,0

191,3-29,2

184,0±33,4

Tab. 7 Prehľad vybraných technologických paraaetrov

AVB
AV-50
AVF-1
AVF-2

AVF-3
AVF-4

AVF-5
AVP-1
AVP-2

AVP-3
AVP-4

AVP-5
AVP-6

RAP-1
RAP-2

Stanovený
popol

-
-
-
-
-
-
-

39.8Í6.0
36,2Í2,8
36,9Í0,8
34,0Í1,6
37,OÍ1,7
37,0Í0,9
35.1Í1.2
43,9Í2,0

Herné sum.
gama aktivita

37,0Í7,0

62,0Í6,0
57,0Í9,0
52,0Í1,0
50,OÍ1,0
48,0Í3,0
50,0Í2,0
46,0Í8,0
59.0Í13.0
51,OÍ5,O
29,OÍ14,O
42,0Í3,0
43,0Í5,O
14.5Í0.7
18,1ÍO,8

Penetrecia
0,1 mn

44,1Í5,7

4,0Í2,5
9,9*4,3
10,9Í4,2
8,0Í3,0
27,0Í2,3
26,6Í1,8
25,0*3,0
29,6Í2,8
22,9Í5,7
34,5Í6,3
21.7Í3.5
11,7-6,2
35,OÍ5,0
27,1Í2,8

Vyluhovatelhosť
rédionuklidov

3,85
5,31
8,85
7,31
6,67
3,04
6,27
5,34
3,61

2,32
2,03
8,13
8,99
5,9

11

Tab. 8 Prehľad rlastnostl bitúmenových produktov
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Kód

AV-3
AV-4
AV-5

AVB
AV-50
AVF-4
AVP-5
AVP-6

Matrica

BE
BE
BE

A-80
A-80
A-80
AP-80
AP-80

Velkostná frakcia častíc

40-60(3*

51
25
21

18
15
18
11
22

60-80 pa

46
23
18

8
5
5
4
11

80-120 fa

44
21
19

8
5
2
3
3

Tab. 9 Distribúcia valkosti Sastle zafixovaných v aatrici

Vlastnosť

Výluhová taXnosf
a
rádionuklidoT

Bod vzplanutia

C °
C
J

Bod mlknutia
KG /' °CJ

Panatricia 0,1 g

soil

m

Bitúaanový produkt

BS

(3,20Í0,87).10"3

(3,56Í2,3).1O-3

230-240

64,9±1,6

43,32^2,9

pripravený s

A-80

(4,73-0,19)

(3,85^0,01)

240-245

55Í2

44,1Í5,7

•atriea

.10-5

.10-5

Tab. 10 Porovnania vlastnosti bitúmenových produktov



Kód

AVB
AV-50
AVP-1
AVP-2
ATF-3
AVP-4
AVF-5
AVP-1
AVP-2
AVP-3
AVP-4
AVP-5
AVP-6
RAP-1
RAP-2

Hodnote pH

9,43^0,15
9,25-0,37
9,38*-0,27
9,40Í0,13
9,66^0,11
9,99*0,15
9,62*0,31
8,78*1,33
9,15^0,96
9,65*0,21
10,38*0,05
9,92±0,63
9,61*0,90
9,30^0,26
8,83^0,98

Obsah uhTorodíkoT
/~mg/dm3_7

41,5*-23,7
15,7-12,6
16,9-13,0
20,7*7,1
19,0*-3,6
28,9-22,1
32,4^19,1
96,4^3,1
189,5*56,9
98,9*53,7
94,4*43,0
73,1^3,4
91,9*18,3

-
-

VodiTOSť
/"jus/cm_7

103,2^10,9
155,4^19,2
101,2-14,6
127,2Í12,4
108,3-12,5
162,5*42,2
292,0±60,1
158,6-40,0
119,3^5,6
83,2Í5,4
75,4^6,6
84,7*-32,7
94,2*40,7
79,6Í15,5
84,6^31,0

Tab. 11 Vlastnosti kondenxétu brýdových par

Vlastnosti

Obsah uhloTOdíkoT /"kg/dm3_7
VodiTosť /"(us/cm_7
DekontaainaSný faktor PRO

Kondanisét pripravaný pri matrici

BE

137,4^12,4
60,76Í0,3

(5,9-1,6).1O3

A-80

41,4Í23,7
103,2-18,9
(7,3^,4).103

Tab. 12 Porovnania Tlastnostl kondansátoT brýdofých pér

Matrica

Silaabit
EAS-60

AP-80

Výkon PRO
/"kg/h.7

110
130

110
130

130

Hiara fi-
3 t* c i e/~*_7

40

40

50

Spotraba
matric*
/"t/m3_7

0,472

0,283

0,189

Néklady na

•atrlcu
/íis.Kôs7

991,80

442,-

295,10

uloženia
^€is.Kčs7

1 932,-

1 932,-

1 548,-

ctlkoTe
/íis.KČ§7

2 923,80

2 374,00

1 843,10

Tab. 13 Náklady na matricu a uložania bitúmanorťho produktu
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MODIFIKÁCIA PROCESU B I T O M E N Ä C I E Z HĽADISKA ZLEPŠENIA PARAMETROV PROCESU A ZDOKONA-

LENÍ A VÝSLKDNĚHO PRODUKTU

Milan B r e z a , J á n T i m u l á k , T i b o r K r a j č , Anton P e k á r , Milan Ž a t k u l á k

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

' ; .••• ..-. ;•-;,• .•;,' uv-ť.de.K,' základt;-.' údaje o vlastnostiach použitých modifikátorov pre bitumen

A-cO .; AP-tlO, t.j. o polypropylénových olej'rh K-SCO a K-1000, aiaktickom polypropyléne a nízko-

"•.sLkuláriiom ;oliiľ-!',lérh>. V .7.;.'.'••„• •"...'r r ,:a UVI.'CKĽ základné experimentálne údaje a vlastnosti

•tictl. Irviji'h bitúmenových vzoriek pripraver;úck na i-ivriprevádzkové'j Htúmenačnej linke.

1 . ÚVOD

V posledných rokoch T štítoch, ktoré používajú proces bitúmenácie rádioaktív-
nych odpadov, sa venuje značná pozornosť použitiu vhodných aditív k bitúmenom. Tie-
to by mali zaručiť zvýSaný stupeň naplnenia a zlepiania základných výsledných vlas-
tností bitúmenových vzoriek ako: zníženie vyldhovatelhosti solí a rádionuklidov,
zníženie sedimentácie zafixovaných solí, zvýáanie geometrickej a radiačnej stabi-
lity. Cfcrem použitia modifikovaných bitiimenov je možná zlepfiiť niektorá vlastnos-
ti bitúmenových vzoriek akou je zníženie vylúhovateTnosti rádionuklidov úpravou
rádioaktívnych koncentrátov prídavkom vhodných činidiel, napríklad zlúčeninami he-
xakyanoželeznatanov. V každom prípade je potrebné zhodnotiť okrea samotných náro-
kov na úpravy technologických zariadení pre bitúmenáciu RAO aj ekonomické nároky
na použitie takýchto postupov* V uvedenej oblasti sa pomerne málo publikuje, pre-
tože jednotlivé firmy resp. organizácia si postupy chránia. V prípad*, že sa aj
okrajovo nejaká informácia sporadicky objaví, spravidla daný modifikátor pre bi-
túmen je pod komerčným názvom, ktorý nepodáva informáciu o jeho chemickej Štruk-
túre r\j.

S aplikáciou vhodných modifikátorov »r* bitúmeny s cieľom zvýšenia stupňa fi-
xácie: solí z RA-koncentrátov, organických aorbentov, rasp, kalcinátu, sme začali
prakticky v roku 1986. Aplikovatelný modifikátor pr* bitúmeny musí spĺňať nasledu-
júce základné podmienky: musí byť z tuzemskej výroby, jeho cena nesmie byť vysoká,
musí byť dlhodobé stály pri bažných podmienkach skladovania, jeho dávkovania k bi-
túmenu si nevyžiada nákladné technologické zariadenia, nemá negatívny vplyv na tech-
nologický proces,pozitívne ovplyvňuje základné vlastnosti bitúmenových vzoriek.
Okrem uvedených požiadaviek musí pochopitelné pri teplotách dávkovania bitúmenu
(120 - 150 °C) do technologických aparátov vytvárať s bitúmenom homogénnu zmes*
Vo vzťahu k uvedeným požiadavkám boli odskúšané nasledujúce modifikátory a ich
kombinácie: polypropylénové oleje K-300 a K-1000, ataktický polypropylén a nízko-
molekulárny polyetylén.

2. VLASTNOSTI POUŽITÍCH MODIFIKÁTOROV

2 . 1 . Z á k l a d n é v l a s t n o s t i a t a k t i c k é h o p o l y -
p r o p y l é n u (APP)
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Stereošpecifickou polymerizáciou propylénu okrem izotaktického polypropylénu,
z ktorého sa vyrábajú syntetické vlákna, fólie, tvarované výrobky a pod., vzniká
v množstve cca 6 - 8 % ataktický polypropylén a v množstve cca 1 % stereoblokový
polypropylén. Jednotlivé základné štruktúrne reťazce uvedených polymérov sú nasle-
dujúce:

CH.
I •

- CH„ - CH -

CH,
I 3

CH„ - CH - CH2 - CH - CH2 -

n

izotaktický polypropylén

CH2 - CH -

CH,

CH2 - CH -
CH,

CH - CH2 - CH
CH,

ataktický polypropylén

CH,

CH2 - CH - CH2 - CH - CH., - CH -

CH,

CH2 - CH - stereoblokový polypropylén

CH,
"— n

Atakticky polypropylén je typický trans-ixomér. Vyrába sa vo forme pások o roz-
meroch cca 70 x 25 x 3 mm a dodáva sa vo vreciach o hmotnosti cca 15 kg. V súčas-
nej dobe v ČSSR doposiaľ nenašiel Širšie použitie. Bod mäknutia APP sa pohybuje T
rozmedzí 50 - 60 °C (v závislosti od polymerizačného stupňa). Závislosť dynaaickej
relatívnej viskozity APP na teplote je uvedená v práci /~2_7.

2.2. Z á k l a d n é v l a s t n o s t i
o l e j a K - 300 a K - 1000

p o l y p r o p y l é n o v é h o

Polypropylénový olej K je syntetický, kvapalný, olejovítý produkt polymerizá-
cie propylénu. Tento olej je číra, bezfarebná až slabo nažltlá kvapalina. Predsta-
vuje zmes silne rozvetvených uhľovodíkov od Cg do CQQ. Molekula obsahuje prieaerne
1 až 1,5 dvojitej vfizby, ktorá nie je spravidla na konci reťazca. Základné fyxikál*
ne vlastnosti polypropylénového oleja K-300 a K-1000 sú uvedené v tabuľke 1. Dodá-
va sa v 200 litrových sudoch.

Akostné požiadavky PNU 25-902-74

Hustota pri 20°C /~g.c«~3_7
Viskozita pri 20°C /"JiPa.sľ
Mol.hmotn. kryoskopicky
Index lomu n D

Bod tuhnutia /~°C 7
Bod zvplanutia v uzavretom tégliku
podla Penského a Hartensa / C_7,najm.
Voda /"* hm._7

K-300

0,833-0,8*0
200-560
380
1,4610
- 45

66
0,01-0,02

K-1000

nad 0,840
nad 600

460
1,4695
- 20

66
0,01-0,02

Tab. 1 Základné fyzikálne vlastnosti polypropylénových olejov rady K
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2.3. Z á k l a d n é v l a s t n o s t i n í t k o m o l e k u l á r n e h o

p o l y e t y l é n u (NMPE)

Nízkomolekulovy polyetylén vzniká ako vedlejší produkt pri vysokotlekej poly-

merizácii etylénu. Je to prakticky polyetylén o nižáej priemernej molekulovej hmot-

nosti ako sii rôzne komerčné typy polyetylénov určené pře výrobu fólií, potrubí, vý-

liskov a pod.

Pri laboratórnej teplote má lepkavú konzistenciu podobnú svetlým viskóznya va-

zelínam. Dodáva sa v 200 litrových sudoch. Závislosť jeho dynamickej viskozity na

teplote je uvedená v práci /~2 7.

Uvedené modifikátory vyrába Slovnaft S.p. Bratislava.

3 . BITÚlíENACIA MODELOVÍCH KONCENTRÁTOV S POUŽITÍM MODIFIKOVÁNÍCH BITÚUENCV

3 . 1 . M o d e l o v ý k o n c e n t r á t

Vo funkcii modelového koncentrátu bol použitý modelový koncentrát G.. Jeho

zloženie je uvedené v tab. 2.

Zložka

H3BO3

KNO3

NaCl

kyselina äťavelová . 2 H 2O

kyselina citrónová . H-0

Na OH

dodexylsulfonen sodný

kyselina dusičná 63 %-ná

Koncentrácia /"g.dm _7

49,4

22,0

7,5
7,5
7,5

50,0

0,1
10,7-10,8

pH * 1 1 , 0

odparok - 115 g.dm

Tab. 2 Zloženie modelového k o n c e n t r á t u GA

3.2 . M o d i f i k á c i a b i t ú m e n u A - 8 0 r e s p . A P - 6 0

s p o l y p r o p y l é n o v ý m o l e j o m K - 300 r e 3 p . K - 1000

Bitúmsny A-80 r e s p . AP-80 p a t r i a k nikkým typom o bode mSknutia cca 45 °C.

Základné f y z i k á l n e v l a s t n o s t i t ý c h t o bitúmenov sú uvedené v tab. 3 .

Akostné požiadavky
ČSN 65 7206, ČSN 65 7201

Penetrácla pri 25°C Cx-UT^muJ
Bod mfiknutia KG /~°C_7
Duktllita pri 25°C, najm.
Obsah popola v %, najv.

Bod vzplanutia v *C, najm.

A - 8 0

70-100

44-49
100
0,5
240

AP - 80

71-100
44
100
0,5

250
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Obsah asfalténoT T %, najm.
Obsah parafínov T 56, najv.

9
2,0

e
2,0

Tab. 3 Základné fyzikálne vlastnosti bi .jenov A-80 a AP-80

Modifikované' bitúmeny sa pripravovali pred samotným procesom fixácie modelo-
váho koncentrátu a to tak, že k vytemperovanému bitúmenu na 120 - 130 °C v zásob-
níku sa pridalo odpovedajúce množstvo polypropylénového oleja a po přemieSanl ce-
lej zmesi sa táto dávkovala do filmovej rotorovej odparky FRO-025.

Experimentálne práce boli robené pri výkone odparky 10 dm3 odparenej vody za
hodinu, pričom sa do bitúmenu zafixovalo 40 až 65 % solí. Technologický proces bol
realizovaný pri teplote odparky 180 - 185 °C. Základné ú1 daj e o týchto prácach ako
aj kumulatívna vylúhovatelhoať solí po 63 dňoch lúženia v destilovanej vode, sú
uvedené v tab. 4.

Typ aditíva

PPO K-300
PPO K-300
PPO K-300
PPO K-1000
PPO K-1000
PPO K-1000
PPO K-1000
PPO K-1000
PPO K-1000
PPO K-1000

Koncentrácia aditíva
v % prídavku k bitú-
menu

3,0
6,0
6.0
3,0
3,0
6,0
6,0
3,0
3,0
3,0

Teoretická fixácia

r%j
40
40
50
40
50
40
50
55
60
65

VylúhoteTnosť
/"g.cm^.deä'V

8,54.10"5

6,79.10"5

9,14.10"5

3,23.10"*
2,72.10"*
5,03.10"5

3,14.10"5

5,03.10"5

7,39.10"*
5,20.10"*

Tab. 4 Základné údaja o bitúmenových vzorkách
olejmi

iodifikovaných polypropylénovými

3.3. M o d i f i k á c i a b i t ú m e n u A - 8 0 r e s p .
s a t a k t i c k ý m p o l y p r o p y l é n o m

A p - e o

Pretože ataktický polypropylén netvorí s bitúmenai homogénnu zaes pri prípra-
ve modifikovaných bitúmenov sa vo funkcii dispergátora poulili polypropylénové ole-
je K-300 reap. K-1000. K roztavenému bitúaenu, vyteaperovanéau na teplotu 120-130°C
sa pridalo patričné množstvo ataktického polypropylénu • polypropylénového oleja.
Po rostaveni APP (cca 20 minút) aa zmes dokonala premieľala a dávkovala do odpar-
ky spolu s modelovým koncentrátom Og ta podmienok uvedených sa ad 3.1. Základné
údaja o modifikovaných bitúmenových viorkách sú uvadané T tab. 5.

Ataktický polypro-
pylén v * na bitúmen

3
3

Polypropylénový olej
v % na bitúmen

6 K-300
6 K-300

Teoretická
fixacia/%/

40
50

Vylúhovatelbost solí po
6Í *loely- g # C I |-2 # a. n-1_ 7

4,1.10"5

6,4.10"5
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6
6
6
6
9
9
3
3
3
3
6
6
6
6
9
9
9
9

6 K-300
6 K-300
3 K-300
3 K-300
3 K-300
3 K-300
3 K-1000
3 K-1000
6 K-1000
6 K-:000
3 K-1000
3 K-1000
6 K-1000
6 K-1000
3 K-1000
3 K-1000
6 K-1000
6 K-1000

40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50

4,5.1O"5

6,0.1 O"5

3i'6.10'5

1,0.1 0~5

3,9.1 O"5

1,7.1 O"4

1,1.10"*
1,5.10"4

2.4.10"5

3,2.10"5

1,4.10~5

4,2.10"5

2,6.\O~5

2,2.10"5

2,1.10"5

2,7.10"5

1,4.10"5

1,8.10"5

Tsb. 5 Základné údaje o bitúmenových vzorkách modifikovaných ataktickýn

polypropylénoa a polypropylénovými olejai

3.4. M o d i f i k á c i a b i t d i i n u 1 P - 8 0 s p r í d a v k o m

n í z k o a o l e k u l o v é h o p o l y e t y l é n u a p o l y -

p r o p y l é n o v é h o o l e j a K - 1 0 0 0

Kodifikácia bitúaenu AP-80 bola robená podobným spfisobom ako • pradoiloa prí-

pade. Boli reálizorané zatiaT len prré experiaenty. Základné údaja o bitúaenových

vzorkách aú uredené T tab. 6. Technologické pokuty boli robené pri tých istých pod-

mienkach ako v predo81ých prípadoch*

Nlzkoaolekulový polyetylén

r % nm bitúaen

3
3
3

PFO K-1000
T % na bitúaen

3
3
6

Teoretická
fixácia /%7

40
50
40

Vylúhovatelnosť solí

po 63 dňoch /5.ea"?daa"]7

1,8,10"*

2,2.10"*

9,1.10"5

Tab. 6 Základné údaje o bitúaenových T*orkách aocifikoraných nízkoaolekulovýa

polyetylénom a polypropylénovým olejom K-1000

4. ZÁVER

Časť uvedených gtvrťprevádxkových •xperlaentálnych prác bola úspešne overe-

ná aj v poloprevádzkovoa rozsahu a to tak pri bitúaenácii aodelových a rádioaktív-

nych koncentrátov vo filmovej rotorovej odparka /~3_7, ako aj pri bitúaenácii ao-

delových organických iónoaeničov resp. kalcinátu /~2_7. Parciálna výsledky získa-
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né z týchto experimentov potwdili -iprévnosť voíby 7 obisstt intenzifikácie pro-
cesu bitúmenácie RAO z pravádsky jadrových elektrární a to použitím vhodných adi-
tív pre komerčné bitúmeny. Modifikované bitúmeny okrem toho, že umožňujú zvýáiť
stupeň fixácie tak solí z RA-koncentrátov, ako aj kslcinátu a organických iónome-
ničov, umožnia použitie jednotného typu bitúmenu pre fixáciu uvedených RA-médií.
Táto skutočnosť prinesie značné úspory tak • zjednodušení prevádzkových súborov,
ako aj v racionalizácii organizácie práce. Pre použitie modifikovaných bitdmenov
na fixáciu RAO boli podané patentové prihláSky /~4, 5_7. Získané výsledky pokladá-
me za užitočné • v tejto oblasti plánujeme v ďalšom období intenzívne ďalej praco-
vať.
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ZDOKONALENIE SPBVNOVANIA ORGANICKÝCH IONTOMENIČOV A POPOLA 20 SPAĽOVNE

Ladislav Dávid, Ján Timulák, Milan Breza, Milan Zatkulák

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ANOTÁCIA

Referát sa zaoberá problematikou spracovania vysýtených organických iontomeniôov a popola

zo spaľovne do modifikovaných bitúmenových alebo termoplastických spevňovacích matric. Cietom prác

bolo zdokonalil technológiu tohto spracovania zlepšením viskozitnýoh vlastnosti spevňovacia*: mat-

ríc, ako aj kvality výsledného produktu. V práci je uvedená stručná charakteristika odpadov, pouši-

tých modifikovaných spevňovacích matríc a ieh viskozitných vlastností. Ďalej je uvedený furikSný

popis experimentálnej bitúmenačnej linky, na ktorej boli experimenty realizované. Nakoniec práaa

uvádza výsledky experimentov zahrňujúce kontrolu technologického procesu ako aj vyhodnotenie vlast-

ností produktu.

1. ÚVOD

Základom čeakoslovenkaj koncepcie spracovávania rádioaktívnych odpad ov je ich

fixácia do asfaltových natrie (bitúmenácia). Táto technológia je u nás značne pre-

prepracovaná pre spevňovanie kvapalných RA koncentrátov /~1, 2, 3_7, ako aj pre spev-

ňovanie vysýtených rádioaktívnych ionomeničov /!, 5_7. V súčasnosti sa realizuje

v areáli EBO výstavba prevádzkového súboru PS-44, ktorého súčasťou bude technolo-

gická linka pre kontinuálne spevňovanie RA koncentrátov, ako aj diskontinuálna tech-

nologická linka pre spevňovanie sypkých materiálov do asfaltu. Are spevňovanie vy-

sýtených ionomeničov boli navrhnuté a odskúšané rôzne typy asfaltov /~4, 5_7. Vý-

voj a potreby praxe však nastolili požiadavku použiť jednotný typ asfaltu ako pre

spevňovanie kvapalných RA koncentrátov, tak aj pre spevňovenie sypkých materiálov.

Táto požiadavka nastoluje potrebu modifikácie viskozitných vlastnosti vybraného ty-

pu asfaltu. Modifikácia asfaltov rôznymi aditívami sa v priemysle používa sa úče-

lom zvýšenia ich úžitkových vlastnosti (plasticita, lepivost, vodoodpudivosť a pod.).

Preto má plné opodstatnenie aj pri použití asfaltov ako spevňovacích matríc pre lik-

vidáciu RAO. Na tento účel ja možné využiť nielen komerčne vyrábané substancie, ale

i rôzne odpadne produkty, najml plastikárskaj chémie, ktoré možno ináč ťažko zhod-

nocovať. Referát sa zaoberá skúsenosťami, ktoré sme slskali pri použití aditivova-

ných asfaltov a odpadných termoplastov pre spevňovanie vysýtených organických sor-

bentov a popola zo spaľovne.

2. CHARAKTERISTIKA POUŽITÍCH MATERIÁLOV

Pre poloprevádzkové experimenty fixácie organických sorbentov sme použili prí-

slušne nacyklované modelové neaktívne organické eorbenty používané v prevádzke JE

(katezy: WOFATIT RH resp. WOPATIT RK, anexy: WQPATIT-ROSC resp. LEVATIT MP-500).

Pred spevňovaním boli organické sorbenty vysušené na fluidnej sušiarni (obsah vo-

dy 5 až 8 % hm.). Pre laboratórnu prípravu vzoriek na stanovenie vylúhovateTnosti

sme použili nacyklovaný aktívny modelový katex WOFATIT RH značený césiom 137 a anex

WOPATIT ROSC.
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Pre laboratórnu prípravu VSGÍiéfc t-xX-Cmerortiríéhú popola zo spaTovne síce p;j-
žili reálny aktívny popol zo spaľovne.

Pre modifikáciu asfaltov A-80, AP-80 a AP-25 3me používali ako aditíva:
- polypropylénový olej (PPO) typu K-300 resp. K-1000, ktorý je komerčným výrobkom
n.p. Slovnaft

- atakti^-ký polypropylén (APP), ktorý je vedľajším odpadným produktom pri výrobe
polypropylénu

Pre modifikáciu spevňovacej matrice na báze ataktického polypropylénu sme po-
užívali ako aditíva:
- nízkomolekulárny polyetylén (NMFE), ktorý je vedrajSím odpadným produktom pri vý-
robe polyetylénu
- antioxidant AO-4, ktorý je komerčným výrobkom n.p. CHZJD

Fyzikálnochemické vlastnosti uvedených aditív sú uvedené v referáte Ing. Mi-
lana Brezu a kol. "Modifikácia procesu bitúmenócie z hlediska zlepšenia ..." pred-
nesenom na tejto konferencii*

2 . 1 . V i s k o z i t n é v l a s t n o s t i m o d i f i k o v a n ý c h
s p e v ň o v a c í c h m a t r í c

Proce3 fixácie sypkých materiálov do asfaltových alebo termoplastických mat-
ríc sa realizuje pri zvýšenej teplote. Táto je pri spevňovaní vysýtených organic-
kých sorbentov limitovaná teplotou rozkladu 3Ílne bazických anexov, ktoré sú súčas-
ťou odpadu. Preto jednou z najdôležitejších vlastností asfaltovej matrice je jej
viskozita v oblasti teplôt používaných pri spracovaní odpadov. Táto veličina má zá-
sadný vplyv na spracovateľnosť a tiež aj na kvalitu produktov. Pre účely fixácie
sypkých materiálov do asfaltových matríc je výhodné, aby viskozita fixačnej matrice
v oblasti pracovných teplôt bola čo najnižšia, vzhľadom ne spracovateľnosť zmesi v
homogenizétore. V oblasti teplôt nižších je však výhodné, aby viskozita fixačnej
matrice resp. zmesi bola čo najvyššia, aby sa obmedzila sedimentácia fixovaného od-
padu, vzhľadom na zlú tepelnú vodivosť takýchto zmesí (pomalé chladnutie). Na modi-
fikáciu týchto vlastností spevňovacích matríc sm?> používali aditíva a pre zistenie
ich vplyvu sme merali viskozitné vlastnosti týchto matríc. Viskozitné vlastnosti
boli namerané na meracom prístroji RHEOTEST-2. Vzorky asfaltových matríc boli pri-
pravené na štvrťprevádzkovej filmovej odparke a vzorky termoplastových matríc boli
pripravené v laboratóriu. Výsledky sú uvedené v tab. 1, 2, 3.

Teplota
/~°C 7

80
100
120
140

A-80
% /"P 7

229,0
42,3
13,7
4,90

A-80
+ 3% K-300
Í'PJ

199,4
39,0
11,3
4,01

Matric
A-80
+ 6% K-300

C*J
96,7
2 1 , 9

6,76
3,28

•
A-eo
+ 3% K-1000

C*J
230,0
43,9
12,3
5,00

A-80
+ 6% K-1000

154,0
32,8
10,5
3,75

A-80
+ 3% APP

C*J
258

46,9
12,9
4,74

Tab. 1
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Teplota
,—On 7

j 60
100
120
140

A-80
+ 6% APP

% í p_7
411

69,7
18,5
6,37

A-80
+ 9*
/ p _

598

85,4
21,1

8,1

APP

7

0

Matrica
AP-25

/ p_

3963
369

69,
2 0 ,

7

6
0

iAP-25
• 3%

í p_7
3566

321

58,

1 6 ,

K-300

e
4

AP-25
+ 6%

Ĺ p _7

1815
186

36,

1 1 ,

5-300

2
6

AP-25
+ 3*

Ĺ p _7

4363
396

72,

2 0 ,

APP

9
5

AP-25
+ 6%

Ĺ p _7

6840
584

90,
25,

APP

1
4

Tab. 2

Teplota

80
110
120
130
140
150

APP

\LV

14280
113,0

42,7
18,9
16,1

12,9

APP
+ 5% NUPE

/"P_7

176

58,9
19,0
14,6
12,0

Matrice
APP
+ 10$ NUPE

/"p_7

199
72,5
20,7
12,1
10,1

APP
+ 15% NHFS
/'P_7

224
74,8
17,8
8,05
5,96

Tab. 3

3. TECHNOLÓGIA BITÚMENÄCIE IONTOMENIČOV

Fixácia modelových iontcnenicov sa realizovala na experimentálnej diskontinuál-

nej bitúmenačnej linke vo VÚCHZ Brno /~6_7, Pracovný postup pri experimentoch bol

nasledovný;

Do homogenizačnej nádoby sa napustilo potrebné množstvo matrice z taviacej ná-

doby cez vyhrievané potrubie. Potom sa pridalo potrebné množstvo aditíva kontrol-

ným otvorom v hornej časti hoaogenizátor* a po 5 - 10 min. miešaní sa dávkovacím

dvojgnekom nadávkovalo potrebné množstvo vysuSeného org. sorbentu. Po cca 5 min.

homogenizácii sa odobrala vzorka a nadávkovalo sa áaliie potrebné množstvo sorben-

tu na získanie produktu s vySším stupňom naplnenia o 5 % ha. V rámci každého expe-

rimentu sa realizovali koncentračné rady naplnenia produktu od 30 % hm. do 60 % hm.

s delením po 5 % hm. Pri každom stupni naplnenia sa po homogenizácii odobrala vzor-

ka produktu v množstve 3-4 kg, pričom sa odohrané množstvo produktu zohľadnilo pri

dávkovaní potrebného množstva sorbentu pre čalší-vyšSÍ stupeň naplnenia.

CieTom experimentov bolo:

1/ Optimalizovat teplotu zmesi v homogenizátore pri použití rôznych spevňovacích

matríc so snahou zafixovať maximálne množstvo sorbentu.

2/ Zhodnotiť vplyv aditív na homogenizačný proces.

3/ Zhodnotiť vplyv aditív na kvalitu výsledného produktu.
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3 . 1 . K o n t r o l a t e c h n o l o g i c k é h o p r o c e s u

Pri každom experimente boli kontrolované nasledovné parametre:

- teplota matrice v taviacej nádobe
- dávkovanie roztavenej matrice do homogenizátora
- časový interval dávkovania sorbentu dávkovacia dvojgnekom
- teplota náplne v homogenizetore
- príkon mieiadla v hoaogenizátore

Pri optimalizácii procesu sme sa zamerali najmfi na optimalizáciu teploty ná-
plne v homogenizátore. Teplota náplne sa riadila príkonom mieSadla a typom výtoku
produktu z homogenizátora pri odoberaní vzorky. Požadoval sa výtok produktu súvis-
lým neprerušovaným prúdom s dostatočne rýchlym rozplýváním hladiny v plechovici
pre odber vzorky. Pri snahe o maximálne možné naplnenie danej matrice, v experimen-
te sa teplota náplne v homogenizátore prispôsobovala vyššie uvedeným požiadavkám.
V prípadoch, ked* dochádzalo k preklzom mieSadla v homogenizátore (obyčajne pri vy-
sokom stupni naplnenia), bol výtok produktu kusový alebo dochádzalo ku značne po-
malSiemu rosplývaniu hladiny v plechovici.

Príkon mieSadla homogenizátora sa sledoval za účelom sledovania kvality mie-
šania zmesi v homogenizátore prizvyšovaní stupňa naplnenia, ako aj sledovania vply-
vu aditív na miesatelhosť náplne v homogenizátore. Na obr. 1, 2, 3, na ktorých je
zobrazená závislosť merného príkonu mieSadla /~W/dm _7 od stupňa naplnenia zmesi
v homogenizátore možno výborne zistiť vplyv aditíva na miešatelnosť zmesi v homo-
genizátore.

3.2. K o n t r o l a a v y h o d n o t e n i e v l a s t n o s t í p r o -
d u k t u

Hlavným cierom experimentálnych prác bolo pripraviť produkt spĺňajúci alebo
prevyšujúci plánované technicko-ekonomické parametre:

- stupeň naplnenia 40 % hm.
- rýchlosť vyluhovania: 10 cm.d"
- bod mSknutia;, minimálne 80 °C
- geometrická stabilita pri dlhodobom uložení bitúmenového produktu vo vode počas

63 dní: maximálna zmena objemu 10 %

Pre stanovenie fyzikálno-chemických vlastností boli použité alebo modifikova-
né metodiky používané pre vyhodnotenie kvality bitúmenových SA koncentrátov /~7,
8_7. Pre stanovenie

- stupňa naplnenia,
- mernej hmotnosti,
- objemovej kontrakcie produktu a
- homogenity produktu

boli vyvinuté nové metodiky.U pripravených produktov boli stanovené nasledovné fy-
zikálno-chemické parametre:
1/ Stupeň naplnenia
2/ Obsah vody
3/ Merná hmotnosť produktu
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4/ Objemová kontrakcia produktu po vychladnutí
5/ Homogenita produktu po vychladnutí
6/ Penetracia
7/ Botnavosť
8/ Hadiačná stabilita
9/ Vylúhovateľnosť

Stanovenie stupňa naplnenia bolo realizované metódou extrakcie fixačnej mat-
rice organickým rozpúšťadlom (xylénom) za tepla, vysušením získaných sorbentov a
ich zvážením. Stanovenie sa robilo za účelom kontroly stupňa naplnenia, pretože
vzorky pred každým z nasledovných stanovení bolo potrebné zahriať a pred odobra-
ním potrebného množstva zhomogenizovať. Pri dôkladnej homogenizácii, a u mäkSťch
typov matríc odoberania vzorky za nižších teplôt, chýba stanovenia neprevyšovala
3 % rel.

Stanovenie obsahu vody možno realizovať súčasne so stanovením stupňa naplne-
nia azeotropickým oddestilovaním vody podľa metodiky uvedenej v lit. /~7_7. Obsah
vody v pripravených produktoch bitúmenových sorbentov sa pohyboval v rozmedzí "sto-
py" až 0,5 % hm.

Stanovenie merneri hmotnosti spočívalo v stanovení váhy produktu v plechovici
pravidelného valcovitého tvaru (pre odber vzoriek sae používali plechovice s defi-
novaným priemerom a váhou) a výpočte objemu vzorky, po zmeraní výšky naplnenia ple-
chovice za tepla. Kontrakčný ob.iem sa zmeral doplnením destilovanej vody do plecho-
vice po vychladnutí vzorky. Merné hmotnosť produktov so stúpajúcim stupňom naplne-
nia sa zvyäovala u všetkých vzoriek. Merná hmotnosť produktov z modifikovaných as-
faltov za tepla 3a pohybovala v rozmedzí 890 až 980 kg.m'*' a za studena v rozmedzí
970 až 1090 kg.m , v závislosti na druhu aditíva. Merná hmotnosť produktov z modi-
fikovaných termoplastov s* za tepla pohybovala v rozmedzí 75C až 910 kg.m"-3 a za
studena v rozmedzí 950 až 990 kg.m"^ v závislosti na druhu matrice. Tieto výsledky
svedčia o určitej pórovitosti alebo uzavretia časti plynov uvolňovaných v priebehu
procesu spevňovania v produkte. Kontrakcia objemu produktov po vychladnutí väčši-
nou so stúpajúcim stupňoa naplnenia klesala a pohybovala sa v rozmedzí 13 % až 7 %.

Stanovenie homogenity produktu sa realizovalo za pomoci Špeciálnej sondy, čo
je v podstate nerezová trúbka dlhá 300 ma o priemere 0 9 x 1,5 mm. Na jednom konci
je opatrená rukoväťou umožňujúcou otáčanie a na druhom konci je zabrúsená, pre uľah-
čenie vnikania sondy do produktu. Po dĺžke je kalibrovaná. Odobratá vzorka sa zo
sondy vytláča nerezovým piestom o priemere 0 5,6 mm. Odoberanie vzoriek sa robilo
v pôvodnej plechovici vo vertikálnom smere v strede plechovice, vždy dvojnásobným
intervalom v dĺžke 5-6 cm mierne nahriadou sondou. Stanovenie homogenity produktu
bolo robené za účelom porovnania vlastností modifikovaných spevňovacích matríc pri
chladnutí produktu. Výsledky sú uvedené v tab.4 « dobre korelujú s viskozitný-
mi vlastnosťami modifikovaných spevňovacích matríc.
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Označ.
vzorky

MIX-27
-29
-31
-32

MIX-35
-37
-39
-40

MIX-44
-46
-48
-49

MIX-2
-4

MIX-10
-12

MIX-68
-70
-72

MIX-102
-104

Stupeň
naplnenia
/~*hm_7

30

40
50
55

30
40
50
55

30
40
50
55

35
45

35
45

30
40
50

40
50

Typ matrice

AP-80
čistý

AP-80
+ 6% PPO K-300

AP-80
+ 5% APP

AP-25
čis tý

AP-25
+ 6% PPO K-300

APP
čistý

APP + 15% NMPE
• 0,5% AO-4

Interval

1

/~%hn_7

19,6
34,4
47,8
52,2

18,2
28,0
48,7
55,1
24,1
38,4
47,9
58,1

30,5
43,1
29,8
38,8
34,3
46,8
54,5
34,3
48,9

2
/~%hm_7

28,3
43,5
48,5
52,5
32,9
34,8
51,2
54,8

25,9
42,6
49,3
54,6

35,1
47,6

42,7
41,2
33,8
45,3
54,2

43,4
51,2

3
riBcmJ

36,1
46,1
51,4
53,7
40,4
49,2
53,2
57,3
37,2
44,5
50,0
55,2

38,1
48,0

45,7
50,0
33,7
44,8
54,7
44,0
50,7

Tab. 4

Penetrecia produktov sa stanovovala na penetrometri SUPER MODEL (fy Walter Her-
zog OmbH, NSR) podľa metodiky popísanej T lit /~7_7. Stanovenie penetrácie sa rea-
lizovalo pri teplote 25 °C. Výsledky uvedené v tabuXke 5 vykazujú závislosť na po-
užitom type aditíva, pričom prídavok APP k asfaltom znižuje hodnotu penetrácie a
prídavok PPO K-300 ju zvyšuje. Prídavok nízkomolekulárneho polyetylénu k ataktic-
kému polypropylénu zvyšuje hodnotu penetrácie*

Spevňovacia
matrica

AP-25 čistý
AP-25 + 6% K-300
AP-25 + 5 % APP
AP-80 č istý
AP-80 + 656 K-300
AP-80 + 5* APP
APP čistý

Stupeň naplnenia
40 % hm

/"O,1 mm_7

7,1
8,4
5,0

31,5
52,0
27,8

4,3

50 % hn
/~0,1 mm_7

4,9
5,8
4,0

18,3
35,2
19,8
2,8
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APP + 5 * NMPE

APP + 10% NMPE

APP + 15% NKPE

9,3
1 3 , 2

17,7

8 , 4
11,0
10,5

Tab. 5

Botnavosť resp. zväčšovanie objemu prijímaním a viasaním vody je známou vlas-
tnosťou organických ionomeničov. Táto ich vlastnosť sa prenáša aj na produkty bi-
túmenovaných ionexov a zvyšuje hodnotu difúzneho koeficientu pre prenikanie vody
do produktu a tým bude samozrejme ovplyvňovať rýchlosti vylúhovania rádionuklidov
z aktívneho produktu. Stanovenie vylúhovateThosti u neaktívnych (bitúmenových io-
neoxv je nemožné. Preto je stanovenie botnavosti u modelových neaktívnych bitúme-
nových ionexov jediným možným spôsobom spolehlivého získania informácií o ich odol-
nosti voči lúženiu. Pre stanovenie botnavosti sme používali upravené košíky z an-
tikorovej sieťoviny o rovnakých rozmaroch aké ta používajú pre stanovenie vylúho-
vatelhosti aktívnych bitúmenových produktov. Úprava spočívala v odstránení dna.Vzor-
ka sa do koSíka nalievala za pomoci falošného dna tak, aby po vychladnutí a odstrá-
není dna zostal voľný priestor v košíku na oboch jeho koncoch. Za takýchto podmie-
nok siwzorka zachová pravidelný valcovitý tvar aj po nabotnaní a možno ju bez prob-
lémov vyberať z polyetylénovej fľaše pri prevažovaní. Vzorky boli ponorené v deio-
nizovanej vode a prevažovali sa po 1., 7., U., 28,, 63. dňoch. Výsledky v zmene
objemu v percentách sú uvedené v tab. 6. Tabulka uvádza druh spevňovacej matri-
ce, stupeň naplnenia v % ha. a časový interval v dňoch. Z výsledkov vidieť, že as-
faltové matrice si zachovávajú vodoodpudivosť aj po ich modifikácii polypropyléno-
vým olejom K-300 alebo aľtaktickým polypropylénom. Z tab. 7 vidieť, že spevňovacie
matrice na báze ataktického polypropylénu sa vyznačujú veľmi nízkou vodoodpudivosťou.

Spevňovacia
matrica

AP-25 č i 3 t ý
AP-25 + 6% PPO

K-300
AP-25 + 5* APP

Stupeň naplnenia

30 % hm.

28 d.

C* J
3,54

3,98
3,72

63 d.

4,07

4,93
4,12

40 % hm.

26 d.

3,02

6,54
3,37

63 d.

3,62

7,28
4,03

45 % hm.

28 d.

3,65

63 d.

4,23

50 % hm,

28 d.

4,64

3,73

63 d.

5,98

5,39

Tab. 6

Spevňovacia
matrica

APP - č i s t ý
APP + 5% NJÍPE
APP + 1 0% NMPE

APP + 15%NMPE

Stupeň naplnenia

30 % hm.

1 d.

2,12

7 d.

3,88

28d.

9,47

40 % hm.

1 d.

6,60
5,03
3,78

3,52

7 d.

31,33
22,89
9,10

11,11

284.

55,96
52,49
29,66

34,90

50 % hm.

1 d.

27,53
26,12
5,23

7,17

7 d.

72,43
72,26
46,43

48,10

28d. /_~%J

74,50
75,32
58,85

72,36

Tab. 7
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j. .' .,:..čná stabilita modifikovaných asfaltov

Sledovanie radiačnej stability modifikovaných asfaltových matríc malo za cieľ
zistiť vplyv použitých aditív na riediačnú stabilitu modifikovaných spevňovacích
matríc. Na tento účel sa použili spevňovacie matrice na báze asfaltov A-80 resp.
AP-80 modifikovaná rozličným množstvom ataktického polypropylénu resp. polypropy-
lénového oleja K-300. Druhy modifikovaných metric a výsledky aú uvedené v tab. 8.

Typ

A 80
A 80
A 80
A 80

AP80
AP80

AP80

AP80

matrice

- APP/6
- APP/9
- AFP/15
- APP/6-
K-300/6
- APP/3
- APP/6-
K-300/3
- APP/9-
K-300/3
- APP/6-
K-300/6

Dávka
/Gyx»

1

1
1

1
1

1

1

1

,00
,05
.00

,02
,03

,00

,02

,00

9
11
12

6
10

11

15

4

Rýchlosti
/~cm ,g~

x i O 4

2

,25
,07
,87

,56
,87

,12

,80

,01

V C H 4
x 1

3,03
3,44
4,84

3,43
3,50

4,53

3,64

4,11

tvorby

O5
V C

14
81
39

22
18

22

16

33

plynov
J

r x10 7

2"C4
,065
,039
,453

,472
,773

,751

,980

,88

vc

3
2
3

1
151

6

1

3

Spotreba kyslíki

o2*«>4

,15
,22
,45

,60
,31

,49

,94

,82

xiO4

47,74
29,84
28,16

40,03
99,40

27,61

42,97

25,12

Tab. 8
Poznámka: 1. Číslo uvedené za aditívom znamená obsah daného aditíva v matri-

ci v % hm.
2. Vo váetkých meraniach bola použitá vzorka o váhe cca 0,5 g.

Z tabuľky vidieť, že množstvo uvoľneného vodíka srn nemaní ao stúpajúcim obsa-
hom APP v matrici a tieí ani množstvo ďalších rádiolýzných plyn°v. Jedine prí-
tomnosť va'ČSieho množstva PPO K-300 (6% hm) v matrici spôsobí zníženie uvolňované-
ho množstva vodíka. Tiež sa znovu potvrdilo, že v prípade ožarovania vSčšej vzorky
(4 g), väčgina uvoľnených rádiolýznych plynov ostáva absorbované T produkte

3.2.2 VylúhovateThosť aktívnych bittímenovaných ionexov

Pre stanovenie vyliihovetelnosti aktívnych bitumenováných ionexov boli priprave-
né aktívne vzorky v laboratórnom merítku. Použili sme rovnaké typy organických sor-
bentov ako pri technologických experimentoch na poloprevádzkovej linke, pričom bo-
li rovnako nacyklované: WOFATIT RH bol v cykle amónmo-draselno-sodnom a WOFATIT ROSC
v borétovom. Nacyklovaný katex bol neaktivovaný césiom 137, potom sa premyl dôklad-
ne deionizovanou vodou. Najprv sa nechal voThe vysufiiť a potom sa dosuSil v teplo-
vzdušnej sušiarni pri 105-110 °C. Celkove bolo pripravené 766 g vysuSeného katexu
o mernej aktivit* 66,093 kBq/g. Bovnakým postupom sa pripravil aj neaktívny anax.
Aktívny produkt so stupňom napínania 30, 40 a 50 % ha. sa pripravoval homogenizá-
ciou jednotlivých zložiek (matrica, sorbenty 1:1, prlp. aditlva ) v 1 l konzer-
vové j pltchovici. Po dôkladnej homogenizácii (pri kontrolovanom vyhrievaní) sa odo-
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berala vzorka pre stanoveni* mernej aktivity produktu a nalial sa košík pre sta-
novenie vylúhovateľnosti. Bol použitý rovnaký druh košíkov (bes dna) ako pri sta-
novení botnavosti (pozri vyššie). Po vychladnutí sa košík ponoril do 1 1 polyety-
lénovej fľaše obsahujúcej 1 1 deionizovanej vody a na dne 100 g cementového neak-
tívneho produktu. Tieto podmienky stanovenia vylúhovateľnosti mali aspoň priblížiť
reálne podmienky na úložisku, do ktorého môže voda vniknúť až po prekonaní betóno-
vej bariéry, ktoré je súčasťou ochrany úložiska. Pri každom odbere cementu sa po
odobraní vzorky cementu vymení v PE fľaši čer3tvá deionizované voda. Odbery cemen-
tu sa robia po 1., 7., 14., 28. a 63. dni. V čase písania tohto referátu ešte ne-
boli známe kompletné výsledky stanovenia.

4. SPEVŇOVAN1E POPOLA ZO SPAÍOVNE

V oblasti spevňovania popola sme sa zamerali na overenie možnosti spevňovania
popola termopleatami, V laboratórnom merítku bola odskúšaná fixácia popola do spev-
ňovacej matrice na báze APP. Homogenizácia zmesi sa robila v 1 1 plechovici pono-
renej do vyhrievacieho kúpeľa termostatu. Boli urobené dve série experimentov:

- V prvej sérii sa použila ako spevňovacia matrica čistý ataktický polypropylén.
V tejto sérii boli pripravené vzorky s naplnením matrice 30, 40 a 50 % hm.

- V druhej sérii sa použila ako spevňovacia matrica ataktický polypropylén modifi-
kovaný 10 % hm. nízkomolekulárneho polyetylénu. Aj v tejto sérii boli priprave-
né vzorky so stupňom naplnenia 30, 40 a 50 % hm*

U všetkých vzoriek sa stanovuje homogenita produktu po vychladení a vylúhova-
teľnosť.

Podmienkou,ktorá umožnila realizovať tieto experimenty, bolo vytriedenie po-
pola resp. odstránenie veľkých častíc (kusy skla, kovu, spečený materiál). V čase
písanie tohto referátu eSte neboli kdispozícii kompletné výsledky stanovení.

5. ZÁVER

Zrealizovaný technologický výskum použitia modifikovaných spevňovacích matríc
pre spevŕíovenie sypkých materiálov najmä vysýtených organických sorbentov ukázal
zaujímavé výsledky. Niektoré čiastočne splnili očakávanie napr* zníženie merného
príkonu miešadla homugenizátora, spomalenie sedimentácie sorbentov počas chladnu-
tia, ako aj zníženie penetrácie pri použití APP ako aditíva.

Použité 8ditíva nemali výrazný vplyv na botnavosť (vylúhovat.eľnosť) produktov.
Možno skonštatovať, že polypropylénový olej podľa získaných výsledkov o málo zhor-
šuje túto vlastnosť produktov v porovnaní s čistým asfaltom. Na druhej strane sme
zistili, že botnavosť produktu pri použití či3tého asfaltu AP-80 je nižSia ako bot-
navosť produktu s tvrdším typom asfaltu AP-25. Zistili sme tiež, že ataktický po-
lypropylén nie je vhodnou matricou pre spevňovenie organických sorbentov, pretože
tento systém má veľmi nízku vodoodpudivosť.
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TECHNICKÉ OPRAVY BITUMENAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Jan Brzobohatý, Jaromír Zlámal

CHEPOS, s.p., Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno

ANOTACE

Je popsán přehled provedených technických úprav stávajících bitumenačních zařízeni na zpracová-

ní kapalných i sypkých RAO směřujících k větší ur.iverzálnosti jejijh použití pro různé druhy odpadu,

zvýšení efektivnosti zpracovatelského procesu i zvýšení provozní bezpečnosti.

Jde zejména o vybudování hospodářství aditiv a kyseliny dusičné, rozšíření hospodářství bitu-

menu, výstavbu krytého velinu a odsávaného boxu stáčení produktu na Experimentální bitumenační lin-

ce (EBL) a budování čtvrtprovozního fixačního zařízení sypkých hmot - vše v objektu 28 na JE A-l

v Jaslovských Bohunicích.

1.

Na Experiaentálnl bitumenační lince (EBL) vybudované v objektu plynového

hospodářství likvidované jaderné elektrárny A-l v roce 1984 je ověřována technolo-

gie bitumenace modelových i reálných radioaktivních kapalných koncentrátů střední

aktivity (»vlO MBq/dnr) se solností do 200 g/dnr- z jaderných elektráren voroněž-

ského typu. Získání provozních zkuěeností při experimentálním provozu a určitá ome-

zení plynoucí z výstevby objektu provozního souboru 44 vedly k technickým úpravám

linky. Rovněž využití linky pro experimenty s fixací RAO z likvidované JE A-l vyvo-

lalo potřebu technických úprav. Při jejich realizaci bylo záměrem i snížení expozič-

ních dávek a kontaminace obsluhy aerosoly. Provedená měření obsahu radirnuklidú v

aerosolech v okolí linky byla o 1-2 řády nižří než povoluje norma.

Pozornost technologického výzkumu byla soustavně věnována i fixaci sypkých

hmot. Modelové experimenty fixace sorbentů a kalcinátu do bitúmenových i plastic-

kých matric byly prováděny společně s VÚJE na neaktivním experimentálním zařízení

ve VTÍCHZ. Výsledky těchto prací jsou podrobně popsány v samostatném referátu.

Jelikož doposud chybí možnost ovčřenl takto získaných efektivních technologic-

kých postupů a reálnýai sypkými RAO, bylo rozhodnuto vybudovat čtvrtprovozní fixeč-

ní linku sypkých hmot přímo v objektu 28 JE A-l v Jaslovských Bohunicích.

2. EXPERIMENTÁLNÍ BITUMENAČNÍ LINKA

2.1 Úpravy vynucené výstavbou provozního souboru 44

Stavební část budovaného provozního souboru (PS-44) navazuje na budovu plyno-
vého hospodářství v zadní Sásti propojovací chodby £• 18. V důsledku tohoto řešení
byla zruSena čistá kanalizace k odvodu dešíové vody. Do kanalizace byl zaústěn od-
pad chladící vody kondenzátoru odparky a parní kondenzát odváděný s topných sekcí
odparky. Obě potrubní větve tažené podél dopravníku propojovací chodbou na nulové
kótě zaústěné do čiaté kanalizace byly zrušeny. Nové potrubní větve byly vybudová-
ny pod podlahou spojovací chodby č. 18 a zaústěny do čisté kanalizace situované na
opačné straně objektu podél hlavního vchodu.
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/.2 uprsvy linky pro zvýSení bezpečnosti obsluhy

2.2.1 K o b k a v e l i n u

Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy a zlepšení pracovních podmínek bylo rozhodnu-

to n tom, že velín E3L bude uzavřen v ssmoatatné místnosti, vybudované ve spojova-

cí chodbě s využitím stávajících zdí. Místnost byla opatřena stropem, do kterého

byl zabudován vzduchotechnický kanál napojeny na tlakovou část hlavního ventilač-

ního kanálu. Ventilačním systémem objektu je zajišťován přetlak v místnosti vůči

chodbě- Podtlakový odsávací kanál je veden v kobkách spojených se spojovací chod-

bou klapkami. Pokles tlakového gradientu je šířen od místnosti velínu přes spojo-

vací chodbu do přilehlých kobek. Místnost je opatřena 2 okny, aby obsluha mohla vi-

zuálně sledovat prostor plnění sudu produktem pod odparkou a údaje tlaku tnpné pá-

ry odparky a hospodářství radioaktivních koncentrátů, bitumenu e jeho potrubí.

Expoziční rychlostitměřené v místnosti velínu, které jsou závislé na počtu sudů ne

transportéru a hmotnosti produktu plněného sudu,dosáhovaly hodnot 0,1 • 0,2 oR/h.

2.2.2 B o x s t á č e n í p r o d u k t u

V průběhu získaných zkušeností mohly být zahájeny experimenty 8 fixací RAO z

likvidované JE A-l. Protože tyto odpady mohou obsahovat oó-nuklidy a není vyloučen

jejich výskyt i v odpadech voroněžského typu, bylo rozhodnuto vybudovat v místě

stáčení produktu box s ventilačním systémem. Při konstrukci boxu se vycházelo ze

stávajících podmínek nosné konstrukce odparky s obslužnou plošinou, potrubních sys-

témů, transportéru sudů a zařízení pro plnění sudů. Box je tvořen 4 stěnami a každá

stěna je sestavena ze dvou panelů. Horní panely jsou přichyceny svary k obslužné

plošině, která zároveň vytváří strop boxu. Spodní panely jsou přichyceny k horním

panelům šroubovými spoji, které jsou střídavě jednou stranou přichyceny do pryžové-

ho těsnícího profilu. Pryž, umístěné mezi horními a dolními panely v dělící rovině

po celém obrodu boxu, tlumí chvění odparky přenášené na plošinu. Spodní panely jsou

ve své dolní části ukotveny k podlaze, čelní stěno, která je protažena až před začá-

tek transportéru, je opatřena dveřmi pro možnost vkládání prázdných sudů. V zadní

stěně jsou zabudována dvoukřídlá dvířka s automatickým uzavíráním, která umožňují

výjezd naplněného sudu z boxu. V pravé boční stěně jsou dveře pro možnost přístupu

k mířícím a ovládacím prvkům zařízení pro plnění sudů, v levé boční stěně je etvi-

ratelné okno pro odběr vzorků produktu. Obojí dveře a část dolních panelů jsou pro-

sklený pro možnost vizuální kontroly. Do horní, části levé boční stěny je zaústěno

vzduchotechnické potrubí vedené kobkou č. 20 do ventilačního systému budovy (pod-

tlaková část). Uzavřený odsávaný box tak minimalizuje kontaminaci okolí plnícího

hrdla odparky aerosoly.

2.2.3 P l n ě n í z á s o b n í k ů b i t u a e n e a

Plnění zásobníků bitumenem bylo prováděno hadicí připojenou na distributor.

Po naplnění jednoho ze zásobníků (o objemu 1,3 a 2,7 • ) bylo plnění přerušeno • po

přemístění hadice mohl být plněn druný zásobník. Manipulace s hadicí nad hrdly zá-

sobníků a se zbytky horkého bitumenu byla namáhavá a spojená s jistýn rizikem mož-

nosti úrazu. Pro bezpečnější plnění bylo vybudováno transportní potrubí vytápěné

parou, propojující oba zásobníky, napojené krátkým pružným spojem přímo na distri-

butor. Kulové kohouty na transportním potrubí umožňují plnění zásobníků v libovol-

ném pořadí a vypuštění zbytků bitumenu. Transportní potrubí je aožné doplnit fil-

trem pro záchyt mechanických nečistot větších než 1 mm.

119



2.2o4 H o s p o d á ř s t v í k y s e l i n y d u s i č n é

Radioaktivní koncentrát, převážený v kontejneru z úložiště, je přečerpáván

do zásobníku 2,7 m , který je součástí \->spodářství radioaktivních koncentrátů,

situovaného v kobce 5, 19. Po naplnění zásobníku a zjištění hodnoty pH je stanove-

na navážka kyseliny dusičné k dosažení požadovaného pH 11 - 11,5. Kyselina je čer-

pána peristaltickým. čerpadlem ze skleněných 50 1 balonů při nutné přítomnosti ob-

sluhv. I když je obsluha od zásobníku vzdálena 3-4 m a přečerpání představuje dobu

15~?° minut, dochází k zatěžování obsluhy ionizujícím zářením.

K Vyloučení přítomnosti obsluhy při úpravě pH radioaktivního koncentrátu bylo

vybudováno hospodářství kyseliny dusičné - viz obr. č. 1. Je sestaveno ze zásobní-

ku o objemu 1 m , přečerpávacího čerpadla S-2 (Kavalier) a potrubního systému plně-

ní zásobníku, dávkování do zásobníku radioaktivních koncentrátů a odvětrání. Hospo-

dářství je vybaveno zařízením pr^ kontinuální ilpravu pH z dovozu (HAUKE). Toto je

sestaveno z čidla p m kontinuální měření pH, dávkovacího pístového čerpadla a ovlá-

dacího panelu. Čidlo je zabudováno do výtlačné větve čerpadla sloužícího pro pře-

čerpávání koncentrátu mezi zásobníky. Po naplnění zásobníku 2,7 m radioaktivními

koncentráty a nastavení trasy recirkulace je možné spustit čerpadlo e provést mě-

ření pK. Nastavením požadované hodnoty (11-11,5) na ovládacím panelu je automatic-

ky dávkována kyselina dusičná až do dosažení nestavené hodnoty pH, průběžně sledo-

vá telné. Plnění zásobníku kyselinou provádí obsluha čerpadlem S-2 z 50 1 balonů v

době, kdy zásobníky radioaktivních koncentrátů jsou prázdné. Ovládání jednotlivých

prvku hospodářství a ovládací panel jsou umístěny do velínu mimo přečerpávacího

čerpadla ovládaného v kobce.

2o3 Úpravy linky pro rozř-.'ření experimentálních možností

2.3.1 H o s p o d á ř s t v í a d i t i v

Při experimentech zamořených na zlepšování vlastností produktu (snížení výlu-

hová telnosti) a zvýšení procenta naplnění produktu sclemi bylo přikročeno k použi-

tí cditiv.V možnostech E3L bylo možné plnění editiv do zásobníků koncentrátu nebo

bitumenu. Vypočten stanovená navážka byla smíchána v zásobníku s RA-koncentréty

nebo bitumenem a směs v konstantním poměru složek byla dávkována do odparky. Vybu-

dováním hospodářství aditiv je umožněna operativní změna v anožství dávkovaných

aditiv, vedených navíc separátně do třetího nástřikového hrdla na rozstřikovací

kroužek odparky.

Hospodářství, situované v kobce č. 19 - viz obr. č. 2 , je sestaveno z mícha-

ného zásobníku 0,2 m , vytápěného parou, přečerpávacího čerpadla a dávkovacího čer-

padla (LEWA), plnícího potrubí, nástřikového potrubí do odparky s doprovodnou, pá-

rou vytápěnou trubkou, tlakového potrubí vzduchu a odvětrání. Hospodářství bylo na-

víc rozšířeno přečerpávací trasou pro plnění zásobníku radioaktivním dowthernen z

prevozného kontejneru pro realizaci experimentů s fixací dowthermu do bituaenu.

Zásobník je plněn aditivy přečerpávacím čerpadlem ze sudů a podle potřeby je při-

hřát a dávkován pístovým čerpadlem do odparky - při režiau fixace HA-koncentrátů.

Při experimentech s fixací RA-dowthermu je dowtherm přetlačen tlakovým vzduchea z

mobilního kontejneru do zásobníku aditiv a dávkován do odparky etejnýa pístovém

čerpadlem jako aditiva. V případě potřeby je možné nahřáti nástřikového potrubí do-

provodnou trubkou vytápěnou párou. Při opravě dávkovacího čerpadla je aožné tlako-

výa vzduchea dowtherm přetlačit zpět do mobilního kontejneru, aby byly minimalizo-

vány účinky ionizujícího záření na obsluhu.
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2.3.2 R o z š í ř e n í h o s p o d á ř s t v í b i t u m e n u

Hospodářství bitumenu, situované v kobce č. 20, je vybaveno dvěma topenými
míchanými zásobníky o objemech 1,3 e 2,7 ar a tavící nádobou o objemu 0,3 • vytá-
pěnou elektricky. Výškové uspořádání zásobníků a tavící nádoby neumožňuje plněni
zásobníků roztaveným bitumenem. Roztaveného bituaenu ze sudů je pro experimentální
provoz k dispozici maximální množství 0,25 m . Pro zajištění možnosti dlouhodoběj-
šího experimentu bylo hospodářství rozšířeno o tavící nádobu bitumenu o objemu
0,4 m vytápěnou párou - viz obr. č. 3> Nádoba je výškově situována nad zásobníky,
se kterými je propojena potrubím. Sud je vytažen kladkostrojem na plošinu s kótou
4 m, pn odstranění vlka je vsunut do hrdla nádoby tak, že obnaženou částí se opírá
o rošt. Vytápěním nádoby se ohřívá i bituuen v sudu a vytéká vlastní vakou do ná-
doby. Roztaveným bitumenem je možné naplnit zásobník 1,3 m i původní tavící nádobu
(s el. ohřevem) a zajistit tak dostatečnou zásobu pro delěl experimentální provoz.

2.3.3 tfpreva p r o b i t u m e n a c i s o r b e n t ů

Pro zjištění základních technologických parametrů a vlastností neaktivních
sorbentů fixovaných na odparce do bitumenu A-P 80 byl vyroben dávkovací jednovře-
tennvý šnek s regulovatelnými otáčkami. Po demontáži nástřikového potrubí radioak-
tivních koncentrátů byl šnek vsunut do nástřikového hrdla odparky tak, aby zasaho-
val až £ rozstřikovacímu kroužku, šnek je uložen v trubce privarené jedním koncem
k násypce. Na druhém konci trubky je příruba přišroubovaná k přírubě nástřikového
hrdla odparky, ve kterém je zasunuta druhá část šneku. Násypka šneku je ručně plně-
na mokrým chemicky předupraveným (nacyklovaným) sorbentem. Pro zajištění rovnoměr-
nosti dávkování a zabránění přemosťování sorbentů byl na násypce instalován elek-
trický vibrátor.

2.3.4 Ú p r a v y v e l í n u

Rozšíření stávajícího souboru strojního zařízení BBL pro zvýšení bezpečnosti
a rozšíření experimentálních možností si vyžádaly rovněž úpravy ve velinu. Mezi
kobkou č. 19 a velínem byly instalovány silové i měřící kabely pro ovládání moto-
rů dávkovacích čerpadel a míchadla, měření hladin kapalin kontinuálními kapacitní-
mi čidly ve všech stávajících i nově instalovaných zásobnících a měření ttplot
aditiv. Pro přímé ovládání přečerpávacích čerpadel jsou vypínače instalovány v kob-
ce. Do velinu byly umístěny ovládací a signalizační členy a ukazovací přístroje pro
měření hladin. Měřené teploty byly připojeny na stávající zapisovač*. Automatizova-
ný ohřev a udržování teplot radioaktivních koncentrátů i aditiv v zásobnících byly
realizovány elektromagnetickými ventily ve vazbě s regulátory TRS. Součástí velinu
je též měřicí a ovládací jednotka fy. HAUKE zajištující dosažení požadované hodno-
ty pH RA-koncentrátů v automatizovaném provozu.

3. FIXAČNÍ ZAŘÍZBNÍ SIPKÍCH HMOT
3.1 Úpravy stávajícího neaktivního zařízení ve VtíCHZ

Vzhledem k rozšířené škále ověřovaných matric - asfalty A-80, A-P 80, A-P 25
s kapalnými i pevnými aditivy (polypropylenové oleje K-300, K-1000, ataktický po-
lypropylen, nízkotuhnoucl polyetylén) a nutnasti respektovat technologický požada-
vek, aby teplota zpracování sorbentů nepřekračovala významněji 140 °C (zvýšené u-
vnlňování trimetylaodnu z anexů), bylo nutno zesílit příkon poháněcího ústrojí mí-
chacího zařízeni homogenizetoru z 0,5 kF na 1,5 kl s možnosti plynulé xměny otáček
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tyristorovnii regulací. *

Vysoké střižné síly při homogenizaci produktu s vyookými hodnotami naplnění

(> 50 %) při současné snaze udržení co nejnižší zpracovací teploty vedly k návrhu

náhrady dosavadního spodního rediálrího míchadla (zubové dle ON 6910 389) třílo-

patkovým s vertikálně skloněnými lopatkami (tzv. "Brumagin") podle ON 6910 23.

Tato úprava byla technicky přichystána, experimentálně dosud ověřována nebyla, pro-

tože v zájmu sjednocení používaných matric pro zpracování kapalných i sypkých RAO

se v poslední době upouští od viskóznejších typů asfaltů (A-ť 25, SI 85/25) ve pro-

spěch univerzálního A-P 80.

3.2 Výstavba aktivního čtvrtprovozního zařízení v EBO

Zařízení je situováno v kobce 23 objektu 28 JE A-l, v těsné návaznosti na EBL.

Technologické schezaa na obr. 4 ukazuje, že zařízení má umožnit zpracování různých

druhů sypkých materiálů (sorbenty, kalcinát, popel) do různých typů matric (bitu-

meny, termoplasty) na různém zpracovacím zařízení - míchaném homogenizetoru, kal-

cinátoru i extruderu, případně jejich vhodné kombinaci. Jmenovitá výkonnost zaří-

zení je max. 15 kg sypkých hmot za 1 hodinu, skutečná pak podle druhu a charakteru

(aktivita) zpracovávaného materiálu.

Hlavní funkce zařízení jsou dálkově ovladatelné ze stíněného velínu, provádě-

ní některých méně frekventovaných okrajových činností (přísun a odsun surovin a

zpracovaných materiálů) je ponecháno obsluze. Ohřev hlavních technologických částí

zařízení (nádoby) je olejový (přes elektrický topný agregát), aenších prvků (arma-

tury, potrubí) pak přímý pococí elektrických topných bandáží.

Dispozice zařízení na obr. č. 5 zachovává přirozený samospádový charakter -

rozmístění do 3 plošinových podlaží umožňuje jeho delší doplňování či rozšiřování

podle potřeby zpracovatelské technologie.

Realizace má etapovitý charakter, řn vyklizení kobky od stávajícího zařízení

(plyn«vé kompreaory JE A-l) a nutných stavebních úpravách (vrata, podlaha) byly

postaveny n<-*sné konstrukce a ovládací plošiny, řrvní etapu zakončí rofcnístění hlav-

ních prvků strojního zařízení a potrubní rozvody. V další fázi bude zařízení osa-

zeno prvky měření a regulace a provedena kompletní elektroinstalace. Cílem je mož-

nost postupného uvádění do provozu jednotlivých technologii, nebol některé uzlové

aparáty (kalcinátor, extruder) jsou vázány na delší dodací lhůty výroby resp. do-

vozu.

4. ZÁVER

Realizace popsaných úprav podstatně roaéířile možnosti experimentálního vyu-

žití stávajících zařízeni a umožnila tak pružně reagovat na změny technologických

postupů při zpracování kapalných i sypkých RAO, vyvdaných stupňujícími se poža-

davky ekologickými i ekonomickými, rři stále jeátě nefungujícím souboru řS-44 zů-

stává tato aktivní experimentální základna v Jaslovských Bohunicích hlavním a je-

diným zdrojem ověřených výsledků, na jejichž základě je možno naplňovat inovační

trendy směřující ke zvyšování kvality i ekonomičnosti zpracovatelského procesuo

Příklady nových technologických variant,realizovaných v zahraničí za poslední

léto, jsou dokladem toho, že ani osvědčené a zaběhnuté způsoby (bitumenace, cemen-

tace) není možno považovat trvale za neměnné - jejich další zlepšování je stále

možné a tedy i žádoucí.
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HOSPODÁŘSTVÍ KYSELINY DUSIČNÉ

. RA KONCENTRÁTY

1-ZÁSOBNÍK KYSELINY DUSIČNÉ 1n?

2 ~ ZÁSOBNÍK RA KONCENT RÁTŮ 2.7n?

3 - SKLENĚNÝ BALON 50 dli?

4 - ODSTŘEDIVÉ ČERPAOUJ META-Sigma

5-PÍSTOVÉ DÁVKOVAd ČERRADLO PIM-HAUKE

6 - PÍSTOVÉ PŘEČERRWAd ČERPADID S2 KÁVAUER

7-ČIDUJ KONTINUÁLNÍHO MĚŘENÍ pH-HAUKE

obr.1

HOSPODÁŘSTVÍ ADITIV

jOdvěirání-ventilační systém

1 - ZÁSOBNÍK ABTIV

2 - MOBILNÍ KONTEJNER RA DOWTHERMU

3 - SUD S ADITIVY

4 - P Í S T O ŕ É DÁVKOVACÍ ČERRADID EK-LEWA

5 - PÍSTOVÉ PŘEČERPÁVACÍ ČEHPADID EK-LEWA

O o o

Cfor. 2
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ROZŠÍŘENÉ HOSPODÁŘSTVÍ BITUMENU O TAVÍCÍ NÁDOBU QAm3

TAV.NADOBA t).4m3

vytápěna parou

TAV. NÁDOBA Q3n?
vytápěná elektr.

kobka 20 obr. 3
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zařízení na fixaci sypkých h»ot
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TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO VITRIFIKACI VAO Z JE A-l

Josef Sussmilch, Leo Neumann, Václav Baran, Jiří Alexa, Otakar Vojtěch, František

Kepák, Marie Santarová

Ostav jaderného výzkumu, Řež

Martin Slezák, EBO, Jaslovské Bohunice

ANOTACE

V referátu ̂ sou diskutovány charakteristické problémy související se zpracováním hxPaFljníali

odpadů. Podrobněji je referováno o problematice zpracováni- RAO z JE A-l. Zejména jsou uvedeny pokro-

ky ve výzkumu technologie zpracování těchto odpadů. Jsou stanoveny podmínky vzniku vodíku v průběhu

procesu vitvifikace a způsoby jak zabránit jeho vznícení. V závěru je nastíněn ideový návrh trans-

portabilní vitrifikaSní jednotky.

1. OVOD

Velmi *asto se setkáváme s názorem, Se není potřebn* se persoektivně zabývat ná-
sledky případnveh havárií na jadernveh elektrárnách a Se je možné situaci řeSit
teprve v okamžiku, kdy havárie nastane. Zásadně a tímto názorem nesouhlasíme a
upozorňujeme na skutečnost, Se:
1. Charakter a rozsah havárie může být takový, že společnost nebude vůbee schopna

likvidaci havárie zajistit pro neexistenci nebo nedostatek příslušných pro-
středků.

2. Doba potřebná k připraví na její likvidaei neumožní včasné řeaeni, což může vy-
volat dalSi Škody, event, vést k situaci znemožňující jakákoliv ekonomicky ro-
zumné řeSení.

I když případ vzniku radioaktivních kapalných odpadů z JE A-1 není satím s uvede-
ných hledisek akutní a ani neřešitelný, potvrzuje spíSe ná5 názor než názor eito-
vaný v iívodním odstavci. Složitá situaee, daná naléhavou potřebou zpracování odpa-
dů zvanýeh "ehrompik", vyvolala nutnost paralelního řeSení jak laboratorního výíku-
mu, tak výzkumu technologie a dokonce i vývoje potřebního xařlsení. Tento paralel-
ní způsob řešení na jednu stranu ipythluje vlastní řeSení problému, ale na druhou
stranu potlačuje zpětnou vazbu a v důsledku toho do značné míry vylučuje optimali-
zaci řeSení. Jinými slovy - objevují se již typické atributy "havarijního" přístu-
pu k řeSení problémů. V Předkládaném referátu podáváme přehled o současném stavu
řeSení této problematiky. Zejména jsou uvedeny závSry získané z poloprovozních
zkouSek zařízení MTAZA (Experimentální tavící zařízení).

V druhé části referátu jsou prezentovány představy související s případnou reali-
zací transportabilní vitrifikaSní linky.

2. VITRIFIKACE RAO Z JE A-1

Vitrifikaei radioaktivních odpadů z jaderné elektrárny A-1 \%% ji 2 od samého po-
čátku označit jako unikátní a to jednak pro neobvyklé složení odpadů z hlediska
konstituentů (zejména pokud jde o sloučeniny ehrotau a uranu) a jelaak pro nezna-
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lost přesného složení odpadů, kter*5 provází Pečení orobléara až do současnosti.

Odnady z významějaím obsahtm chrómu dosud nikde ve světě nebyly zpracovávány,

nelze tudíž převzít skuSenosti z jiných praeovi5t. Bylo třeba vyvinout techniku

zpracování velice specifického druhu odpadů při zachování dostatečné univerzál-

nosti s ohledem na možné z'*ěny v koncentraci jednotlivých složek odpadů. Názory

ni složení těchto odpadů jsou poplatné době svého vzniku, tj. stavu malostí o

aktuálním složení ochranného roztoku určité části pouzder palivových článků. S

časem se názor na složení odpadu vyvíjel, ale v důsledku stárnutí se měnilo i

vlastní sloř.ení ochranního roztoku /'/. Proto, aby vůbec nohly být nalezeny zá»

sadní faktory, řídící průběh procesu vitrifiknee odpadů z JE A-1 1 bylo řeSiteli

postulováno složení odpadů A-14, které zapadá do širokých wezí technického zadá-

ní (TZ). Zároveň tak byla dána možnost unifikace prací, prováděných na různýeh

pracovištích.

TABULKA č.1 - Složení odoadfl A - U

s l o ž k a S Č 5 5
3,8
8,8

3

K 2CO 3 16,6
MgO 3,3

0,2

V předehozím období bylo vyvinuto a odzkouSeno několik fixačních médií, c nichž

nejvíce prověřená • odtkouSená je frita B-270 /1 f2/. Byly sestaveny prozatímní

provozní přednisy budoucího zařízení VICHR (Vitrifikaee Chroapiku) /3/. ICa xákla-

dě podkladů dodaných s 0JV byl Ener^oprojekteTU Praha vypracován tírodní projekt to-

hoto zařízení, podle kterého je v současné době na EBO bodována neaktivní vitri-

fikařní linka NEVILI, sestávající z koaponent budoucího zařízení TICHB.

I t>řes vysoký stupen rozpracovanosti tohoto rtkolu díky paralelnímu souběhu praeí

(viz ilvod) nrobíhá jeStě v této fázi upřesňování technologických parametrů, ba do-

konce ,1sou finalízovíny některá ^ásti základn<hi výzkumu vlastního cheaisau proce-

su vitrifikace. Následujíc^ kapitoly přináSejí přehled výsledků, získaných v po-

slední době.

2.2. Verifikační zařízení

Problematika vývoje vitrifikačního zařízení je řešena např. v pr^ei /4/. Vitrifi-

ka^ní ^ást linky je z hlediska materiálového i z hlediska provozní spolehlivosti

nejnáročnější řást. Vitrifikařní pec se skládá ze dvou Séstí, a to z tavíeí nádo-

by a ovládacích prvko a armatur. Na tavící nádobu jsou kladeny vysoké nároky s hle-

diska korozní odolnosti vů5i tavenine. Po vyzkouSení řady Sárovzdornýeh o«elí a

slitin byla nakonec vybrána slitina F, vyvinutá povodně pro tavení č«di£«. Sliti-

na F obsahuje kromě některých legovaeíeh přísad hlavně chrom a nikl, přibližně v

poměru ' •" 1. Tato slitina byla vyhodnocena pro uvažovanou sklovinu a ťayíeí teplo-

tu jako vyhovující na základě krátkodobých korozních xkouSek a na tákladě flomho-

dob^ho tavíeího pokusu na modelové píeee, který dosud probíhá. S ohledem na dosa-

žené výsledky lze garantovat životnost nádoby pro celou kampaň spracovaní 20 » 3

odpadu "ehrompik" ca předpokladu, že nebude překročena doporučená teplota 1050°C.
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Nádoba pece ze slitiny F byla vyrobena odlit-fm do formy. Je opatřena na boční stě-
ně systémem termočlánků ve třeeh různých výSkáeh ode dna pece. V« dnu nádoby je
umístěn výtokov^ otvor, uzavíretelný plunžrem. Otop nádoby je zajiStěn induktorem,
kterv je tvořen eívkou, vyrobenou z měděné trubky.

2.1.1. Korozní experimenty

Účelem exnerimento je dlouhodobé testování materiálu pece oři zpraeování radioak-
tovního odpadu doporučenou technologií vitrifiknee a to z hlediska koroze pece,
kontaminace a dekontaminace peee. K tomuto il<*elu posloužila modifikovaná píeka,
která je vyrobena z trubky o síle steny 5 mm, onatřené dnen rovněž ze slitiny F.
Vnitřní průměr trubky je 45 mm, WSka peee 120™. Excentrický otvor ve dnu trub-
ky má průměr 4 ona a je uzavírán plunžrera o průměru 5 mm* Do pece lze dávkovat ka-
Si (B-270 - 80%, A-14 - 20%) bud nepřetržitě chlazenou trubkou o průměru 4«mt ne-
bo periodicky upravenou skleněnou pipetou. V obou případech se k dávkování pomží-
vá lineární dávkovač a upravená skleněná injekřní stříkačka o objemu 50 mlt kte-
rá se v případě nepřetržitého dávkování neustále vyměňuje. Pec j« vytápěna tanta-
lovým drátem. KOro»ní experimenty se provádějí tak, Se do studená peee se nadáv-
kuje 2 x 50 al kaSe jednorázově a kaSdá SarSe se podle předem stanoveného progra-
mu změn teplot vy««Sí, kaleinuje a nakonec roztaví, eoS trvá cca 4 hodiny na jed-
nu SarSi. Spojen* dvě SarSe odpovídající kapacitě paee, t.j. 100

 m
\ kaSe, se pak

taví cca 20 hodin. T»nto reSim odpovídá jednomu paeovnímu týdnu e umožňuje zinten-
sivnit dobu, kdy pte je vystavena tavící teplotě. Dosud byla pícka provozována
celkem 2 000 hodin při teplotě 1O5O°C. Za tuto dobu bylo tpraeováno 56 Šarži, pec
proSla 457 cykly topení-chladnutí a celkem 399 hodin dávkovaeího režimu. Při tom-
to provozu bylo vytaveno celkem 6 5163 skloviny. Po dekontaminaci sodou byla pec
vizuálně kontrolována. Kromě ohnutí vypouStěeí tyče nebyly nalezeny viditelná změ-
ny vnitřního povrchu. Pak byl obnoven ořovoz pří tenlotě 1 150°C, Při táto teplo-
tě bylo ke dni 1.8.1989 vytaveno 9 Šarží, eoí odpovídá 142 eyklům, to si vyiáda-
lo 480 hodin tavby • 72 hodin dávkování. Bylo vytaveno 884,6* skloviny. Provoz
při této teplotě pokračuje.

2.2, Technologická poznatky a zkušenosti získané z nrovozu EXTÁZA

Od léta 1988f kdy měl výzkum již plně technologické charakter, bylo provedeno 16
systematických pokusů, která odnovídají zpracování asi jedné desetiny objemu TAO
na EBO. Víniklo přitom asi 250kj vitrifikovaného nroduktm. Zařízeni bylo celkem
v chodu téměř 100 hodin (průměrná dálka pokusu od zapnutí do odpichu 6 hodin 10
minut). Pec při teplotáeh 1 000°C a víee pracovala asi 25 hodin (průměrně 1,5 hod.
na pokus). Prvá část linky 1XTAZA počínající zahuštěním suspenze odpadů a končící
dávkováním kaSe odpadů s balotinou (B-270) do peee neodpovídá definitivnímu zaří-
zení a tudíž nemá smysl je popisovat. Fyzikální charakteristiky koncentrátu a ka-
Sí jsou uvedeny v publikacích /3,5/» Konstatujeme pouze zkušenost, Se spolehlivé
zacházení s těmito materiály, konzistence kalů (transport, odsazování pevných po-
dílů od kapalné fá»e, ulpívání na povrSích, reprodukovatelnost apod.) není jedno-
duchou záležitostí, zvléStě půjde-li nakonec o radioaktivní materiál znemožňující
manuilní zásah. Druhá část linky, sestávající z tavící peee, vybavená středofrek-
venčním ohřevem a z filtračního zařízení na ovládání a očistu pecní atmosféry,má
již definitivní charakter a jsou zde tudíž uvedeny získané zkušenosti.
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a) UzByfrrinľ a otevírán* pece (plunř.rem ovládaným pneumaticky přes víko peee) fun-

dovalo spolehlivě. V pozdějSíeh pokuseeh po roztavení obsahu pece poněkud pod-

eházel uzávěr výpustného otvoru ve dně, pokud nebyl pod tlakem.

b) Frekvenřn-f ohřev pece Je principiálně použitelný, i když má svá omezeni. *-ej-

vfce potíž* dělal chatrný technický stav jeho měniče, protož* občas znamozno-

val provedení pokusu, nebo alespoň jeho zamySlený prftbih. *ídit tepelný režim

peee je lepší nastatováním příkonů než podle aktuálních tenlot stěn peee, pro-

tone teplotní odezva na směnu příkonu je dosti pomalá a celý proběh je ovliv-

něn tepelnou setrvačností celí soustavy. Je možné ohřívat pec reprodmkoTatel-

ně podle předem stanoveného režimu. Počáteční příkon musí být nižší (viz dí-

le), aby nedoSlo k pří.119 prudkému varu ka5e, protože pak dochází ke značným

dletům mimo pet (do spojovací trubice ke kondenzátoru, která by hrozilo ucpá-

ni). V koncov* fázi odpařování a kondenzace lze pak příkon výrazněji zvyšovat

s eílem zkrátit pracovní cyklus B nevystavovat materiál peee zbytečně dlouho

vysoko teplotě. Příklad rychlosti kondenzace a odpařování snolu s iídaji o tep-

lot* n slovení pecní atmosféry jeu?eden na obr. ř.1.

e i Obsah nece se ohřivá. od střn, (jejichž teplota se měří vnějšími temoclánky).

Z materiálovířch důvodů je jako maximální teplota stěn peee doporučena hodnota

1050°C. V nrHTi je nejvySží hodnota teploty vnitřního termočlánku, tj. nejnií-

ší teplota tflveniny asi 920°C
f
 která se nezvýSí nni dvacetiminutovou výdrží při

maidmáln-f teplotě stěn neee. Za těchto podmínek, tj. při teplotě taveniny v

rozmez-1" 920 _ 1050°C od st*edu PO okraj, je dostatečně tekutá a hladee vyteče

z neee v průběhu dvou minut. V c eiku lze o peci konstatovat, Se je schopná tech-

nologického provozu, ?e vSek reíim provazu jí musí bvt přizpůsoben. Dosud ne-

bylo funkčně ověřeno havarijní oddělení hork*5 pece s taveninou od víka pece.

(ji Zař-fzení na záchyt, transport a chlazení produktu se podobá konečné verzi, je

v5ak jen improvizované. Tavenina byla vypouštěna do rowovité nádoby z milime-

trového nlechu. Chlazení bylo samovolné (neregulované), t}.. rychlé. Vznikl blok

o váze cca 17ks; s kuželovou dilatační kavernou u povrchu, vytvořenou v průběhu

chladnut*. Základní charakteristikou, vyjadřující kvalitu produktu, je jeho

hydroH tieká odolnost* Tynieká loužicí křivka produktu vitrifikaee jt uvedena

na oftr. P. 2.

R) Aerosoly, obsažené v plynné směsi, odcházející z pece, se odstraňují filtrací

viceprvkovou filtrační aparaturou, popsanou ve zprávě tfJV /6/. Filtraci před-

chází dvnustunnová kondenzace, při které se oehladí plynná směs a zkondenzuje

vodn+ pára. P*i kondenzaci vodní páry dojde ke stržení části iíletu - aerosolů

do kondenzátu a ve spojovací trubce mezi pecí a prvním chladičem - kondenzáto-

rem dojde k sedimentaci Části iíletu - aerosolů. Bylo sledováno celkové množst-

ví iíletu a jeho podíl odstranění při sedimentaci a při dvoustupňové kondenzaci.

Celkov* mnořství iSletu, rtlet cesia a dekontnmina£ní faktory nro cesium, dosa-

zené nn neei obsahuje tabulka č.2. Podíly 'lletu odloučené při sedimentaci a

při kondenzaci shrnuje tabulka £.3. V tabulce 5.4 jsou uvedeny objemy konden-

zátu při jednoltivveh tavbách. Teplota plynné směsi za vitrifika?ní pecí se

pohybovala v rozmezí 80 - 100°C. Podtlak 200 Pfi na vitrtfikadní peci se udržo-

val vývšvou.
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TABULKA č.2 - Celkový tílet, illet eesia a dekontaminací faktor pro ceeimt dosaže-
ný na peci.

tavbs

B 7 e )

B8

B9
B10

B11

В13я 1

B14

B15
B16

B17
B18

B19

eelkovv .Ilet (*)

0,028
0,0072

0,0051
0,0081
0,0066
0,01

0,0085
0,0048

0,0049
0,0038

0,0057
0,0022

•ílet cesia &)

0,0034

0,014
0,021

0,033

0,025
0,028
0,012

0,013
-

-

-

-

2,9 . Ю4

7,3 . юЗ
4,8 . 10*

3,1 . ЮЗ
4,0 . 10*

3,6 . 10?
8,1 . 10^
7,6 . 103

-
-

-

-

nestandardní nruběh vitrifikaee, doSlo к Dřestřiku vsázky do plynné fáie, eel-
k o W i51et (*) se vetahu^e na hmotnostní množství nrodukte Titriflkace, iíl*t
eesis v * se vztahuje na hmotnostní množství cesia dané tavby.

TABULKA 5.3 - Podíl (*) úletu odloučeného při sedimentaci a kondenzaci t celkové-
ho množství \lletu

Tavba
Odloučený

oodíl *

B7

98 43

B8

99,21

B9

99,30

BIO

98,92

B11

97,59

TABULKA £.4 - Objemy kondenzátu při jednotlivých tavbách

Tnvba
B7
B8
B9
B10

Ob>m (1 )
5,33
5,93
5,04

-

Tavba
B11
B12
B13
B14

Obleni (1 )
6,05
6,04
5,67
5,67

Tavba
B15
B16
B17
B18

о ь з * в ( i )
5,02
«,60

4,97
4,58

Pozn.: nH Vondenzatti se pohybovalo v rozmez* 7,1 - 8

f) Na z-íVladS posledních zkušeností se jeví jako optimální následující reSim pří-
konu neee:

časový i n t e r v a l , min.
0 - 4 5

45 - 60
60 - 90
90 - 120

120 - 150
150 - 180
180 - 210

příkon kW
3
5
6,5
8

v.
11

13,5

Pro ukončení ohřeve, tj. stanoven* doby odpichu, je nejsmerodatnějjaí teplota
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uvnit* taveniny, tj. vnltřn-fho termočlánku я to sice 900°C. llén* přeenS lze

dobu odpichu stanovit podle mno?.stv-< kondenzátu £i doby, pc kterou se udržuje

tenlot.n neee na maximu 1050°C.

2.2.1, Uvolnov^ir'' vodíku v průběhu procesu v1 trif knee

Pro modeloví odnady A-14 je charakteristické, Je obsahují podstatné množství ehmaa

nu draselného, který činí při vitrifikaci znavní obtíže svou neochotou štít se

skelného produktu, fie^en' bylo nakonec nnlezeno v použití přísady kyse-
2

líny mravenči' jako redukovadla, která převede СгО^~ля Сг2О^, jenž vytváří stabil-

ní keramickou složku produktu. Později bylo zj1*tSno, že běhen vitrifikaee se z

kaseliny mravenčí postupně uvolňuje vodík v množstv-c přesahujícím spodní mez vý-

bušnosti vodáku ve vzduehu, která se rovní 4 obj. *. Teplota vzníeení je 570 C.

Siníeií pecní atmosféry se v4ak od vzduehu podstatní liší. V odpařovaeí •fáei je

v neei obsažena přeráínS vodní рйга, kter»í zabraňuje vzplanutí vodíku od horních

stín лесе (z jednoho litru vody se při 300°C vytvoM asi 2500 l vodní páryj při-

tom rychlost odpařování vody se v průbíhu prvních dvou hodin pohybuje r rozmezí

2 - 4 litry Z4 hodinu, tj. eea 5 - Ю 000 l P4ry za hodinu při raehlosti oíeárá-

ní pecní atmosf^ty asi 3501/hod.). VStšina t^to рйгу kondenzuje v kondenzátoru,

umístěném za pecí. Po této kondenzaci тай již atmosféra laboratorní teplotu e pro-

chází závčrečnýn filtračním stupněm do vzduehu. Při doznívání kondenzace nastu-

puje rozklad uhličitanu, tak*e koneentraee CO 2 mů5e dosáhnout hodnoty 50% obj.feoí

opSt zabraňuje oxidační reakcí vodáku.
rozklad tnraven5anu draselného, vzniklého z kyseliny mravenčí a potaSe, je

složitou reakcí, jejíS i5hrn lze znázornit takto:

2 HCOOK = к2со3 + н 2 + co

Doch^z1' tedy v jejím průběhu ke zředPn^ vodíku oxidem uhelnatvm , jehoS koneentra-

ee v*-ak mohou bvt ovlivněny přítomností С0 2 z nadbyte
xní potaze vstupních vsázeV.

Kaíď* i aalSleh složek atmosféry <H20» C Ot C 0 2 ' snižuje koncentraci kyslíku a ffra

snižuje možnost vzplanutí vodíku. Mez výbuSností vodíku v této atmosféře je proto

zřetelně vyS5í než uvedené hodnota 4* obj. platná pro vzdueh, nicméně jako pojist-

ku bezpečnosti se budeme snažit dosáhnout této koncentrace vodíku, tj. 4%, jako

by to nro nás byla nejvySSí přípustná hodnota.

Jak zabránit vzníeení vodíku? Po zásadním zjištění vodíku ve výstupní atmosféře

bylo nutné jeho množství snížit nebo event, jeho vvskytu zeela eabránit. • násle-

dujících DoVuscch bylo zjištěno, že původní dávku kyseliny mravenM lze.kvalitní

hermetizac< pece při zachování kvality produktu snížit z 1200 ml na 450 «l f tedy

na 37,5*. Celkové množství vodíku uvolněné z mravenčenu se tak sníží « 340 litrfli

na 125 litrů (při 25°C). I tak za urMtveh okolností může obsah vodíku те xbytko-

vvch plynech (tj. za kondenzátorem) přesahovat spodní hranici meze rýbuSnoeti те

vzduehu. Je tedy třeba v této části aparatury dosáhnout jeho zředění polTybuSnou

mez. Jelikož to dovoluje kapacita filtračního zařízení, doporučujeme řeiSní rtyt-

kových plynů ihned za kondenzátorem pětinásobkem vzduehu (pro j*Stě TětSÍ po^iStS-

n* bezneřnosti by se mohlo pouř.ít i inertního plynu, nejlépe dusíku). Tie 8* sabez-

pe^í takové zředění vodíku, že nemůže bjřt nebezpeřnv.

Smpirickybylo zjištěno, že nř-ftomnost kyseliny mravenčí ve vsázce zajistí Tfeled-

ný produkt bez ooTrehové vrstvy ehromanů, což bylo nasnadě vysvětlovat redakcí

-»- Cr(IH^ v roztoku (v susnenzi) v nnViěhu odpařování vody. Redukční pfi-
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soben-í kyseliny mrnvenM bylo podrobné zkoumáno na kstedře anorganické chemie WK
Praha. Jeho výsledkem bylo zjiStění, Se Dokud se nesníží alkalita soustavy ales-
poň k neutrálnímu stavu, žádná redukce ehromanu kyselinou mravenM nenastává, ane-
bo v nejlenS-fm cřípadě je redukce jen částečná. Pokud se ale dosáhne slabé kyselos-
ti roztoků, probíhá redukce spolehlivě. Problém ne v použitém aniontu kyseliny.
V kyselém prostředí probíhá redukce nejúčinněji s peroxidem vodíku.

Kyselina mravenči" nepůsobí tedy jako redukovadlo pro Cr(VI) v zahřívané smapenzi
před jejím odpařením, jak se půrodfiě myslelo, ale její účinek je pravděpodobně ne-
přímý v důsledku vytvoření ochranné atmosféry rozkladných produktů mravenčanu dra-
selného. Jelikož "ochranný efekt" kyseliny mravenčí je empiricky průkazný, bylo by
žádoucí jej v budoucnu racionálně vysvětlit.

Pouř.it-f kyseliny mravenčí k zabránění vzniku Sluté povrchové vrstvy ehrsmanů (pra-
covně nazvané okran) má tedy jedinou nevýhodu, a to je vznik vodíku v průběhu pro-
cesu vitrifikaee. I«se tedy kyselinu mravenčí nahradit jinou přísadou' Vfieehny or-
<?ani'ěké látky se při zahřívání budou rozkládat a tedy poskytovat plynné zplodiny,
které mohou obsahovat nežádoucí látky. Zde je třeba konfrontovat požadovaný redukč-
ní efekt činidla s analvzou vzniklých spalin. Podle orientačních pokusů by rovnčS
mohla být vho5n.-' kyselina octové. .

Anorganické látky te «iee nerozkládají na plynné produkty, musí vSak být kompati-
bilní s borosilikátovým sklem (ne.Héne aby jeho vlastnosti zlepSily a nebo aby se
s ním alesnoň snástly). Musí nit rovněž dostatečnou reaktivitu se sklovinou. V tom-
to smyslu bylo testováno více látek, z hl«B <^e kupříkladu vhodná známá sklářská
surovina "arseniková Bouřka", tj. As2°3. Předběžně se zdá, Se působí nejen jako
příznivá sklotvorná pří«6s, ale i jako dčinné redukovadlo Sesti«oeného chroau.

Před definitivní likridaeí VAO bude neíbytné /jak je plánováno) shro«áS«it kapal-
nou T'ást obsahu pouzder palivovýeh fflánků v jediném homogenixátoru a jeho obsah sys-
tematicky analyticky prozkoumat. T«nrve paJc bude mcžno definitivně urCit a ry*-
kouSet postup, kttrý bwde používán na zařízení VICHR. Z toho vyplývá důlclitý *á-
v5r, 2e složení dtflnitivníeh odpadů se urřite bude od modelových odpadů liSit,
otázka je pouate v S»a a o kolik. Proto musí být vitrifikaSní technologie ryríjena
pružně, to je tak aby byl k dlsnozlei soubor zásahů, kterýai by bylo aořno dosáh-
nout požadovanýeh výsledku pri libovolné odchylce od nynějšího předpokládaného slo-
žení odpadů.

2.2.2. Vitrifikae* náplni alsorpSní kolony

Ma požadavek EBO byl v OJV řeSen dkol likvidaee náplně adsorp^ní kolony pro pře-
íistování kondenzáta i odoarky VICHR. Tato kolona bude obsahovat syntetický morde-
nit M 315 ve formě granulí. Princip vitrifikaee náplně kolony spořívá v tom, že
její obsah se vyplaví do mísiffe a smís-f se a 500e; H^BO^

t
 500g MaOH a 100Ä LigCO^,

vysuSÍ se v peci a následně taví při teplotě 1050°C. Viskosita taveniny při této
teplotě »Je dostataí'ne nícká a umožňuje snadné vynrázdnění peee. Bylo x jištěno, f e
iSnik cesia při tavení je menSÍ ne8 0,3* původního množství, a Se vzniklý produkt
má velmi dobrou hjrdrolytiokou odolnost. Rychlost vyluhování produktu »• pohybová-
la v rozmez< 5 - 9.10 g/em den. Při omezeném po^tu taveb lze oSekávat valmi níz-
kou korozi tavné nádoby srovnatelnou s balatinou B 270. Stejným způsobem lze vitri-
fikevat i zeolit *a- T, smění se pouze množství příaad /7/.
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2.2.3. Neaktivní vitrifikační linka - NEVILI

Za tirelem optimalizace technologického schématu linky VICHR a ověření technologic-
kého Drocesu se v prostorách SEP-EBO buduje neaktivní vitrifika^ní linka. Tato lin-
ka má v nrexi ověřit zařízení vyvinutí v rámei RVT _ odparka, míaič a jejich v*á-
jemnou kompatibilitu s tavící pecí. ZkuSebnf provoz NEVILI má dokázat vhodnost pou-
žití Vyvinutveh zařízení v aktivním provozu při «pracování ehrompiku a dále ově-
řit navrhované zoftsoby řeSení a odstraňovaní porumh a havárií tak, jak jaou navr-
žené v nředbSžné bezpečnostní zprávě stavby VICHR. Dále získat tidaje o provoxníen
DTametfeeh jednotlivých seřízení (řas odpařování v odparce a v peci, dobu míchá-
ní» vyprazdňování, dekontaminací faktor odparky, úlety z peee a z odparky, atd*).
Stehně významnou dlohu linky je i oraktieká nř-fprava a získání zkuSeheatí perso-
nálu. V současná době je namontovaná vitrifikařní nee obr.č.3 a sařítaní pro aue-
dofrekven^ní ohřev. Dále pak odparka obr.2.4 a její napojení na zdroj vytápěcí pá-
ry, odvod kondenzátu a odvzduSnění, rozvod médií a elektroíást pece.

Přestože stavba linky KEVILI není jeStě v plnám rozsahu ekonffana, bylo již xapo-
řato s realizaeí ikouSek podle kompletního propramu vypracovaného к tomato dřela
/8/.

2.3. Současný stav «aberpeSení VICHR

Vyhodnocení výsledku dlouhodobého provozu IXTAZA doplněné o výsledky laboratorní-
ho výzkumu získaných v &JV a na kooperujících pracovištích, vadlo к formulaci cpree-
něného režimu tavení. Byly urffeny a prověřeny řídící parametry procesu vitrifika-
ee, která zaručují při vyloupení tvorby "okranová" vrstvy minimální illety s pros-
toru peee. ̂ ím je i garantována prfiehodnost odsávacího potrubí v proběhu celé kam-
oanS znraeování ehrompiku. Byl učiněn výenařný pokrok v minimalizaci tvorby voií-
ku, studovány podmínky, vedoucí ke vzniku kritického mnoSství vodíku v* sbytkovýeh
Dlyneeh a doporučeno protatimní řeSení odstranění воSnosti vznětu ředěním «bytko-
výeh plynů vzduehem Si inertem. Me laboratorní drovni byl vyřaSan způsob ieciltě-
ní kondenzátu z odoarky ne, koloně naplněné mordenitem a mofností následné vitrlfi-
kaee v zařízení VICHR.

Zpracování tivodního projektu VICHRu ínewtoprojektem Praha umoinilo stavbu xaříxe-
ní NEVILI t kter»

5 je nyní ve stadiu dokonSovaeíeh prae£.

I přes nesporný pokrok va výzkumu technologie vitrifikaea RAO % JE A-1, kéy řada
eílů vytCenýeh na poííátku byla již tnlněna, zůstává jeSt* Široký Okruh otásak,
která je třeba jaStě vyřaSit. S prohlnbmjíeí se znalostí řafiané problematiky vy-
vstávají problémy nové, o jejichž existenci v době vzniku zadání úkolu řešitelé
nevěděli, dokonce ani namohli vědět. nále pak je nutné řaSlt tikoly, na které v
předehozí fázi výskumn nabyl prostě йаа. V nejbliSKÍm období je nutno především
dokončit výzkum minimalizace obsahu vodíku pod výbušnou maz, případně vxnik vodí-
ku eliminovat zcela (orientační experimenty tuto moSnost naznačují). Je třeba v
dlouhodobém tavení na SXTAZA a cílem provedení co možná největšího počtu taveb
tak, aby délka nrevocování sařízení byla srovnatelná a délkou provozu VICHR « lohl
pak být vyhodnocen korozní atav tavné nádoby, stupeň znečištění odsávacího potru-
bí a stanovena celková spolehlivost jednotlivých uzlů. Důležitá ja i otágka prípád-
né separace některých krystalických fází jako důsledek dlouhodobého provosu a v
případě jejieh výakytu nalezení způsobu jejleh odstranění. Orientačně amda třeba
vyzkoušet zpracování jiného typu odnadů než A-14, zejména ta složení, u niehS lee
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oSekávat vy§Sí viskozitu oři doporuSeni Draeovní teplotě, tj. 1050°C. Dale je tře-
ba vyzkouSet ne zařízení 1XTAZA možnost vitrifikaee náplní sorpfnímh kolen, •«hle-
dem Tc velké variabilit? v technickém zadání, nokud jde o obsah uranu, provést ně-
kolik experimentů s obsahem sloučenin uranu, nebot z literatury a x naSieh xku-
Seností vine, že přítomnost uranu významně ovlivňuje výsledný produkt. Dél* bude
potřeba noneehat Drostor oro řeSení títolů, které vyvstanou po vyhodnocení provosu
NEVILIf a to jak případnou doravon teehnoloeie, tak i některými, zaříxení Si uzlů.

3. ZKUŠENOSTI S HAVARIJNÍMI ODPADY - TRAHSPORTABILNÍ VITRIFIKAČHl ЛПГОТКА

Jak bylo uvedeno výSe, bylo те spolupráci s SVÚS v Praxe vyvinuto tavíeí zařízení
na vitri-fikaei VAO % Л A-1. Tato pee (na bázi středofrekvenSního ohřevu) byla
vyrobena na základ* zkuSeností, které byly získány v uplynulých letech při vývoji
zařízení pro fixaei TAO % reproeesin^u a její urychlena* výroba nedovolil* j«áí ro-
zumnou optimalizaci, Jii při vyrobí a později při odzkuSování prvnleh «odelft by-
lo zřejmé. Se pec tiee umožní řeSit problem likvidaee konkrétních odnadA, ale xda-
leka nepředstavuje nejlepší variantu. Do stávajícího státního tikolu jsme proto za-
řadili dalSÍ vývoj podobného vytrifikařního zařízení z t&ehto dflvodot

a) není dodnes znám termín zahájení likvidace odpadu z JE A-1 a tedy eslatmj* te-
oretická možnost jeSt* vyuS<t vylepSeného zařízení

b) tato vylepšená podoba by mohla být v budoucnu použita pro likvideei jiných TAO
pocházejících z případných havárií na řs. JE.

Proto tento eíl byl navržen vývoj varianty tranioortabilní vitrifikační jednotky,
kterou jsme chtěly zařadit do příštího plánu HVT. Zkušenosti z havárií Л , zvláS-
tě pak z Dř<padu elektrárny Three Miles Island (TMI) totií ukázaly, íe je pro po-
dobné případy výhodné mít к diSDOzici zařízení, které by bylo pohotově к dispozi-
ci . Odpady z TMI nakonec byly zoraeovány eerpe* ne kolonách s anorganickými ionto-
mSni^i a jejich finální specifická aktivita byla drovně, pro kterou se jako nej-
vhodnějS< jevila metoda vitrifikaee. Přes nepoměrně vySSí tíroven vývoje procesu
vitrlfikaee v USA a přes vysokou operativnost amerického promyslu se ukázalo, Se
USA nebyly schopny dostatečně rychle nabídnout hotové zařízení к řeSení konkrétní
situaee a konečné řeSení bylo pouze odročeno. Tato zkuSenost, jakož i havárie v
Černobylu, hovoří jednoznačně pro nutnost vývoje podobného zařízení, které bude
schopno likvidovat kapalné HAO variabilního chemického složení i různé úrovně ak-
tivity.

Ve spolupráci s SV6S Praha byl vypracován ideový návrh transportabilnl vitrifikač-
ní linky, která by v případě potřeby mohla být využita к likvidaci menších množst-
ví vysoce aktivníeh odpadu /9/, Univerzálnost linky by byla zajištěna tím, Že v
uzlu přípravy vsázky se RAO nejdříve chemicky i fyzikálně upraví na formu vhodnou
pro dalSi zpracování. Upravený HAO se smísí s komponenty potřebnými pro tvrobu
skla na vsázku umístěnou v zásobníku. Dle zvoleného stupně odvodnění při ilpravě
HAO muže být vsázka suchá nebo mokro, (kaSovltá, kapalná). Ze zásobníku se vsázka
4a>kuje automatickým dávkovačem do tavíeí nádoby situované ve svislé odporově vy-
tápěné Deci. Topný systém pece je rozdělen do pěti na sobě nezávislých pásem, umož-
ňujících nastavit v prostoru pece teplotní pole, vhodné pro potřebný proběh ohřevu
tavící nádoby. V průběhu tavení jsou trvale v každé topné zóně měřeny povrchové
teploty tavící nádoby a v případě dosažení maximálně přípustných hodnot se automa-
ticky snižuje nříkon т>еее tak, aby nebyly překročeny. V tavícím prostoru se udržu-
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je při tavení trvalý podtlak odsávania vznikájících ni jiných produktů do zaříze-
ní rw jejich zpracování. Tavící proces probíhá DO doba potřebnou k utavení sklo-
viny v množství, které odpovídá požadovanému naplnění tavíeí nádoby. Maximálni
přípustná výge hladiny taveniny, resp. naplnění tavící nádoby vsázkou, je jiiti-
na blokováním dávkování dle údajů hladinového řidla. Po utavení požadovaného množ-
ství vsázky se tavíeí nádoba spustí zdvihacím zařízení* t prostoru pece na mani-
pulační karusel, který ji přemístí do pozice chladící a nad rameno zdvihacího za-
řízení umístí dalSÍ prázdnou tavíeí nádobu k zasunutí do prostoru peee.

FunkSní parametry vitrifikaSní linky!
- zařízení je určeno pro vitrifikaei RAO v kovových tavných nádobáeh pro jedno
ooužití

- zpracovávat je možno vsázku suchou i s obsahem vody
- vsázka se zakládá do tavíeí nádoby, umístěné v neei, automatickým dávkovačem|
vitrifikovat lze táž vsázku naplněnou do tavíeí nádoby před jejím vložením do
pece

- maximální průmSr tavíeí nádoby je 200mn a maximálni výSka 1500«m
- nři noužití menSÍ tavíeí nádoby je nutné použít nosiče, jehož výäka doplňuje
vjřSku tavíeí nádoby na 1500mm

- naplnSní tav/eí mádoby produktem je mininálnS 2/3 objemu
- maximální dosažitelná tavící teplota je 1150°C při délee eea 4 hodiny
- umístění peení jednotky se zařízením pro manipulaci a tavícími nádobami vyža-
duje prostor s minimální výSkou 5m

- vitrifikařní ziřítení je složeno z trangportabilníeh funkčních skupin

4.ZAVÉR

SeSení dlohy zpracování RAO % JE A-1 probíhá v různé intenxite Jií 8 let. Zrn tm-
tó dobu bylo získáno mnoho posnatků a zkušeností % vitrifikaee odpaift tak epeei-
fiekého složení, jako je "ehrompik". Je prakticky hotové technologické tehema,
dnes již dlouhodobí ověřené na experimentálním tavícím zařízení EXTÁZA, Tato
schema a zkušenosti i provozu EXTÁZA posloužily jako část podkladů k dvodnímu pro-
jektu zařízení VICHR, který byl zpracován EGP Praha /10/. Na tákladi tohoto sché-
matu je budován neaktivní vitrifikaffní soubor NEVILI v areálu A-1, který v poi-
mínkáeh blízkých reálnému provozu ovSří jednotlivé uzly linky a dále umelní vyty-
povaní nutných konstrukSníeh změn pro zabezpečení provozuschopnosti a spolehlivos-
ti zařízení VICHR.

Bylo získáno mnoho poznatků o ehování soustavy odpady A-14 - -fixační médium B 270
t

které ve zpracované podobí 5iní jakvsi pohotový soubor opatření, které lze vyulít
v případ^ dalSího mezního rozhodováni, zejména v dob8, kdy bude známo reálné slo-
žení odpadů. Stávající Sasovow prodlevu "čekání na reálný odpad" lze vymřít pro
doplnění tohoto souboru poznatků a přispSt tak ke zvv^ení faktoru spolehlivosti
jak vlastní metody zpracování, tak i faktoru vy§5i bezpeínoati provozu zařízeni
VICHR.

využití
Nabízí se přímo ideální možnost dalSino nahromaděného materiálu při vývoji obdob-
ného zařízení, tj. transportabilní vitrifikaíní jednotky.
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Obr. S i s . 1: řrubíh pokuau В 13 (příklad)
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Obr.2: Za>lal«at rychlasti vyluhováni praduktu fixaea na бааа

O - »»»r«k BA-1, ф - тхогак ВА-2
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ZDOKOHAIANÍ EXISTUJÍCÍCH POSTUPĎ SOLIDIFIKACE RAP Z JE. ZKUŠEBNÍ PROVOZ KALCIHATORU

LINKY MESA-3 NA JE DUKOVANY V AKTIVNÍM MČftÍTKU

Petr Sázavský, Vladimír Peka, Jiři Nápravník, Ivan Klupka

Ostav jaderného výzkumu, Řež

Petr Přikryl

Královopolská strojírna,. Brno

Jiří Vild, Jaroslav Kulovaný

Jaderná elektrárna, Dukovany

ANOTACE

Referát shrnuje poznatky z experimentálního provozu prototypu kalcinátoru linky MESA-3 na JE

Dukovany od r. 1986 se zřetelem na období od začátku roku 1988, kdy byly na zařízení zpracovávány

reálné koncentráty ČEZ-EDU, tzv. koncentrát D-l z nádrže OTU B OS.

Během celého období byly na zařízení prováděny podle zjištěných nedostatků potřebné úpravy a

byly přijaty návrhy na další změny, Itteré realizuje KPS - Brno. Zkušenosti, získané z prakticky ne-

přetržitého provozu, zajišfováného pracovníky ČEZ - EDU a z experimentů pracovníků ÚJV a KPS v době

odstávek, pomáhají připravit a odzkoušet spolehlivou Variantu zařízení, které by mělo být nasazeno

na čsl. JE, zvláště na ČEZ - ETE.

1. ÚVOD

Proces kalcinace kapalných radioaktivních odpadů z OB na horizontálním rotač-

ním kalcinátoru je vlastně kombinace odpařováni, sušení a sušeni při zvýšené teplo-

tě do cca 300 °C. Produktem je prášek, který lze příslušnými technologiemi inkorpo-

rovat do cementu, bitumenu, org. polymerů popř. jiných matric. Výhledově je nadějná

i metoda ukládáni samotného kalcinátu (popřípadě tvarově upraveného - tabletace,

peletizace) ve velmi odolných obalech jako jaou např. tzv, drátkobetonové kontej-

nery pro jedno použití, vyvíjené Sl3 ČVUT a dOV.

Původně byl proces kalcinace vyvinut v 70. letech pro I. stupen dvoustupňové-

ho vitrifikačního procesu, určeného pro zpracováni vysoce aktivních odpadů. Vzhle-

dem ke specifickým požadavkům tohoto procesu (jednoduchost zařízeni, vysoká provoz-

ní teplota) byla zvolena varianta, kde by se proces odpařování, zahušťováni, sušení

a chemických konverzi odehrál postupně v jednom zařízeni. Při přechodu na vývoj me-

todiky zpracováváni odpadů z provozu OE kalcinací bylo aplikováno k experimentům

stávající poloprovozní zařízení s tím, že byla výrazně snížena provozní teplota na

max. hodnotu 300 °c. Pro převod zařízeni do provozního měřítka bylo vypracováno

celkem 7 variant ohřevu, např. topení parou, kombinovaně parou a elektřinou a orga-

nickými teplosměnnými médii /I/.

Během let 1986 - 1987 proběhl na lince MESA-3 v režimu kalcinace dlouhodobý

ověřovací provoz, přičemž bylo postupně odzkoušeno 6 odlišných druhů modelových i

reálných kapalných RAO v různých variantách chemické úpravy /4/. Zároveň byla linka

průběžně doplňována potřebným pomocným zařízením; většinu prací zajišťovalo odděle-

ní 4173 ČEZ - EDU. Experimentální provoz byl předem ověřován na poloprovozním zaří-

zeni v Ú3V, v mnoha případech se však následné provozní zkoušky nedaly v plné míře

modelovat nebo došlo k odlišnému průběhu. Zjistilo se, že provozní prototyp', je mno-

hem citlivější na provozní podmínky, než poloprovozní zařízeni, které je z HLediska
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výkonu a robustnosti značně předimenzované. Postupem času se díky novým zkušenostem

a zapracování obsluhy dařilo prototypový kalcinátor provozovat i v dlouhodobém pra-

covním režimu ovšem při sníženém výkonu cca 30 - 50 l/hod. Do konce roku 1987 bylo

zpracováno na £f£Z - EDU 20 m modelových a 60 m reálných kapalných koncentrátů /4/.

V tomto i následujícím období byly potřebné práce zajištovány hlavně pracovníky EDU,

ÚOV, KPS a VSCHT Praha, katedry techn. fyziky.

Od r. 1988 do začátku roku 1989 byl na zařízení zpracováván reálný koncentrát

D-l z nádrže OTVV B 05 /6/, Během tohoto období byly získány nejcennější provozní

údaje (viz dále v kap. Kalcinace), z nichž vychází návrh upraveného prototypu. Do

začátku roku 1989 bylo zařízeni v provozu kalcinace 6 400 hod při celkové době cho-

du 10 400 hod a bylo zpracováno 220 m modelových a reálných RAO. Tyto nesporné

úspěchy prvního prototypu kalcinačního zařízeni mají však i stinné stránky, jako

je vysoká poruchovost pomocných okruhů např. sání, plynulosti dávkování a úpravy

koncentrátu. Hlavní nedostatky se projevily v poddimenzované pohonné jednotce a ro-

toru kalcinátoru, ve značné poruchovosti topných článků, spojené s přehřevem pláště

a v nalepování inkrustů na stator i rotor'kalcinátoru. I přes veškerou snahu udržet

stávající zařízeni co možná nejdéle v provozuschopném stavu bylo nutno v únoru 19SS

přistoupit 1< dlouhodobé odstávce zařízení. Podrobná revize ukázala, že kumulací

většiny výše uvedených negativních jevů, zejména přehřevu topných článků a pláště

s následnými deformacemi, byla způsobena nenávratná deformace pláště statoru, která

neumožňuje aplikovat nově koncipovaný rotor, vyráběný v KPS Brno, ani původní upra-

vený rotor. V důsledku toho je další provoz na ČEZ - EDU do výměny statoru zastaven.

Podařilo se však kalcinátor opět zprovoznit tak, že je umožněno na něm provádět

nutné ověřující experimenty v dynamických podmínkách podle potřeb pracovníků Ú3V,

KPS a V3CHT Praha.

2. PROCES KALCINACE A NÄSLEDNÉ FIXAČNÍ POSTUPY

2.1. K a l c i n a c e

Snad nejdiskutovanější je v posledním období otázka výkon-i kalcinačního zaří-

zení. Původně se počítalo s dowtermovým ohřevem a plánovaný výkon zařízeni byl

100 dm odpař. H20/hod. Vzhledem ke konečnému rozhodnuti použít el. odporový ohřev

(který se jevil původně jako jednoduchý) došlo k tomu, že rozměry statoru kalciná-

toru limitovaly max. elektrický výkon, který bylo možno instalovat - 80 kW při měr-

ném zatížení 3,8 W/cm . Protože se odpařuje a suší koncentrát v jednom zařízení, je

nutné pro dosušení produktu, aby 90 - 100 % odpařitelné vody bylo odstraněno max.

v prvních 2/3 pracovní délky kalcinátoru. Nyní tato hranice na EDU probíhá cca v

polovině prac. délky, což odpovídá 40 - 45 dm /hod zprac. média. Výkon nelze zatím

zvyšovat vzhledem ke špatnému režimu tvorby filmu (roztíráni krátkými lopatkami),

nerovnoměrnému režimu odsáváni brýdových par a dávkování, což způsobuje kolísáni

rozhraní odpařovací a sušicí části za vzniku kašovitých produktů, rozstřikovaných

na rotor s následnou inkrustaci. Větši rozkolísání může mit za následek i průnik

produktů obsahujících vodu do výpustního otvoru pro kalcinát. Protože dnes nelze

na tomto experimentálním zařízeni zaručit stabilní nastaveni provozních parametrů

a problém vzniku inkrustů není dosud uspokojivě vyřešen, nelze si nyní dovolit vý-

kon zvyšovat. Oaký bude výkon zařízení za spolehlivých podmínek (regulace, dávko-

vání atd.) zajištěných podle projektů na 3E lze zjednodušeně ukázat na násl. při-

kladu v tab. I a II. Z nich je vidět, že odpar 100 dm vody/hod při instalovaném

výkonu 80 k'V je možný jen při využití prakticky celé pracovní plochy kalcinátoru,

což ovšem vylučuje následné sušeni. Jako reálné se jeví hodnoty v tab. II a to mezi
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70 - 80 dm° média při 90 a vice % účinnosti využiti tepla, přičemž je předpoklad,

že zbývajících 10 % vody se z větši části odstraní během "sušeni*. Výkon lze při-

bližně o 10 % zvýšit předehřevem nástřiku (situace CEZ - ETE), ale vzhledem k úpra-

vě topných článků (viz následující referát KPS), kdy dojde k nutnému sníženi insta-

lovaného el. výkonu, se to prakticky neprojeví.

Tab. I. Zprac. objem média při odparu vody na celé prac. délce v dm /hod

solnost média

0
100 g/l
200 g/l
400 g/l

účinnost využiti
100 %

111
115,5
118
123

90 %

100
104
106
111

tepla
80 %

89
93
94,5
99

Tab. II. Zprac. objem média při odparu 90 a 100 % vody ve 2/3 prac. délky v dm /hod

solnost média

0
100 g/1
200 g/l
400 g/l

odpař 90 % H20
účinnost

100 %

82
85.5
87
91

90 %

74.5
78
79
83

80 %

65.5
68
69,5
73

odpar 100 % H20

účinnost
100 %

74
77
78,5
82

90 %

67
70
71
74,5

80 %

65.5
68
69,5
73

Pozn. Pro zjednodušení byly výpočty provedeny na odpar čisté vody. Přesné výpočty
a úvahy lze najit v pracích /I a 5/.

už jsme několikrát upozorňovali a např. na ČEZ - ETE navrhovali k realiza-

ci, je možné zvyšovat objem zpracovávaných koncentrátů RAO zařazením doodparky před

vlastní kalcinátor. Během první poloviny roku 1988 byl stav prvního prototypu kal-

cinátoru vystaven neobvykle emotivní kritice, kterou zde nehodláme hodnotit, ale

například jedna ze závažných kritik odborníků byla, že toto zařízeni je vhodné na

velmi solné (husté) systémy a ne na koncentráty solnosti 100 - 200 g/l, jak se nyni

vyskytuji na OE. S tím mužem jen souhlasit, ale zapomnělo se, že kalcinátor byl

projektován na hodnoty solnosti 300 - 600 g/l podle projektů OE před r. 1983. Ny-

nější vysoké koncentrace kys. borité (oproti projektu) neumožňuji totiž pro skla-

dováni v nádržích celkové zahuštěni vyšěi než 200 g/l, aby nedošlo ke krystalizaci

alkalických boritanů. Dávkování na kalcinátor dohuštěného koncentrátu by se reali-

zovalo za horka. V tomto směru se připravuji v OCJV Řež ve spolupráci s Ú3P Zbraslav

potřebná experimentální zařízení.

Pro zajištěni spolehlivosti procesu sušeni (kalcinace) je nutno dodržovat min.
a max. teploty procesu. Oejich určení vychází z dlouhodobých experimentů v ďOV Rež
a analýz OTA a OTG modelových koncentrátů s různými aditivy na VSCHT Praha, katedře
anorg. chemie /7, 8/.

Z měření vyplývá, že pro alkalické borátové systémy je z hlediska tepelného

zpracování významná oblast dehydratace do 200 °C. Další zvyšování teploty je even-

tuálně významné při vzniku výhodnějších struktur kalcinátu z hlediska následného
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zpracování. Ovšem tyto teploty jsou omezeny oblastí vzniku eutektických tavenin

(způsobují slepování a inkrustaci produktu). Pomocí OTA byl zjištěn významný vliv

směsí NaN03 a KNO^ na vznik eutektik. Původně předpokládaná min teplota táni cca

305 °C vztažená na NaNO3 se vzhledem ke směsím různých soli v koncentrátech EDU ty-

pu Dl, D2 a zřejmě i ETE (T-l) viz. tab. III. posunuje k hodnotám 260 - 270 °C u

kale. Dl 270 - 290 °C (D2). Ke konci tohoto roku budou na VŠCHT Praha vyhodnoceny

i mod. systémy podle projektového složení ETE (označováno jako T-l), Uvedené sku-

tečnosti vedly k přehodnoceni provozních teplot kalcinátoru, které by se měly pohy-

bovat mezi 200 - 250 °C maximálně. V tomto roce se na EDU podařilo podrobněji zma-

povat tepelný profil kalcinátoru v dynamických pracovních podmínkách (viz násl. re-

ferát KPS). Z něho bohužel vyplývá, že stávající topné články a použitá regulace

způsobuji místně přehříváni pláště i o více než 100 °C nad nastavenou hodnotu. To

vzhledem k určené max. teplotě kalcinace v podstatě znamená, že kalcinátor pracoval

téměř 3 roky v kritické oblasti. I když se tato situace vyřeší vhodnou úpravou, stá-

lo by za úvahu opět přehodnotit způsob ohřevu, když je dnes známo, že proces musi

probíhat při teplotách nižších než 300 °C. Do budoucna by KPS Brno měla znovu uva-

žovat o ohřevu vhodnými org. teplosměnnými médii (beztlakový stav při teplotách

< 250 °C) nebo i parou, nebot tyto systémy neumožňují nebezpečná přehřátí a mají

značné autoregulační schopnosti. Aby se zajistil homogenní ohřev pomocí elo topných

článků, bude nutno prakticky regulovat každý článek zvlášt - bude to příští rok

pracovníky VŠCHT Praha, katedry techn. fyziky experimentálně zkoušeno na EDU,

Tab. III. Modelové složeni koncentrátů RAO 3E Dukovany a Temelín

v g/dm

složka

H-,BC

NaNC

KNCU

NaCl

(C00H)2 . 2 H 20

kys. citrónová . HgO

NaOH

N a2 C°3 b e z v «

pH

označení; Dl

59,4

33,7

9,8

4,1

0,36

0,36

4,65

5.8

D2

86

53

13

4,0

0,2

0.2

60,0

12

T-l

56

110

14

50

12

12

Pro získání vhodných vlastnosti kalcinátu je významná úloha přidávání aditiv

ke koncentrátu. Nejčastěji se přidává kryst. síran hlinitý v roztoku v množství

10 - 50 kg/m podle pH koncentrátu. Síran hlinitý vhodně snižuje pH koncentrátu a

jak bylo experimentálně zjištěno, potlačuje inkrustaci a nalepováni kalcinátu na

rotor kalcinátoru. Jeho použití je však zároveň limitováno tím, že při určité změně

pH (snížení) může vlivem snížené rozpustnosti tetraboritanu sodného,dojit k jeho

krystalizaci na stěnách armatur v nichž je upravovaný koncentrát obsažen, se všemi

možnými následky pro armatury čerpadla a pod. Při úpravě kone, D2 síranem hlinitým

o pH cca 11,5 se jedná o oblast nad pH 10,5. Zároveň podle zjištěni v práci /8, 4/

se systémy s pH 10,5 - 12 po aplikaci síranu hlinitého obtižně suší, protože dochá-

zí k natavováni, zřejmě v důsledku vysokého obsahu alkálii a vzniku tetrahydroxobo-
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ritanu sodného. Pro účely úpravy pH a snížení inkrustace se zkoušejí i další látky.

Mimo látky, významně ovlivňující režim kalcinace (síran hlinitý, vápno, alkálie,

kyseliny) je někdy vhodné přidávat před kalcinaci látky, které vhodně ovlivni vlast-

nosti kalcinátu pro následující operace (přídavky sorbentů, popílků, org. polydis-

perzních látek atd.).

Z hlediska použití není kalcinace stejně jako jiné solidifikačni metody (ce-

mentace, bitumenace) univerzální a vyžaduje příslušnou chem. úpravu závislou na

konkrétním složeni kap. RAO. V případě, že nejsou k dispozici praktické údaje (pří-

pad ETE) je nutno vycházet z projektovaného složení, přičemž konečná technologie

bude přizpůsobována během reálného provozu. Co se týče experimentálního provozu na

EDU je předpoklad, že plánované strojní úpravy odstraní nynější stav mnoha nedefi-

novatelných vlivů na průběh experimentů, což umožní optimalizaci vlastní technolo-

gie. 3ako hlavní a nejobtížnější úkol v tomto směru bude zabránění vzniku inkrustů

na vnitřních površích kalcinátoru

2.2. F i x a c e z k a l c i n o v a n ý c h R A O d o b i t u m e n u

Zpevňováni kalcinátu pomocí bitumentu A-80 bylo ve zvětšeném lab. měřítku v

ÚOV odzkoušeno zejména v letech 1980 - 1984 /10/ a to pro odpady typu VVER-440.

Zkoušená technologie předpokládala při eventuálním využití na 3E aplikaci vyvíjené-

ho homogenizatoru VÚOE a VÚCHZ. Oako jedno z alternativních řešení byla tato tech-

nologie nakonec vybrána z několika důvodů (např. rozměry zařízení) pro Cľč Temelín.

Experimenty v poloprovozním měřítku provedli pracovníci VÚ3E a VdCHZ při použití

kalcinátu vyrobeného linkou MESA-3 na EDU /li/. Proti původním výsledkům se ukáza-

lo, že produkt fixace kalcinátu do bitumenu vykazuje nižší kvalitu než stejný pro-

dukt, připravený na FRO. Pokud budou ale splněny základní kritéria přijatelnosti na

úložiště, nemusí toto zjištěni vést k negaci celého procesu. Oak ukázala doplňující

měřeni, vliv velikosti částic kalcinátu na homogenitu výsledného produktu je vý-

znamný od rozměru 1 - 2,5 mm /12/, kdy se vzorek bitumenu A-80 s touto frakcí s pů-

vodním naplněním 50 % hm. ochudí v horní části na 28 % a obohatí v části dolní na

56 %. Vzhledem k nízkému bodu měknuti bitumenu A-80 (cca 40 °C) byla hledána vari-

antní náhrada látkou s vyšší hodnotou. Byl vyzkoušen kamenouhelný dehet E-80

(K + K a 68 °C) /13/. Výhoda dehtu jako fix. média je mimo vyššího bodu měknutí,

tuhnuti při prakticky konstantní teplotě, vysoká pevnost ve studeném stavu. Při

loužicích testech nevykazovaly vzorky kalcinátu v dehtu oproti bitúmenovým systémům

bobtnavost (změnu objemu). Hodnoty rychlosti vyluhováni jsou u obou systémů řádově

shodné. Na základě připomínek prac. ETE na možnost sedimentace částic kalcinátu v

bitúmenové matrici během skladováni na úložišti byly provedeny experimenty simulu-

jící stav skladováni kalcinátu o hm. naplněni 50 % mod. kale. T-l (ETE), v matrici

bitumenu A-80 a dehtu E-80, pomoci odstředování. Vzorky kalcinátu T-l v bitumenu

A-80 potvrzuji sedimentaci částic po "150" a "300" letech, ale nedochází k fázovému

rozděleni. V dolní části vzorků došlo po "150 letech" ke zvýšeni obsahu kalcinátu

do cca 70 %, stejně jako po "300" letech. U vzorků s dehtem E-80 nebyly zjištěny po

"150" letech v rámci přesnosti měřeni žádné změny distribuce částic kalcinátu. Na-

měřené výsledky jsou nyni vyhodnocovány. Aktivní vzorky kalcinátu T-l (upraveny

před kalcinaci síranem hlinitým a úletem SiO2) fixované do bitumenu A-80 a dehtu

E-80 byly podrobeny loužení. Vzorky byly volně zavěšeny do loužicího média (bez

omezeni povrchu sítkou a zabráněni bobtnání). Ukázku odolnosti vůči- vyluhování uka-

zuje tabulka č. IV.

Dosavadní experimenty fixace kalcinátu do živičných matric měly za účel hlavně
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stanoveni základních dat. Pro přiětí období jsou připravovány experimenty komplex-

nějšího charakteru, sledující chováni systému a vlastnosti meziproduktů v celé pos-

loupné řadě - úprava koncentrátu - kalcinace - bitumenace - uležení. Pro realizaci

těchto prací počítáme s eventuálni spoluprací s VÚ3E Trnava o VOCHZ Srno.

Tab. IV. Rychlost vyluhováni 1 Cs 2 bitúmenových a dehtových vzorků při 50 % hm.

naplněni kalcinátem T-l

Druh vzorku

bitumen A-80

bitumen A-80

dehet E-80 +

dehet E-80 +

+ 50

+ 50

50 %

50 %

%

%
TI
TI

TI
Ti stab+

+

% vyl. 1 3 7Cs

po 2 dnech od

poč. loužení

0,63

0,16

0,52

0,19

okamžitá rychlost vyluhování

po '

1

4

2

7

,1

,9

,0

7

[g/
l dnech

E-3

E-4
E -3

E-4

ct/d]
po -

2,5

4,8

7,7
3.4

55 dnech od poč.l.

E-4
E-5
E-4
E-5

Pozn. stab+ = Ca stabilizováno přídavkem sorbentu na bázi hexakyanoželeznatanů

2.3. F i x a c z k a l c i n o v a n ý c h R A O d o c e m e n t u

Přímá cementace koncentrátů RA0 je dnes ve světě běžná a velmi propracovaná

metoda, která však je dost omezovaná vznikem velkého množství konečného produktu

na uloženi. Cementace se stává zajímavou, pokud se daří aktivitu před fixaci zkon-

centrovat např. chem. »rážení« (případ plánovaného čištěni prádelenských vod na

EMO) nebo dalším zahuštěním, což může zajistit např. kalcinátor.

Přímá cementace koncentrátů RAO a 3E typu VVER-440 byla v OdV dovedena do expe-

rimentálního prototypu mobilní cementačni jednotky MESA-i. Tato linka měla výkon

500 - 600 dm zprac. koncentrátu/hod. Aby bylo zajištěno tuhnuti a tvrdnutí použi-

tého P-cementu 400 bylo nutno přidávat aditiva jako např. NaOH, CaCl2, glycerin aj.

Linka v tomto uspořádáni byla hlavně určena pro eventuální rychlý zásah podle po-

třeb 3E. Další zdokonaleni cementačni jednotky souviselo s jejim doplněním o kal-

cinátor, při jehož nasazeni je možné dosáhnout vyššího stupně naplněni než při pří-

mé cementaci. Doplněni linky o kalcinátor vycházelo z ověřovacích experimentu fixa-

ce různě upravených zkalcinovaných koncentrátů typu V (EBO) do PC-400 v OOV Řež

/15/.

V dalším období se ukázalo, že v koncentrárech RAO stoupá podíl velmi rozpust-

ných složek (alkalické nitráty atp.), které nelze v potřebné míře stabilizovat pro-

cesem kalcinace. V důsledku to znamená značnou rozpustnost kalcinátu v záměsové vo-

dě pro cementaci s negativními vlivy na tuhnuti a tvrdnuti cementu. Dochází též ke

vzniku velmi hustých kaší a past, které nelze ve stávajícím zařízeni, které splňo-

valo svoji funkci pro přímou cementaci, zpracovávat. Z tohoto hlediska jsme opět

obrátili pozornost na použiti speciálních rychlovazných cementů, či jiných hmot na

bázi anorganických či organických pojiv. ÚOV Řež se obrátil na odborná pracoviště

SF ČVUT Praha, VÚSH Brno, SÚ ČVUT Praha a další a navázal s nimi spolupráci, jejímž

výsledkem mělo být nalezeni optimálního režimu a zvoleni vhodných aditiv pro cemen-

taci kalcinátu typu D-l a D-2. Výsledky těchto pracovišt jsou shrnuty v pracích

/16, 17, 18, 19/.

Pracovnici SF ČVUT Praha používali ke svým experimentům rychlovazný bezsádrov-

cový cement označovaný RVC. Výsledkem prací bylo dosažení pevného konečného produk-
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tu o hmotnostním stupni naplněni kalcinátem 17 - 19 % při krychlové pevnosti až

25 tiPa. Konečný produkt byl získán pouhým smícháním vody, kalcinátu a cenentu - te-

dy bez chem. úpravy /17/. Výsledky nejsou pro eventuálni aplikaci cementace kalci-

nátu v provozním měřítku uspokojivé; výzkumné práce na SF od letošního roku nepo-

kračují. I když v podstatě každá várka připraveného RVC vykazovala proměnlivé vlast-

nosti, je tento cement v ÚOV dále sledován a jeho eventuální použiti na VZ pro re-

žim přímé cementace koncentrátů je reálný, aniž by bylo nutné používat větší množ-

ství aditiv, oproti aplikaci P-cementů.

Pracovnici VÚSH Brno /19/ věnovali pozornost zpevňování kalcinátu struskou,

cementem a slínkem za zvýšené teploty a tlaku v autoklávu. Pokusy ukázaly, že ve

směsi kalcinát-struska při váhovém poměru 1:1 za režimu 190 °C/22 hodin dochází ve

všech případech ke zpevnění a k dosazeni požadovaných pevností při hm. stupni na-

plněni kalcinátem 37 - 40 %. Pro experimenty byla používána vysokopecní struska

VŽKG Ostrava.

Pracovníci Armabetonu Praha nám pro solidifikaci zkalcinovaných RAC navrhli

možnost aplikace bezsádrovcového rychlovazného cementu označovaného BS PS/2. Výsled-

kem jejich experimentů bylo dosaženi pevného cementového bloku obsahující Icalcinát

o hmotnostním naplněni 25 %. Tohoto produktu bylo dosaženo smícháním kalcinátu, vo-

dy, 33 RVC a chem. aditiv (např. NaOH, CaO).

Vedle výzkumů probíhajících u našich kooperantů probíhaly expericenty i v ÚDV.

Postupy navržené našimi kooperanty byly v Ú3V ověřovány včetně aktivního provedení,

fiapř. produkt cementace získaný podle návodu z Armabetonu Praha vykazoval tyto pa-

ranetry; Výsledky nárůstu pevnosti ukazuje tabulka V.

Tab. V. Pevnost zkušebního cementového vzorku BS RVC s 25 % hm. naplnúni

dny

4

7
15

21

28

pevnost MPa

6,8

13,75

18,7
20,2

20,8

Tab. VI. Rychlost vyluhováni

cinátem D-2

137Cs z cementových vzorků při 25 % hm. naplněni kal-

Druh vzorku

cement BS RVC

cement BS RVC

+ 25 5

+ 25 5

S D-2

á D-2 stab+

% vyl
po 2

. 1 3 7 C S

dnech

17

6.1

po

7

2

okamžitá

2 dnech

.4

.6

. io-2

. ID"*5

rychlost vyluhování

[g/cm .dj
po 35 dnech od poč.louž.

4.3 . 10"3

9,2 . 10—'

V flOV byly testovány dva druhy rychlovazných bezsádrovcových cementů a port-

landských cementů. Byla používána různá chem. aditiva (NaOH, CaO, SiO 2 - popilek),

přičemž nejlépe se osvědčil popílek SiO2. Po přidáni popílku SiO,, byl získán pevný

produkt o stupni naplněni až 40 hm. %. Určitou nevýhodou je to, že k získání kvalit-

ního produktu je třeba přídavek značného množství aditiv. Zařízeni MESA nenl zatím

opatřeno dávkovacími zařízeními, která by umožňovala přidáváni aditiv ke kalcinátu
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po kalcinaci. Pro provozní aplikaci v 100 1 homogbi-iizáioru linky MESA 3 lze v pcd-

statě vycházet z těchto navážek;

1) 28 kg H 20 2) 22 kg H2<3 3) 28,5 kg H 20

3 kg NaOH 26 kg kalcinátu 30 kg kale.

20 kg kalcinátu 22 kg MRVC 30 kg MRVC

40 kg MRVC 3,3 kg CaO 5,3 kg SiOg

Upřesněni následuje až po laboratorních a poloprovozních zkouškách, které musí před-

cházet vlastním provozním zkouškám. Eventuální upřesněni vychází ze skutečnosti pro-

měnlivého složení RA-koncentrátu, kvality aditiv a cementu (změna vlastností s dobou

skladování) atd.

Zkoušky se provádějí převážně na přístrojích používaných ve stavebnictví. Ode

např. o Vicatův přístroj na stanoveni počátku a doby tuhnutí, přesné lisy na stano-

vení nechanické pevnosti, Grun-Kohlerova metoda kalorimetrického sledování tuhnuti

atp. 2 odpadářských testů se pokládá za velmi důležitý test tzv. vyluhování hodno-

cený podle /20/ množstvím sled. složky, vyloužené z definovaného vzorku po 2 dnech.

Z. Z/ÁVĚR

Během období 1986 - 1989 byl v ŮOV a na EDU za pomoci kooperujících pracovišt

prováděn ověřovací experimentální provoz a příslušné návazné zkoušky, jež měly

upřesnit reálné parametry kalcinačně-cementačních zařízeni typu MESA. Hlavní důraz

byl kladen na zjištění skutečných parametrů prvního prototypu kalcinátoru a navrže-

ni příslušných úprav tak, aby nová, inovovaná verze po zprovoznění pokud možno do-

sáhla bez dalších většich změn většiny plánovaných parametrů. Bohužel vzhledem k

dlouhým dodacím lhůtám proběhne toto ověřování na EDU až od r. 1990. I přesto lze

konstatovat, že díky značnému úsilí všech zainteresovaných pracovníků se podařilo

zjistit nebo už i odstranit ty nedostatky zařizeni, které by se jinak projevily až

při zkušebním provozu příslušných provozních souborů. Současné řešení technologic-

kých problémů kalcinace, cementace kalcinátu a bitumenace kalcinátu kladou na cel-

kem velmi malý řešitelský kolektiv značné nároky. Oceňujeme, že nadřízené orgány

poskytly řešitelskému kolektivu i na další obdobi min. potřebné prostředky, aby by-

lo nožné všechny problémy úspěšně dořešit.
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VITRIFIKACE ODPADŮ RŮZNfi PROVNĚ AKTIVITY
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Ostav jaderného výzkumu, Řež

Tomáš Zižka

Státní výzkumný ústav sklářský, Hradec Králové

ANOTACE

Referát přehledně uvádí rozsah vykonaných prací v dané etapě SO RVT za období 1986 až 1989,

dosažené výsledky a závěry včetně některých doporučení pro práce v příštím plánovacím období. Labo-

ratorní práce byly zaměřeny zejména na výběr vhodné oklotvorné přísady, ověřování technologického

postupu, stanovení, kvality vitrifikovaných produktů, zjišiování reologických vlastností směsi zaklá-

dané do taviči pece a na korozní zkoušky konstrukčních materiálů pro výrobu tavícího zařízení. Ve

dvou pol Trcvcznich zkouškách pak byly na vitrifikační lince s taviči jednotkou pracující na prin-

cipu celoeléktvického ti-.v. Jouleova ohřevu zjišťovány technologické podklady pro projekt demonstrač-

ní vitrifikační linky, kterou by bylo mošno umístit na jaderné elektrárně.

1. ÚVOD

Vitrifikace jakožto jedna ze solidifikačních metod pro zneškodňováni koncent-

rátů radioaktivních odpadů z provozu jaderně-energetických zařizeni se vyznačuje

tím, že při teplotách okolo 1 000 °C př.evádí za přídavku vhodné sklotvorné přísady

složky odpadního koncentrátu na hmoty charakteru skla nebo sklokeramiky. Metoda by-

la původně vyvinuta a prakticky i dnes je používána k solidifikaci vysoceaktivních

odpadů. V průběhu posledních asi 10 let se na mnoha pracovištích včetně ÚOv rozpra-

covává do technického měřítka myšlenka použiti vitrifikační technologie též pro

zneškodňování středně aktivních odpadů (SAO) z provozu jaderných elektráren. V pří-

padě našich reaktorů VVER 440 jsou odpadní koncentráty pro vitrifikačni proces

zvlášt výhodné, nebot vykazuji vysoký obsah boritých a alkalických iontů, které

jsou obvyklou součásti skelné mříže většiny skel. To znamená, že po přidání rela-

tivně malého množství sklotvorné přísady lze dosáhnout po odstraněni přebytečné vo-

dy a po vysokoteplotním zpracováni vysokého naplněni produktu složkami odpadu a tím

i vysokého koeficientu objemové redukce původního koncentrátu. Přitom ve srovnáni

s ostatními solidifikačnimi postupy vykazuje produkt vyšší kvalitu. Přestože se

tento způsob zpracování zdá na první pohled technicky i finančně náročnější než do-

sud zavedené procesy cementace a bitumenace, má řadu předností. Skelný produkt lze

považovat z ekologického a ekonomického hlediska za výhodnější. Skelný produkt je

stabilní, má oproti ostatním solidifikačním produktům vyšší hydrolytickou odolnost,

vyšši radiační odolnost, je nehořlavý a odolný proti působeni mikroorganizmů. Ved-

le nižších nákladů na transport a uložení v důsledku vyšší objenové redukce patři

k výhodám vitrifikačniho procesu i možnost zpracovávat na stejném zařizeni s nepa-

trnými změnami v technologii i jiné typy odpadů jako jsou např. spalitelné vzducho-

technické filtry, anorganické i organické měniče iontů ze sorpčních kolon, textil,

papír a podobně. V některých státech se dokonce přednostně uvažuje o využití vitri-

fikace pro spalováni vysycených organických iontoměničů / V .

V případě budoucího zdokonaleni vodního režimu reaktorů lze očekávat nižší
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produkci koncentrátů při současném zvýšení jejich specifické aktivity. Potom by me-

toda vitrifikace byla zvlášt výhodná zejména s ohledem na obsluhu, údrfibu zařízeni

a na ekologii životního prostředí.

Vývoj technologického postupu a vitrifikačniho zařízení probíhal v 03V Řež s

kooperujícím pracovištěm Státního výzkumného ústavu sklářského v Hradci Králové

(3VÚS) od laboratorního výzkumu přes dvě poloprovozní dlouhodobé zkoušky vitrifi-

kačniho postupu a zařízeni s příslušným vyhodnocením až do současné doby, kdy máme

k dispozici řadu technologických podkladů pro projekt již většího demonstračního

zařízení o výkonu 500 kg vitrifikovaného produktu za den. Maximální pozornost jsme

v uplynulém plánovacím období věnovali technickému řešeni technologického postupu

jako celku, přičemž se využilo bohatých zkušeností a tradic československého sklář-

ského průmyslu. Spolupráce s pracovištěm SVÚS zahrnuje vývoj celoelektrické taviči

jednotky včetně dalších návaznosti jako jsou úprava směsi odpadního koncentrátu se

sklotvornou přísadou, zakládání kašovité směsi do tavícího prostoru, výběr vhod-

ných a korozně odolných konstrukčních materiálů, stanovení nejvhodnějších podmínek

tavení, sledování kvality produktu a možnosti jeho tvarování. Souběžně s tím je v

OOV řešena otázka technického provedení zařízení pro zpracování vznikajících úletů

a exhalaci.

Uvážujeme-li (z projektových údajů) roční produkci odpadního koncentrátu z

jednoho dvojbloku OE v množství 500 až 600 m , pak z hlediska požadovaného výkonu

tavícího zařízení je výhodný princip celoelektrického ohřevu tj. ohřevu elektroda-

ni, ponořenými v tavenine skloviny. V oblasti celoelektrického tavení patři ČSSR

ke světové špičce a je tudiž záruka dostatečně kvalitního technického řešeni pro-

cesu. K největším výhodám celoelektrických peci patři to, že u nich lze snadno

zvyšovat výkon při relativně malém geometrickém zvětšování tavícího prostoru. K

nevýhodám patří značná koroze keramiky a elektrod a skutečnost, že jak keramic-

ká žárovzdorná vyzdívka tak elektrody jsou materiály z dovozu a jsou poněrně drahé.

Oba poloprovozní experimenty / 2 , 3, 4/, provedené na pracovišti SVÚ3 v Polevsku

svými výsledky prokázaly oprávněnost použiti celoelektricky otápěnýcii peci, což je

též v souladu s rešeršní studií /5/ provedenou ve SVdS na počátku řešení úkolu a s

optimalizační studií vitrifikačnich agregátů provedenou v letošnín roce /6/. V EGP

Praha je v současné době prováděna na základě současných znalosti o procesu tech-

nicko-ekonomická studie. Všechny výsledky, získané v průběhu řešeni úkolu, jsou

pa(< zahrnuty v návrhu tzv. demonstrační vitrifikačni linky s výkonen 500 kg produk-

tu za den, která by mohla být použita k demonstračnímu provozu v některé z. našich

2. LABORATORNÍ VÝZKUM

Práce pokračovaly v návaznosti na dřívější výsledky laboratorního výzkumu v

flOV /7 - 10/ a na výsledky řady diplomových prací /li - 12/ v oblasti studia sou-

stavy SAO-SiOg-AlgOj. Nejprve bylo provedeno přehodnocení pravděpodobného složeni

odpadního koncentrátu, které lze po naplněni zásobních nádrži na elektrárně očeká-

vat. Toto modelové složeni je uvedeno v tab. 1. Pak byl vypracován postup přípravy

zásobního roztoku SAO o tomto modelovém složeni a tohoto zásobního roztoku jsme

používali pro všechny experimenty.

2.1. V ý b ěr v h o d n é s k l o t v o r n é p ř í s a d y

Laboratorně byla ověřována možnost použiti přírodních surovin typu jílů (ben-
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tonit, mordenit, klinoptilolit) , sklářského pisku a křemičitého úletu (Kovohutě

Mníšek) přičemž byl sledován vliv složení produktu, teploty přípravy, stupně napl-

něni a doby tavení na základní chemické a fyzikálně chemické vlastnosti produktu.

V užším výběru pak byly zkoumány bentonit, mordenit a klinoptilolit /13/. Bylo

zjištěno, že v případě použití bentonitu je nutno doplňovat deficit SiO2 sklářským

pískem či křemičitým úletem a proto od něj bylo upuštěno. Pro vitrifikaci SAO lze

pak v zásadě použit jak mordenit, tak i klinoptilolit+. Při taveni směsi dochází

v průběhu sklotvorných reakci k uvolňování plynných zplodin, avšak pěnění je v re-

laci k bentonitu méně intenzívni. Z hlediska hydrolytické odolnosti mají produkty

relativně vysokou stabilitu a to i při vysokém stupni naplněni odpaden. Na obr. 1

je znázorněna závislost hydrolytické odolnosti na stupni naplnění. Ze sledovaných

systémů pouze systém s mordenitem vykazuje prudký pokles hydrolytické odolnosti v

oblasti 50 % naplnění. Pro dlouhodobou zkoušku v poloprovozním uspořádáni byl vy-

brán jako sklotvorná přísada klinoptilolit o složeni

(Na0,45Kl,82Ca1.44Mg0.60)(Fe0.29A15.72Si29,96)072 • 1 3 H2° '

který poskytľje produkty s relativně vysokou chemickou odolnosti i při naplnění ko-

lem 50 %. Dále patři k výhodám klinoptilolitu skutečnost, že se dávkuje jen jedna

složka a že má poměrně nízkou cenu.

2.2. V l a s t n o s t i

P ř i 1150 °C
v s á z k y p r o d u k t u t a v e n é h o

Z provedených laboratorních pokusů byl vybrán takový poměr mezi množstvím kon-

centrátu a sklotvorné přísady, aby byly optimální vlastnosti tekuté vsázky při za-

chováni dobré kvality produktu, přičemž jsme se snažili o co nejnižší nožné množ-

ství vody ve vsázce. Pro poloprovozní ověření byly údaje o vsázce a produktu násle-

dující;

hustota koncentrátu (kg.m~ )

hustota vsázky (kg.m"0)

obsah vody ve vsázce [%)

poměr sklotvorných oxidů z koncentrátu

a klinoptilolitu tj. naplněni produktu {%)

viskozita vsázky (kaše)

barva vsázky

pH vsázky

produkt;

spec. hmotnost (kg.nf* )

ba rva

hydrolyt. odolnost

vodivost výluhu**'

pH výluhu ( +)

loužitelnost Cs po 115 dnech

délk. roztažnost (dilatometr Linseis L 2)

1 180
1 500 - 1 610

40 - 45

40

doba výtoku dle ČSN 673013 a 19 s

světle hnědá

11

2 535

tmavohnědá

5. t ř . (d le ČSN 700531)
5 - 2 3 .uS
7 až 9
1.10"5 g.cm^d"1

měrný odpor taveniny (900 - 1300 °C)

Oi 20-300

l g

9 - 2,5

*10 ~
COC)

ohm.cm

11,7

498

533

+ Pozn. Klinoptilolit obsahuje velké množství tufu (až 50 %)
(+) Pozn. Stanoveno rychlotestem Ú3V
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visico;:ita taveniny log "V (800 - 1200 °C) 3,5-1,5 dPa.s

složeni produktu, vitrifikace; SiO2 44,6 Si, BgO, 16 %, A12O3 8,3 %, Fe203 1,35 %,

CaO 2,1 %, MgO 0,6 %, Na20 22 £, K20 4,1 Z.

MnO 0,12 Jo, Cr2O3 0,1 %, Ni 0,08 %

Ve vsázce, připravené ve formě kaše s obsahem 40 % hmot. H,,0, se při delším

stáni tvoří diky vysoké koncentraci alkálii a boritanů krystaly, jejichž vznik je

2 hlediska kontituálniho zakládáni kaše do pece nežádoucí. Není proto vhodné při-

pravovat včtší množství vsázky do zásoby. Reologické vlastnosti vsázky charakteri-

zuje vyjiíí stupeň plasticity a tixotropické chování materiálu. Stanovení potřeb-

ných údajů a návrh míchacího zařízení je řešen na katedře procesů a aparátů VoCHT

Praha.

Zcela náhodně bylo při analýzách produktu zjištěno, že produkt, dobře odolný

v destilované vodě, se téměř úplně nebo zcela rozpouštěl ve zředěné kyselině du-

sičnú. Hlavni důvod bude možno hledat ve složeni produktu, tedy v naplnění produk-

tu o;;idy pocházejícími z odpadu, které již při 40 % naplněni způsobuji asi nedos-

tatek křemíku ve skeletu základni matrice. Závěry z toho faktu nejsou dosud jedno-

značně učiněny, ale je pravděpodobné, že další zvyšováni naplnění produktu odpadem

tin bude omezeno, třebaže podle /14/ dovolují kritéria naplnění i vyšší.

2.:;, o p a l o v á n í o r g a n i c k ý c h i o n t o m ě n i č ů

Značná pozornost byla v laboratorním měřítku věnována zjištováni podraínek

možnosti tepelného rozkladu vysycených ionexů v průběhu tavícího procesu /15, 16/.

Po rečorCnía přehledu literatury byla provedena serie experimentů, z nichž vyply-

nul poznatek, že do cca 3 hmot. % přidaného ionexu (suchý, vztaženo na produkt vi-

trifikace) by k jeho oxidaci mělo postačit množství nitrátů, přítomných v odpadním

koncentrátu. Pro rozklad větších množství je pak nutné zavádět navíc kyslík.

Při desetidenním ověřování v podmínkách dlouhodobého poloprovozního pokusu

EXPGL II v roce 1988 se však zjistilo, že po spálení katexu za podmínek experimen-

tu produkt vitrifikace sice neobsahuje stopy uhlíku, ale absorpční roztok obsahuje

cca 40C pg organických látek v litru. Z toho plyne nutnost zdokonalit spalováni

zvýšením množství prisávaného vzduchu či kyslíku do tavícího agregátu nebo zařaze-

ním dodatečného spalováni plynných zplodin před jejich kondenzaci. Pokud se týká

energetické bilance, snižuje přítomnost katexu diky exotermni reakci při jeho te-

pelnén rozkladu příkon pece až o cca 20 %. Doporučujeme, aby v příštím plánovacím

období pokračoval vývoj této technologie alespoň v laboratorním měřítku, zaměřený

na dokonalé spalováni ionexů na C0 2, H 20 a rozklad funkčních skupin na S0 2 event.

N0 ?, Vznik organických meziproduktů s cyklickými řetězci je z ekologických důvodů

nežádoucí.

2.4. K o r o z n í z k o u š k y

Zkoušky korozní odolnosti keramických a konstrukčních kovových materiálů vůči

agresivní sklovine obsahující 40% hmot. oxidů pocházejících z odpadního koncentrátu

a 60 hmot. Jj oxidů z přidávaného zeolitu byly prováděny pro několik teplot ve spe-

ciálních pecích SVÚS v dynamických podmínkách při rychlosti proudění skloviny

1,5 n.min" po dobu 24 hodin. Korozní úbytky jsou uvedeny v tabulce pro teplotu

1200 °C.
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Krone uvedených materiálů byla testována ještě řada dalších, které však vykazovaly

vecněc vyšší korozní úbytky.

Pro poloprovozní zkoušky pak bylo použito jako nejlepší kombinace z materiálů

dostupných v ČSSR - litého keramického ER 1681 a kovového NiCr - 56. Po zajištění

Inconelu 090 a Monofraxu 1<3 z dovozu lze zaručit životnost tavícího zařízení více

než 1 rok.

Z. POLOPROVOZNÍ OVĚŠENÍ

Poloprovozní ověření laboratorně získaných výsledků proběhlo ve dvou etapách

a to v roce 1987 (EXPOL I, 51 dni) a v roce 1988 (EXPOL II, 93 dní). V obou přípa-

dech bylo použito složei koncentrátu uvedeného v tabulce 1. Zatímco při dlouhodobém

experinentu EXPOL I byl sledován taviči proces s potřebnými parametry v celoelekt-

rické buňce otápěné elektrodami z ferochromu a měnily se použité sklotvorné přísady

(bentonit, kaolin, zeolit), byly při experimentu EXPOL II měněny elektrody (fero-

chrom, molybden, slitina NiCr 56) při konstantní sklotvorné přísadě (zeolit). Expe-

riment 2XP0L II, který byl časově delší, byl po zkušenostech z prvního experimentu

připraven v rozsáhlejším měřítku na zdokonaleném zařízeni již vyzkoušeného techno-

logického postupu. Oba experimenty jsou podrobně popsány ve zprávách /2, 3, 4/,

Vývoj technologie i zařízení pokračoval v návaznosti na výsledky získané v minulém

plánovacím období úsilím o zvládnuti vitrifikačniho procesu v zařízeni s přímým

elektrickým ohřevem, který je v současné době stále považován za nejschůdnější ces-

tu pro zpracování větších objemů RAO s možnosti zpracování anorganických i organic-

kých iontoměničů, spalitelných odpadů, olejů a pod.

3.1. Z a ř í z e n í

K poloprovozním zkouškám EXPOL II bylo použito upravené kontinuální taviči buň-

ky 3VCJ3 o výkonu do 200 kg za den. Oejí bazén o ploše 0,184 m , hloubce 0,29 m a

hmotnosti zádrže taveniny 157 kg byl zhotoven z žáromateriálu ER 1681. Vrchní deska

byla opatřena otvorem pro zasunuti zakladače taveného materiálu, čelní strana her-

neticky uzavitatelnými dvířky pro případné pozorování hladiny taveniny a do boční

stěny taviciho prostoru ve výšce 0,32 m nad hladinou taveniny byl situován odtah

e::helaci. Z čelní strany byly do bazénu horizontálně zasunuty dvě elektrody s roz-

tečí 0,27 m. V odpovídajících dimenzích a kvalitě materiálu byla tato taviči jed-

notka spojena na vstupu s míchací zásobní nádobou pro směs koncentrátu a zeolitu,

G regulovatelným zakladáčem směsi a vodou chlazenou dávkovací hubici umístěnou nad

středem taviciho bazénu. Odsávací potrubí z taviciho prostoru vedlo přes nerezový

kondenzátor, jimač kondenzátu, kolonu pro rozklad oxidů dusíku a ventilátor na

střechu poloprovozní haly. Celá aparatura byla opatřena řadou měřicích mist pro

něření teplot, průtoků, objemu tlaku, hodnot pH a míst pro odběr kapalných i plyn-

ných vzorků k analytickým stanovením.

Z,2. T e c h n o l o g i e

3ako sklotvorná přísada se nejlépe hodi zeolit (klinoptilolit s tufem), při-

čemž směs koncentrátu a zeolitu je nutno dále zahustit tak, aby měla vhodné reolo-

gickó vlastnosti z hlediska transportu a zakládání do tavícího zařízeni. Optimálni

množství vody ve směsi činí 40 hm. % ze součtu vody a produktu. V případě pokusu

EXPOL II byl obsah vody ve směsi regulován doplňováním známého množství vody k vý-

chozím materiálům, nebot nebyla k dispozici koncentrační odparka požadovaných para-

metrů. Množství sklotvorné přísady bylo zvoleno tak, aby výsledný produkt vitrifi-
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kače obsahoval 40 hmot. % oxidů z odpadního koncentrátu a 60 hmot. % oxidů ze neo-

litu. Poměry složek byly pak následující;

sklotvorné oxidy z i m koncentrátu 154 kg

tj. soli dle tab. 1 277 kg

zeolit žíh. 231 kg

voda 256 kg

Hmotnost produktu taveni činila za uvedených poměrů 385 kg při hydrolytické

odolnosti pohybujíc! se na hranic.1 5. hydrolytické třidy dle ČSN a vyluhovatelnosti
5 —2 —1pro cesium 1.10" g.cm" .d , Připravená suspenze koncentrátu, zeolitu a vody mola

průměrnou hustotu 1565 kg.m~ . Z míchaného zásobníku se tato suspenze průběžně OÍ.3-

birala ze dna nádoby komorovým pneumatickým zakladačem přes nerezovou vodou chlaze-

nou hubici do středu taviciho prostoru pece průměrnou rychlosti cca 10 kg.h" . Při

pracovních teplotách 1000 až 1200 °C došlo k odpařeni vody, ohřáti, rozkladu soli

a pak k roztaveni pevného zbytku na skelnou taveninu. Vodní pára spolu s dalšími

exhalacemi, odsávaná z taviciho prostoru pece, měla teplotu max. 175 °C. Dále se

z pece odsávaly oxidy dusíku NO , C0~, alkálie, kyselina boritá, prachový úlet a

malá množství sloučenin Cl a S. V případě spalováni organického katexu vznikají též

zplodiny z jeho rozkladu (H20,C02, uhlovodíky). Zatímco z pracovni části pece kon-

tinuálně vytékal pramínek skloviny rychlostí cca 4,5 kg.h~ , byly exhalace nepře-

tržitě odsávány přes jednotlivé komponenty exhalačnl části linky do atmosféry. Oxi-

dy dusíku se rozkládaly v absorpční koloně skrápěné amoniakálním roztokem 5 £ roz-

toku kyseliny citrónové. Amoniak byl průběžně doplňován z bomby na hodnotu pH 0-9.

3.3. C e l k o v á b i l a n c e

V průběhu pokusu EXPOL II, který trval 93 dni, bylo během 2090 provozních ho-

din založeno 15 730 kg kaše, připravené z 5 400 kg vstupních chemikálii modelují-

cích RAO a z vody. Uvolnilo se 7 290 kg vodních par, 380 kg NO x a 560 kg C0 2. Cel-

kové ranožstvi úletu činilo 24 kg. Celkem vzniklo 7 300 kg produktu. Během pokusu

bylo do zakládky přimiseno i 208 g Cs2O ve formě dusičnanu. Z toho bylo nalezeno

78 % ve sklovine a 3 % stanoveno v kondenzovaných fázích exhalační linky. V závěru

pokusu bylo po dobu 10 dni do zakládky přidáváno 2 nebo 3 kg sušeného katexu 0-2 na

100 kg produktu. Bylo zjištěno, že množství kyslíku, obsažené v oxidačních látkách

odpadu nepostačuje k dokonalému spáleni katexu. Exotermni reakce spalováni vedla

k cca 20JJ úspoře elektrické energie potřebné k taveni. Uvolněné NO byly z 25 % za-

chyceny v kondenzátu a z 69 % v absorbéru.

3.3.1. B i l a n c e v z t a ž e n á n a 1 m k o n c e n t r á t u

Z 1 m° koncentrátu (277 kg soli) zůstává po vytavení produktu vitrifikace fi-

xováno 154 kg netěkavých oxidů. Při 40 % naplnění produktu oxidy z koncentrátu se

k uvedenému množství soli přidává 231 kg žíhaného zeolitu za vzniku 375 kg vitrifi-

kovaného produktu. Technologie taveni vyžaduje tavení "kaše" s obsahem cca 40 % vo-

dy, proto je třeba zařazeni koncentrační odparky, která zahuětuje původní 1 m° kon-

centrátu spolu s přidanou sklotvornou přísadou na kaši, z niž ae uvolní při taveni

370 kg vody. Kromě 375 kg vitrifikovaného produktu (spec. hmotnost 2 535 kg.m""3,

objem 150 litrů) dále vzniká 19,3 kg NO x, 28,8 kg C0 2, 370 kg kondenzátu o solnosti

méně než 3 g.l" . Spotřeba energie na taveni čini 1 925 kWh.

3.3.2, B i l a n c e v z t a ž e n á n a 100 kg p r o d u k t u

265 litrů koncentrátu s přidavkem 60 kg zeolitu se zahustí na konečný objem
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14C litrů (215 kg) kaše o měrné hmotnosti 1 550 kg.m" . Po vytaveni této kaše při

teplotě 1 100 až 1 150 °C vzniká 100 kg produktu skelného charakteru (objen 40 lit-

rů). Sále vzniká 100 litrů kondenzátu (solnost pod 3 g.l" 1), 5,1 kg N0 x, 7,7 kg C0 2,

0,34 kg úletů. Spotřeba energie pro taveni čini 500 kWh.

3.4. Z h o d n o c e n i p o k u s u

S konečnou platností navržený zeolit jakožto sklotvorná přísada vyhovuje svým

složením a vlastnostmi jak pro přípravu tavené směsi tak i technologické taveni.

Bylo prokázáno, že procento naplněni produktu odpadem v úrovni 40 hmot. % je z hle-

diska úspěšnosti technologie optimálním kompromisem, nebot bez ohledu na kvalitu

produktu se z vyšším poměrem alkálií a sklotvorných oxidů zvyšuje nevhodnost směsi

pro elektrické taveni. Vlastní konstrukce pece svým tvarem vyhovuje požadavkům

technologie vitrifikace. Pro další návrhy projektů bude na základě provedených

zkoušek provedeno několik úprav týkajících se rozměrů taviči části, rozmístěni

elektrod a výtokového žlabu s přepadem. Taviči teploty pro dané složeni směsi (oko-

lo 1 100 °C) jsou dostatečně vysoké. Korozní testy konstrukčních materiálů provede-

né až po zkouškách EXPOL II v provozně utaveném produktu jasně prokázaly nutnost

použiti kvalitniho žáromateriálu MONOFRAX K3 a elektrod z chromniklové slitiny

INCOMEL 690. Oba materiály jsou z dovozu a relativně drahé (ale zatím nenahraditel-

né lacinějšími materiály).

Výsledky provedeného tříměsíčního poloprovozního pokusu prokázaly možnost po-

užiti metody vitrifikace radioaktivních koncentrátů z provozu čs. jaderných elekt-

ráren ve vitrifikačni peci na principu celoelektrického tzv. Oouleova ohřevu ve

většin měřítku. Současné zkušenosti spolu se získanými výsledky tvoři podle našeho

názoru souhrn znalosti a podkladů potřebných pro zahájeni prací na projektu demons-

trační taviči linky s denním výkonem 500 kg produktu, kterou by bylo možno umístit

v některé elektrárně. Pro další zdokonalováni technologického postupu by bylo účel-

né pokračovat v laboratorním výzkumu, zejména v oblasti rozkladu organických ionto-

měničů, kde dosud nejsou zcela uspokojivě vyřešeny podmínky jejich dokonalého spa-

lování. Dále je nutno hledat podmínky pro snižováni úletu z tavícího zařízeni a do-

řešit dočištováni kondenzátu od cesia iontovou výměnou v loži aktivovaného synte-

tického mordenitu, která se v laboratorním měřítku projevuje jako nadějná a o niž

bude pojednáno v jiném referáte této konference.

Při řešeni záchytu exhalací byla získána řada informací na relativně provizor-

ních zařízeních. Těchto informaci by měly dále využit Výzkumný ústav vzduchotechni-

ky. Výzkumný ústav chemických zařízení a závody na výrobu vzduchotechnických zaří-

zenx, které by se podle našeho názoru měly zúčastnit konečného návrhu linky pro zá-

chyt exhalaci. Spolupráce s těmito organizacemi by měla zahrnovat určeni optimál-

ních podmínek odstraňováni NO a záchytu aerosolů a navržení jednotlivých zařízení

pro požadovaný výkon a odlučovací účinnost exhalačni linky.

4. NÄVRH DEMONSTRAČNÍ VITRIFIKAČNI 3EDN0TKY

Realizačním výstupem čtyřleté výzkumné práce zahrnující literární průzkum, la-

boratorní zkoušky a dvě poloprovozní zkoušky EXPOL I a II na experimentálních zaří-

zeních je souhrn dostupných technologických podkladů a návrh vitrifikačni demonst-

rační linky určené pro taveni koncentrátů z jaderných elektráren. Tyto podklady a

návrh by měly posloužit jako základní pracovní materiál pro projekt tohoto zaříze-

ní. U navrhované linky se předpokládá denní výkon 500 kg vitrifikovaného produktu,

což odpovídá zpracování 130 - 140 m koncentrátu za rok. Vitrifikačni linka by měla
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být instalována v odděleném prostoru elektrárny a potrubím napojena na zásobní ná-

drže s koncentráty. Oednotlivá zařízeni byla speciálně vyvíjena pro danou technolo-

gii a provoz demonstrační jednotky v jaderné elektrárně by měl ověřit jednak pruž-

nost na změny ve složeni koncentrátů jednak spolehlivost a životnost jednotlivých

části linky. Většina doprovodných zařízeni i taviči agregát byly již odzkoušeny při

poloprovoznich zkouškách EXPOL I a II s celkovou dobou trváni 140 dni. Návrh demon-

strační linky pak vycházi ze získaných zkušeností a údajů.

4,1, Z a ř í z e n í

Pro názornost je blokové schema celého zařízení uvedeno na obr. 2, Požadované

parametry jednotlivých zařízeni budou postupně upřesňovány ve spolupráci s projek-

ční organizací. Oedná se zejména o

- zásobník koncentrátu RAO s mícháním a vyhříváním, objem 500 1

- odparka k zahuštění koncentrátu na požadovaný obsah vody, předpokládá se zahuště-

ní až na cca 500 g soli na litr

- zásobník sklotvorných přísad (zeolit), objem pro 1 000 kg

- čerpadla pro dopravu koncentrátů RAO

- dopravník pro transport zeolitu o zrnitosti do 0,3 mm

- průtokoměry, oojemometry a váhy pro přesné dávkováni do misících bubnů

- mísící zařízeni sestávající ze dvou mísících bubnů opatřených míchadlem, objem

jednoho bubnu čini 150 1

- pneumatický dávkovač se čtyřmi pracovními sekcemi, výkon jedné sekce 750 l/,?4 h

- zakladač polotekuté směsi se čtyřmi chlazenými hubicemi

- keramický taviči agregát s kovovou výpusti, keramický bazén s přímým chlazením

stěn nebo s klasickou keramickou vyzdívkou, tyčové kovové elektrody, tavící výkon

500 kg/24 h

- zařízení na tvarováni a ukládání utaveného produktu

- karusel na přepravu kontejnerů se zařízením na jejich víčkováni

- zařízení na zpracováni par a exhalací (jímač kondenzátu, chladiče, absorpční ko-

lony, ventilátory, filtry)

- napájecí zdroje a regulace pro taviči agregát

- rozvody chladiči vody, tlakového vzduchu

- řidiči centrum (ovládání jednotlivých sekci, vybaveni průmyslovou televizi a po-

čítačem)

- klimatizace prostorů v aktivní zóně

Propojeni jednotlivých sekci se předpokládá kovovým potrubím z chemicky odolné-

ho materiálu a pružnými silikonovými hadicemi. Celá soustava dopravy bude opatřena

řadou dálkově ovládaných ventilů a šoupat.

4,2, T e c h n o l o g i c k ý p o p i s

Pro zajištěni konstantního vstupu koncentrátu do linky je hned na jejim začátku

zařazena pravidelná kontrola úplného chemického složeni a koncentrační odparka,

upravující solnost na požadovanou hodnotu. Konečný koncentrát, jehož teplota by ne-

měla být nižší než 20 °C se bude v odměřených množstvích dávkovat do nádrži, Glclo-

tvorná složka (zeolit) se bude transponovat k mísicim bubnům, v nichž se odměřená

množství obou složek budou mísit v požadovaném poměru. Bubny budou v provozu dva.

Zatím co jeden bude sloužit jako zásobník pro dávkovač, ve druhém se bude připravo-

vat vlastni směs. Pneumatický dávkovač polotekuté směsi, pracujíc! na principu pe-

ristaltického čerpadla, bude střídavě z obou bubnů silikonovou hadicí dopravovat po-
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lotekutou směs až k hubicím zakladače nad taviči prostor taviciho agregátu. Zde do-

jde k odpaření vody ze zakládané směsi a tavením při teplotě cca 1 100 °C ke vzniku

borokřemičité taveniny. Taviči agregát je navržen ve dvou alternativách. Podle prv-

ní je taviči část sestavena z bloků kontaktního žáromateriálu MONOFRAX l<3 a obesta-

věna přímo chladiči s protékající vodou. Podle druhé bude uvedený žáromsteriál izo-

lován keramickou vyzdívkou. Pec bude hermetizována a opatřena systémem ploSnrho za-

kládání polotekuté směsi s tzv. studenou hladinou. Z boků pece budou instalovány

dva páry tyčových topných elektrod zhotovených z chromniklové slitiny typu IÍ!XfJ£L.

Výtok taveniny z taviciho bazénu bude proveden kovovou trubkou napojenou pod úhlen

30° na spodní část bazénu. Trubka bude otápěna přímým průchodem elektrického proudu.

Utavený produkt vitrifikace vytékající nepřetržitým pramínkem z agregátu bude zpra-

cováván formou tvarovaných kapek nebo přímo plněn do kovových kontejnerů. Přicun a

dopravu těchto kontejnerů k tavícímu agregátu bude zajištovat karusel opatřený vič-

kovacirn zařízením. Exhaláty z taviciho prostoru (vodní pára, NO , C0 2 a aerosoly)

budou odváděny odsávacím potrubím přes exhalačni část linky sestávající se z kon-

denzátoru, jimače kondenzátu, absorpční kolony pro rozklad NO , aerosolových filtrů

a ventilátoru. Dočištováni kondenzátu od radionuklidů bude provedeno jejich sorpci

na koloně, plněné aktivovaným mordenitem. Přečištěný kondenzát o solnosti do

3 g.l"~ bude vypouštěn do vodního režimu elektrárny, vysycený anorganický sorbent

ce bude přidávat do mísícího bubnu polotekuté směsi určené k taveni. Obsah škodli-

vin odcházejících z exhalačni aparatury a vypouštěných do ovzduší nepřestoupí plat-

né ČSN.

Vitrifikačni linka bude umístěna v samostatném prostoru na jaderné elektrárně,

bude klimatizována a potrubím napojena na centrální nádrže koncentrátů kapalných

odpadů. Oednotlivé části linky budou od sebe stavebně odděleny. Cle to z důvodu bez-

pečnosti, ale i pro snazší přistup obsluhy k jednotlivým sekcím, nebot i v aktiv-

ních podmínkách bude třeba provádět technické kontroly a údržbu zařízeni. Provoz

vitrifikačni linky bude řízen z centrálniho velínu a bude vybaven počitačer, a prů-

myslovou televizi.

4.5. P ř i b l i ž n ý o d h a d n á k l a d ů

Odhad je počítán pouze pro zařízení navrhovaná SVÚS nebo v kooperaci s podniky

řešícími jednotlivé celky vitrifikačni linky. Oedná se o část začínající míšením

kapalných koncentrátů se zeolitem a končící naplněním utaveného produktu do připra-

vených kontejnerů.

tis. Kčs

- míšeni, dávkováni, zakládáni a doprava tavené směsi 200

- tavící agregát 1 5C0

- tvarováni produktu včetně použitých kontejnerů 300

- automatika, regulace, řízeni, vzduchotechnika a vodní hosp. 750

- mzdy - 100 % materiálu 2 750

- zařízeni na záchyt exhalaci 650
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5. Ki.^JPiKTIVY VITRIFIKACE SAO Z JE V ČSSR

Výsledky laboratorního výzkumu systému borosilikátových alkalických skel, a

hlevnú poloprovozních zkoušek v rámci experimentů EXPOL I a II, potvrdily realizo-

votelnoot technologie vitrifikace středněaktivnich odpadů z jaderných elektráren

typu VV^íí. Vývoj procesu se dostal koncem roku 1989 do stadia, které umožnilo na

zakladú získaných experimentálních dat vypracovat návrh na projekt demonstračního

zařízení pro některou čs. jadernou elektrárnu. Uskutečněni původně předpokládaného

poloprovozního experimentu EXPOL III bylo shledáno zbytečným a nákladným. Výstavba

demonstračního zařízeni umožní nahradit tento experiment dokonalejším systémem ově-

řeni technologie v praktických podmínkách jaderné elektrárny. Provedení experimentu

EXPCI- III by totiž vyžadovalo vybudování nákladného zařízeni na pracovišti SVt33

Hradec Krylové v Polevsku se zvláštní linkou na přípravu modelových koncentrátů.

Několik=něGÍční ověřovací provoz by potom spotřeboval poměrně velká množství chemi-

kálií a způsobil jisté komplikace na pracovišti "sklárny", která není na podobné

provozy vybavena.

Pro navrhovaný demonstrační provoz doporučujeme připravit v rámci příštího

plánu projekt na zařízeni s výkonem asi 500 kg skelného produktu za den, které by

mělo být umístěno na některé čs. jaderné elektrárně. Zatím se jako nejvhodnější je-

ví 02 Í2Z ETE. Vzhledem k tomu, že by demonstrační zařízeni nebylo řešeno jako pro-

vozní (z hlediska životnosti i dokonalosti ovládacích prvků), bylo by vhodné U P Í S -

tit tuto vitrifikačni linku na OE hned od počátku vlastního provozu OE, kdy je kon-

centrace radioaktivních nuklidů v odpadech co nejnižší a došlo by tak k relativně

nízké kontaminaci zařízeni. Naopak chemické složeni koncentrátu se v této fázi pro-

vozu poněrně rychle mění, což by umožnilo ověření technologie s různými parametry.

Po ukončeni demonstračního provozu by zařízeni mohlo být dále využíváno jader-

nou elektrárnou pro provozní odpady nebo jako rezervní solidifikačni jednotky pro

případ havarijních odpadů, pro odzkušováni procesu vitrifikace některých zvláštních

typů odpadů jako jsou spalitelné pevné a kapalné odpady eventuálně i pro odzkoušeni

fixace jiných toxických odpadů. Toto další využiti by bylo vázáno na stav zařízení

daný koror.í konstrukčních materiálů po ukončeni demonstračního provozu.

V případě úspěšného provozu demonstračního zařízení by by.lo třeba navrhnout

podobno linky pro další čs. jaderné elektrárny, at projektované, stavěné nebo i pro .

záměnu so.lidifikačnich zařízení na stávajících OE.

V důsledku zvyšující se náročnosti na bezpečný provoz jaderně energetických

zařízení v Í33R i v zahraničí by bylo možno očekávat zájem dalších zemí o tuto

technolorii a zařízeni, zvláště když by v tomto případě zvýšená bezpečnost byla

provázena i kladným ekonomickým efektem.
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Tabulka 1. Složení modelového koncentrátu

složka

H,BO,

NaNO,

KNO-,

kys. štavelová

kys. citrónová

MaCl

EDTA

F e ( N O 3 ) 3 . 9 H 20

l'!1nO4

NaOH

Na 2CO 3

detergent

celkem

koncentrace

(g . i"1)

110,00

?-3,21

18,85

6,00

6,00

2,47

0,25

7,59

0,91

65,12

35,32

1,00

276,72

z toho sklotvorných oxidů 153,84

voda doplnit do 1 litru

čistá látka

(% hmot.)

39,751

8,388

6,812

2,168

2,168

0,893

0,090

2,743

0,329

23,533

12,764

0,361

100,000

Tabulka ?-. Korozní úbytky konstrukčních materiálů při teplotě 1 200 C

konstrukční

nateriál

í^onofrax K3

Supral 90 AR

ER 1681

VISION

Nicr; 5G ( + )

FeCr

Mo

měrná

hmotnost

kg.m"

3 900
3 150
3 797
3 350

8 000
6 280
10 200

korozní

úbytek
-2 -1

g.m .h

57,27

86,78
105 28 Keramické žáromateriály

134,66

5,86 1
25,85 Kovové materiály

49,66 Ĺ

Pozn.; (+) - ekvivalent Inconelu 690 vyrobený v n. p. Skoda Plzeň
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0BR.1: Závislost hydrolytické odolnosti na stupni naplnění
produktu odpadem

Q sklotvorná složka mordenit s tufem
Q sklotvorná složka bentonit S-650
9 sklotvorná složka kllnoptilolit s tufem
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VÝSTAVBA EXPERIMENTÁLNEJ SPAĽOVNE VtJJE A OPTIMALIZÁCIA PROCESU SPAĽOVANIA

Eduard Hazucha, Elena Tittlová, Anton svrček, Gabriel Guliš

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ANOTÁCIA. , , ••"<• • " U ; " sŕ*'""'/ '«"

Referát Ba zaoberá zhrnutím prác vykonaných pri overení a optimalizácii ESV a zásadnými poznat-

kami z jej doterajšej experimentálnej prevádzky. Na základe rozboru výsledkov oboznamuje so skúee-

nosíami experimentálnej prevádzky, vykonanými úpravami technologického zariadenia a merania a regu-

lácie, s riešením spaíovania odpadného oleja, návrhom riešenia transportu a dávkovania odpadu a od-

berom popola na ESV. Ďalej oboznamuje s vývojom a konštrukciou novej spaľovacej pece a prípravou

štúdie novej spaľovne RAO.

1. ÚVOD

V referáte 3ii uvedení základné poznatky a výsledky * riešenia DÚ 05, ŠU A 01-
-159-812 týkajúce 3a výstavby experimentálnej spaľovne VÚJE (ďalej len ESV) a op-
timalizácie procesu spaľovania. Vykonané práce úzko navfizujú na predchádzajúce prá-
ce v rámci ŠU A 01-159-104/04, kde bol stanovený RV 08 "Uviesť do prevádzky a ove-
riť experimentálne zariadenie pre spaľovanie reálnych RAO v areáli EBO", ktorého rea-
lizácie bola ukončená riešením HE 01 "Overenie experimentálneho zariadenia VUJE pre
spaľovanie pevných RAO" /"i, 2, 3_7 v r. 1986.

Ďalšie práce boli sústredené na HE 02 "Optimalizácia procesu spaľovania a za-
riadenia experimentálnej spaľovne".

Zariadenie ESV bolo podrobené rade experimentov, kde boli sledované rSzne pa-
rametre technologického režimu pri rôznych podmienkach, účinnosť a výkon jednotli-
vých uzlov a kvalita výstupných produktov. Experimenty dokázali, že spáliteľné RAO
z JE je možné pri stanovenom technologickom režime spaľovať s dobrým faktorom obje-
movej redukcie (90 - 110) a tiež očistka spalných plynov od ráôionuklidov daným fil-
tračným zariadením dosiahla predpokladanú účinnosť.

Na základe viackrát potvrdených výsledkov sa vSak došlo k názoru, že použitá
spaľovaciu pec 3P-602 konštrukčne javí niektoré nedostatky, ktoré v závere majú ne-
gatívne dôsledky na kvalitu procesu a hlavne kvalitu popolčeka a preto, pre reali-
záciu prevádzkovej spaľovne je potrebné vyvinúť pec so zlepšenými parametrami. Zá-
verom prác na vývoji technológie spaľovania boli robené návrhy na prevádzkové zaria-
denie, ktoré v súčasnosti boli zahrnuté do Štúdie EGF "Spaľovňa RAO".

2. VÝSTAVBA ESV

Pri výstavbe ESV sa vychádzalo už zo skutkového stavu prác z konca roku 198$ a
v zmysle sledovaného cieľa HE 01 náplň tvorili nasledovné činnosti:

- oživenie systému KaR,
- skúšky jednotlivých zariadení spaľovne,
- utesnenie, tepelná izolácia a úprava zariadení na základe výsledkov skúšok,
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- spracovanie revíznych správ pre PB stanicu, elektrické rozvody, spaľovaciu pec a
pod.,

- experimenty pre stanovenie základných parametrov spaľovne (odpory zariadení, účin-
nosti, prietoky, podtlaky, teploty, expozičné príkony a pod.) a základné spôsoby
manipulácie,

- spracovanie návrhu prevádzkového predpisu pre obsluhu ESV,
- kolaudačné a schvaľovacie jednania s príslušnými orgánmi pre získanie povolení o
započatí experimentálnej prevádzky zariadení a objektu,

- experimenty s postupným spaľovaním neaktívneho a rádioaktívneho odpadu,
- vyhodnotenie experimentov.

V polovici roku 1986 bola ESV uvedená do experimentálnej prevádzky v základnej
zostave technologického zariadenia: spaľovacia pec SP-602, dávkovač odpadu DSP-2400,
chladič spalín CHSV-40, predfilter FV 25, filter FAH-5100, spalinový ventilátor RVE
-630, ventilátor chladiaceho vzauchu RSZ-900, propan-butanová rozvodná stanica 5L/
300 AL, 3ystém MaR.

3. ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA

U2 prvé experimenty dokázali, že nie je nutná zásadná zmena technologickej zos-
tavy zariadenia, ale je nutné realizovať rad menších úprav zariadenia.

Pôvodne uvažované spaľovanie drveného odpadu v namontovanom dezintegrátore a
jeho pneumatické doprava do dávkováča pece sa ukázala z dôvodu prašnosti, účinnosti
odlučovania, ako aj podtlakových pomerov technicky neschodná. Od uvedeného riešenia
sa ustúpilo, dezintegrátor bol demontovaný a dévlcovač sa upravil pre vhod baleného
nedrveného odpadu. Použité dávkovanie odpadu v PE vreciach vyhovuje tiež z hľadiska
prípravy odpadu na JE.

Rozbor popolčekov z jednotlivých experimentov poukázal na zvýšený obsah železa
v popolčeku pod chladičom a a dobou prevádzky jeho obsah stúpal, čo poukazovalo ne
zvýšenú koróziu chladiča. Otvorením chladiča • jeho prehliadkou sa zistilo, že zvý-
šená korózia chlsdiSa je v komore, kde vstupujú spaliny s najvyššou teplotou. S pos-
tupnou klesajúcou teplotou spalín klesá i korózia jednotlivých Čaatí chladiča. Pre
objektívne posúdenie ďalšieho priebehu korózie boli umiestnené v komore chladiča
vzorky z konštrukčných materiálov chladiča pre dlhodobé sledovanie. Časť vzoriek bu-
de koncom roku vyhodnotená.

Za účelom odskúšania účinnosti odlúčivosti filtra FAH-5100 bolo potrebné zabu-
dovať dávkovacie otvory na filtri FV-25 a meracie otvory za meracou clonou. Vykonané
skúšky odlučivosti aerosólov filtra FAH-5100 merané na olejovú hmlu dosiahli hodnotu
99,999 *.

Počas zváračských prác na filtri FV-25 došlo k poškodeniu filtračnej textílie
a túto bolo nutné vymeniť. Boli zhotovené prípravky n* výmenu textílie a vypracova-
ný postup výmeny. Použitá filtračné textília bol* spálená ako RAO.

Ďalšie práce na úpravách technologického zariadenia súviseli s utesňovaním ce-
lej spaľovacej trasy, čo znížilo nežiadúce prisávaní* balaatného vzduchu* Vykonalo
sa dotesnenie všetkých spojov a prisávacej klapky riadiaceho vzduchu. Dosť závažný
zdroj nežiadúceho vzduchu sú horáky, ktoré z dôvodu chladenia telesa horáka prisá-
vajú chladiaci vzduch. Tento bol však obnadzaný na ainiaálnu nožnú hodnotu zabudo-
vaním klapky pre uzatvárania prívodu vzduchu do horákov aiao Ich prevádzky.
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Počas niektorých krajných prevádzkových stavov technologického režimu spalino-
vý ventilátor bol prevádzkovaný na maximálnom výkone. Výmenou ventilátorového kole-
sa sa dosiahla dostatočná rezerva v podtlaku celého spaľovacieho systému. Pre zabez-
pečenie sledovania a kontroly technologického procesu spaľovanie boli zabudované od-
berové miesta na meranie chemického zloženia: kontinuálne prístrojom KENT, ktorý me-
ria 02, CO, C02, jednorazovo prístrojom TESTO, ktorý meria 02, CO, C02, N0x, teplo-
tu a účinnosť spaľovania. Ďalej boli zabudované miesta pre meranie vlhkosti a rých-
losti prúdenia spalín.

V súčasnosti sa pracuje na úprave výsypky popola. Zabudovaním klapky 38 zabráni
možnému presypaniu suda s popolom.

4. ZDOKONALENIE MERANIA A REGUL&CIE

Základným predpokladom dokonalého technologického chodu spaľovne je meranie
jednotlivých veličín, ako teplôt, podtlakov, prietokov a zloženie spalín. Úlohou re-
gulácie, je, na základe prekročenia stanovenej hodnoty meranej veličiny urobiť zá-
sah do technologického režimu pokiaľ možno automaticky, resp. zvukovou a svetelnou
signalizáciou upozorniť pracovníka na prekročenie hodnoty danej meranej veličiny.
Pôvodné riešenie merania a regulácie (MaR) spĺňalo požiadavky na bezpečné prevádz-
kovanie spaľovne, ale značne zaťažovalo obsluhujúci personál náročným sledovaním
priebehu technologických parametrov. Nedostatkami MaR bolo:

- ručné zapisovanie meraných hodnot,
- rozmiestnenie meracích prístrojov i mimo riadiaci velín spaľovne,
- nevhodné miesto snímania podtlaku (za chladičom) pre následnú reguláciu podtlaku
v peci.

N8 základe skúseností % experimentov bol vypracovaný projekt úprav MaR, pričom
sa prihliadalo na dané podmienky technologického režimu a na dostupné prístroje a
zariadenia. Výsledkom úprav bolo:

- zabudovanie merania teploty pred spalinovým ventilátorom a umiestnenie meracieho
prístroja na meracom a regulačnom paneli,

- zapisovanie vSetkých meraných teplôt v spaľovacom a filtračnom systéme vo velíne
spaľovne,

- snímače teploty v spaľovacej s dohorievacej komore pece boli osadené tertnočlánka-
mi Pt Rh t 0 Ft z dôvodu možnosti merania vy58ích teplôt,

- odčítanie meraných hodnSt podtlakov z rôznych miest bolo vyvedené do velína z dô-
vodu okamžitého prehľadu vSetkých hodnôt podtlakov,

- registrácia hodnôt prietoku spalín za filtračným systémom a tlakovej straty (Á p)
na tkaninovom filtri PV-25,

- zabudovanie automatickej regulácie klapky chladiaceho vzduchu na základe hodnoty
teploty spalín za chladičom,

- zvuková a svetelné signalizácia otvorenia obtokovej klapky pre krátkodobé havarij-
né prekročenie teploty spalín.

5. OPTIMALIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO PROCESU

ĎalSou úlohou experimentov bolo sledovanie a optimalizácia technologického pro-
cesu spaľovania, pričom bolo potrebné viesť daný proces na takých technologických
parametroch, aby bolo zabezpečené:
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- dokonalé spálenie odpadu,
- minimálne množstvo spalín,
- minimálne množstvo popolčeka,
- prevažná časť rádionuklidov nusí zostať v popole,
- maximálna možná účinnosť filtrov.

Pre zabezpečenie daných podmienok bol vypracovaný plán experimentov, pri kto-
rých sa sledovali jednotlivé parametre ovplyvňujúce uvedené podmienky.

Základným vstupným parametrom pre technologický proces je množstvo a zloženie
spaľovaného odpadu. Z hľadiska rovnomerného chodu spaľovania najvýhodnejšie je dáv-
kovanie v čo najmenších dávkach. Prehorenie odpadu je dokonalejšie a nedochádza k
veľkému rozptylu teplôt v spaľovacej komore. S prihliadnutím na manipuláciu s odpa-
dom pri dávkovaní, hmotnosť optimálnej dávky je cca 5 kg. Na rýchlosť dávkovania má
značný vplyv tiež zloženie odpadu a z neho vyplývajúca výhrevnosť. Za účelom vplyvu
zloženia odpadu na ďalšie parametre spaľovania pristúpilo sa pri jednotlivých expe-
rimentoch k spaľovaniu čiastočne triedeného odpadu. Dávkovanie sa vykonávalo na zá-
klade teploty v spaľovacej komore. Optimálna teplota spaľovacej komory je 750 -
800 °C. Pri vyšších teplotách dochádza k prchaniu niektorých rádionuklidov, pri niž-
ších teplotách dochádza zas k nedokonalému spaľovaniu.

Druhým základným vstupným parametrom pre technologický proces je množstvo spa-
ľovacieho vzduchu. Z hľadiska spaľovacieho procesu je najvýhodnejšie privádzať vše-
tok spaľovací vzduch pod roSt. Zabezpečí sa tak dokonalý styk vzduchu so spaľovaným
odpadom. Okrem prívodu vzduchu pod rošt dochádza v spaľovacej komore pece tiež k
nutnému prívodu ďalšieho vzduchu, ktorý je tvorený chladiacim vzduchom horákov.

K ďalšiemu neželateľnému prisávaniu balastného vzduchu dochádza cez netesnosti
pece, ktoré sú dané konštrukčným riešením pece, dávkovače a ich uzáverov. Keďže z
hľadiska spaľovania RAO nutnou podmienkou prevádzky spaľovne je podtlak v celom sys-
téme zariadenia, zvyšovanie podtlaku v peci zamedzí úniku aerosólov do pracovného
priestoru, ale na druhej strane zvýši prisávanie množstva balastného vzduchu, čím
vznikajú v peci nepriaznivé prietokové pomery, zvyšujúce tiež úlet popola z pece.
Experimenty dokázali, že optimálny podtlak v danej spaľovacej komore je 50 - 80 Pe.
Pri tomto podtlaku 38 darí udržiavať prívod balastného vzduchu na prijateľnej hod-
note.

Vykonané experimenty za účelom zistenia optimálnej prevádzkovej teploty v spa-
ľovacej a dohorievacej komore dokázali, že prevádzkovú teplotu v spaľovacej komore
je možné udržiavať len spaľovaním samotného odpadu bez' prevádzkovania plynového ho-
ráka. Prevádzkovú hodnotu teploty dohorievacej komory nie je možné udržať bez pre-
vádzkovania plynového horáka. Pri experimente s vypnutým horákom v dohorievacej ko-
more značne 3túpol obsah nespáliteľných látok v popolčekoch e v popolčeku spod chla-
diča dosiahol hodnotu až 82 %, Optimálna teplota v dohorievacej komore je 1000 -
1100 °C, pričom je potrebné stíštavné prevádzkovať i horák dohorievacej komory.

Aj počas najoptimálnejšie zvoleného režimu spaľovania pri dávkovaní vysokový-
hrevného odpadu (veľký podiel umelých hmôt) bolo namerané zvýšené množstvo "nedopa-
lu" unášaného spalnými plynmi na filtre* Rozborom výsledkov bolo zistené, Že táto
skutočnosť má niekoľko príčin. Na jednej strane je to veľké množstvo vyvíjaných spa-
lín v peci, ich vysoká prietoková rýchlosť a na druhej malé časové zdržania v sekun-
dárnej komore. Tieto nedostatky, pretože súvisia s konštrukciou pece, nie je možné
na existujúcom zariadení odstrániť.
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Pre optimalizáciu ďalších zariadení spaľovne a to chladiča a filtrov, najdôle-
žitejšími kritériami ad hodnoty teploty e množstva spalín. So zvyšovaním teploty a
mnoŽ3tve spalín je nutné zvýšiť chladiaci výkon chladiča, ktorý je obmedzený a pri
jeho prekročení je nutné prisávanie chladiaceho vzduchu. Zároveň stúpa dynamický
odpor jednotlivých zariadení a je nutné zvyšovať výkon ventilátora. Vyššie prieto-
kové rýchlosti nepriaznivo vplývajú i na odlúčivosť filtračných zariadení.

Pri optimalizácii tohto usla sme rozhodli o možnosti zníženia prisóvania chla-
diaceho vzduchu tým, že sme zvyšovali teplotnú odolnosť filtračných materiálov. U
filtre FV-25 sme zabezpečili filtračnú textíliu s teplotnou odolnosťou do 230 °C a
u filtra FAH-5100 sa zaisťuje tkanina s teplotnou odolnosťou do 150 °C. Vyššie tep-
loty spalín zaručia tiež, že nedôjde k poklesu teploty pod rosný bod spalín.

Výsledky experimentálnych meraní boli v spolupráci s Vysokou školou banskou v
Ostráve spracované do matematického modelu procesu spaľovania, chladenia • prúdenia
v technologickom zariadení. Matematický modal simuluj* základná procesy spaľovacie-
ho režimu, pričom program umožňuje modelovať TubovoIná stavy zariadenia (prevádzko-
vé i kritická). Pre niekoľko typov materiálového zloženia odpadov boli určené tep-
loty a množstvá spalín z pece, objemové prietoky chladiaceho vsduchu, tlakové cha-
rakteristiky spalinového a vzduchového traktu v závislosti na teplotách spalín e
stupni zanesenia filtrov. Ďalej boli vypočítané množstvá vyhrievacieho média pre ho-
ráky pece potrebné pre udržiavanie prevádzkových teplôt a tepelná bilancia chladiča
pri rôznych technologických stavoch. Vypracovaný program po zabezpečení potrebných
snímačov na vstupné údaje a ďalším rozšírením softwaru je možné využiť i na riadenie
technologického procesu /~7, 8_7.

V súčasnosti pomerne pracné a z radiačného hľadiska kritické uzly na ESV sú
uzol dávkovania a uzol odberu popola z pece a výmena sudov. Za účelom ich rieSenia
bol ukončený vývoj e spracovanie projektovej dokumentácie vrátane dielenských vý-
kresov.

Uzol dávkovania je rieSený krokovacim závesným dopravníkom s návfizným novým
dávkovacom do pece. Uzol zberu popola je riešený novou výsypkou popole s dvojitým
uzáverom. Základom výmeny sudov je valčeková trať s automatickým, resp.diaľkovým
ovládaním a návazným zaviečkovaním 3udu. Tieto úpravy nie sú zatiaľ na ESV reali-
zované.

6. RIEŠENIE SPAĽOVANIA KONTAMINOVÁNÍCH OLEJOV

Pre rozšírenie možnosti využitia ESV preverovali sa technické možnosti pre spa-
ľovanie odpedných olejov. Vykonal sa prieskum množstva a zloženia produkovaných kon-
taminovaných olejov na JE a na základe výsledkov bol vypracovaný návrh technického
riešenia spaľovania kontaminovaného oleja. Za účelom odskúšania spaľovania bola rie-
šená úprava komerčného naftového horáka zabudovaním ďalšej trysky. Dávkovaný olej
je spaľovaný systémom rozstrekovanie vzduchom do plameňa horáka. Pre zabezpečenie
dávkovania oleja bolo vyvinuté a vyrobené dávkovacie zariadenie. Horák s dávkova-
cím zariadením a olejovým hospodárstvom boli realizované na ESV, Vykonalo sa expe-
rimentálne spaľovanie cca 400 1 kontaminovaného oleja spolu s pevným RAO /'$J,

7. EXPERIMENTY 5 CEMENTACIOU POPOLA

V rámci riešenia úlohy boli vykonané laboratórne experimenty so spracovaním

popola cementáciou. Táto metóda spracovania sa ukázala ako vhodná pre podmienky
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kladené pre trvalé uloženie. Z hľadiska kvality výsledného produktu najvýhodnejší

je 50 % obsah popola v cementovej metrici, čím by bol výsledný objemový redukčný

faktor spaľovanie 50 /~6_7.

8. ZHRNUTIE ÚDAJOV Z EXPERIMENTOV

Celkové spálené množstvo odpadu 8 650 kg; 100 m

Vyprodukované zbytky 750 kgj 1,7 m

Aktivita odpadu bežne do 15 MBq/kg; výnimočne 30 MBq/kg

Expozičný príkon sudov bežne do 500 ,uGy/hod; maximálne 25 00 /uGy/hod

Aktivita v popole 96 - 97 %

Aktivita v popolčeku z chladiča a filtra 3 - 3,5 %

Aktivita výpustí do 2 kBq/hod

Dekontaminačný faktor spaľovne 10 - 10

Doba spaľovania 230 hodín

Výkon spaľovne 40 - 60 kg.hod"

Množstvo vypustí 2000 - 3000 m .hod

Objemový redukčný faktor 80 - 110

Hmotnostný redukčný faktor 1 0 - 1 5

Spotreba propan-butanu 1 5 - 2 0 kg.hod"

Hustota odpadu 70 - 110 kg.m

Hustota zbytkov 500 - 900 kg.m"

Pomer popola k popolčeku: hmotnostný 6 : 1 až 1 2 : 1

objemový 3 : 1 až 6 : 1

Výhrevnosť odpadu 20 000 - 30 000 KJ.kg"1

Zloženie odpadu: - papier 10 - 30 %

- textil 15 - 30 %

- umelé hmoty 30 - 45 %

- guma do 5 %

- drevo 1 - 2 %

9. ZÁVER

VSetky nedostatky nebolo možné na danom zariadení ESV odstrániť, pretože sa

jednalo o sústavu komerčných zariadení. Obmedzené boli i priestorové možnosti bu-

dovy ESV.

Skúsenosti a poznatky z doterajších experimentov boli využité • prípravných

prácach na projektovaní novej prevádzkovej spaľovne. Umožnili pripraviť základnú

technologickú zostavu zariadení. Nevýhody spaľovacej pece riedi konštrukčne novo-

vyvinutá pec umožňujúca spaľovať odpad s prebytkom vzduchu, ale tiež aj čiastoSnou

pyrolýzou odpadu. Odpad je v spaľovacej komore čiastočne prehŕňaný. Zber popola a

popolčekov je rieSený cez hydrouzáver. V dohorievacej komore je možnosť spaľovania

odpadných olejov. Hodinový výkon pece je 100 - 150 kg odpadu podľa technológie spa-

ľovania. V technologickej zostave zariadení sa uvažuje s mokrou, resp. polosuchou

práčkou pre záchyt kyslých plynov.

Do systému bude zaradené i spracovanie popola, popolčekov a zbytkov z mokrej

práčky metódou cementácie.
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TECHNICKO-EKONOMICKČ ZHODNOTENIE PROCESOV PRE OBJEMOVfj REDUKCIU RAO

Anton Svrček, Elena Tittlová, Eduard Hazucha

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ANOTÁCIA

B&fevát podáW prehtad o vyvíjaných technológiách pre spracovanie pevných rádioaktívnych odpa-

dov z hľadiska redukcie ich objemu a miery úspory skladovacích kapacít pri ich trvalom uložení. Pre

vyčíslenie úspor skladovacích kapacít boli použité predpokladané priemerné množstvá produkovaných

odpadov na JE so 4 blokmi typu WER.

1. ÚVOD

Súčasný rozvoj spoločenskej výroby vo svete je charakterizovaný rozsiahlym
zavádzaním výsledkov vedecko-technického rozvoja do praxe.

Možno povedať, že efektívnosť spoločenskej výroby skúmané na báze využívania
výsledkov vedecko-technického rozvoja, patrí v súčasnosti medzi najaktuálnejšie
ekonomické otázky aj u nás* Miera intenzifikovania našej ekonomiky dosahuje dnes
taký stupeň, že bez jaj zvýšenia je ďalší ekonomický rast a rozvoj národného hos-
podárstva nemožný. V tejto súvislosti vystupuje vědecko-technický rozvoj ako zá-
kladný činitel zdrojov rastu efektívnosti.

Konkrétne ekonomické efekty z výsledkov riešenia úloh vedecko-technického roz-
voja sú závislé na povahe riešených problémov. V jednom prípade prinášajú efekty
okamžite po ich zavedení do praxe, druhá kategória je charakteristická postupnými
efektami, v dlhom časovom úseku.

Domnievame sa, že výsledky riešení DÚ 05 ŠU A 01-159-812 budú prinášať po ich
realizovaní jednak okanžité efekty, realizované cez redukciu objemu odpadov a jed-
nak dlhodobé efekty, realizované cez ich ekologicky vhodnú formu finálneho produk-
tu pre trvalé ukladanie.

V piatich hlavných etapách DÚ 05 boli dve etapy zamerané tak, že ich výsled-
kom sú hmotné realizačné výstupy - naparovacia vaňa pre likvidáciu vložiek vzdu-
chotechnických filtrov a triediaci box pre triedenie pevných rádioaktívnych odpa-
dov.

Výsledkom riedenia ostatných HE boli nehmotné realizačné výstupy, zamerané na
riešenie problematiky, načrtnutej v koncepcii spracovania pevných RAO /~1_7. Tý-
kali sa problematiky spaľovania a vysokotlakého lisovania odpadov.

Pre obmedzený časový limit nie je možné prezentovať všetky technické a ekono-
mické aspekty jednotlivých riešení, ale zaaeriaae sa hlavne na posúdenie úspor skla-
dovacích kapacít pri spracovávaní jednotlivých druhov rádioaktívnych odpadov.

Tieto úspory sú ukázané na príklade jednaj JE so 4 blokmi typu WEB.
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•-.. J-5.-.íÉ RÁDIOAKTÍVNE ODPADY

V doterajšej prevádzkovej praxi Čsl. JE sa ustálila nasledovná priemerné roč-
ná produkcia pevných rádioaktívnych odpadov v druhoch a množstvách:

Druh odpadu pre 4BL W E R

Pevný RAO - mfikký
m3/r

spálit.

231

lisovat.

99

spolu

330

Pevný RAO - veľkorozmerný
m3/r

nespálit,
nelisovat.

22

pohony

3

VZTF

25

drevo

0,5

spolu

50

Tab. 1 Ročné množstvo pevného RAO zo 4 bi. JE typu W E R

V prvej kategórii odpadov - pevný RAO mSkký, tvorí podstatnú ôasť - až 70 %
odpad spáliteľný, v druhej skupine - pevný RAO veľkorozmerný, tvoria vložky vzdu-
chotechnických filtrov až 50 % jej objemu. Pri prakticky vyrieSenej problematike
lisovania lisovateľných pevných RAO sme v rámci DÚ 05 zamerali hlavnú časť rieši-
teľa kej kapacity na objemovú redukciu a likvidáciu uvedených dvoch druhov odpadov.

Malá ôasť rieSiteľskej kapacity bol« vyčlenená na vývoj prototypového zaria-
denia pre fragmentáciu kontaminovaného dreva, ktorého exploatácie umožní previesť
kontaminované drevené odpady do kategórie spáliteľných RAO.

2 . 1 . T r i e d e n i e p e v n ý c h R A O

Prespektíva postupného zavedenia spracovateľských technológií by mala už dnes
aktivizovať činnosti v oblasti triedenia vzniknutého odpadu. NajvyšSÍ ekonomický
efekt však prinesú činnosti, ktoré budú zamerané na znižovanie množstva produkova-
ných odpadov. Už prípravná etapa prác,pri ktorých vznikajú pevné RAO, by mala niesť
známky snahy po ich minimalizácii.

Vyvinutý triediaci box poskytne elektrérrían možnosť opätovného druhového trie-
denia pevného - mäkkého - RAO v prípadoch, keď zberná služba usúdi, že takáto pre-
triedenie je potrebné. Význam triediaceho boxu vidíme hlavne v ochrane pracovníkov
pred Žiarením a aerosolamí v prípadoch, keď je potrebné pozberané vrecia s prvot-
ne vytriedeným odpadom znovu pretriediť.

Konkrétny ekonomický efekt je tu nemerateľný.

2.2. S p a ľ o v a n i e

Práce na experimentálnej spaľovni RAO boli z ekonomického hľadiska zamerané
na overenie dosiahnuteľného objemového i hmotnostného redukčného faktora, ktorého
úroveň je priamo úmerná výške úspor za skladovanie odpadov v RÚ.

Bolo overené, Že spaľovaním sa dosiahne 10-12 násobný hmotnostný a 100-110 ná-
sobný objemový redukčný faktor. V súčasnom období 3Ú konkretizované predstavy o spô-
sobe fixovania popola do cementovej matrice* Tento spôsob fixovania popola zníži
pôvodný VRF na konečnú hodnotu 50.

Pri uvažovanom fixovaní v 200 1 sudoch sa pôvodný ročný objem spáliteľného RAO
zo 4 bi. JE typu W E R t.j. 231 m^ zníži na 9,24 m^ priestoru potrebného pre ulože-
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nie popola v RÚ. Oproti technológii nt. lisovania je to úspora 93t42 m kapacity

úložiska za rok a finančná úspora 467.100 Kčs/rok.

Významná, i keá ekonomicky obtiažne vyčísliteľná, je u spaľovania skutočnosť,

že kvalita konečného produktu je z ekologického hradiska neporovnateľne vyššia.,

Pre komplexné ekonomické zhodnotenie procesu spaľovania by bolo potrebné ešte

posúdiť otázky dopravných nákladov a výšku prevádzkových nákladov. V poslednom ob-

dobi bola táto problematika spracovaná vo viacerých štúdiách. Výsledky majú pomer-

ne veľký rozptyl. Myslíme si, že až samotná prevádzka spaľovne s konkrétnymi eko-

nomickými vzťahmi, môže podať presnú informáciu o výške rentability.

Výsledky doterajších štúdií potvrdili, že spaľovanie bude rentabilné za pred-

pokladu jednej spaľovne v ČSSR a pri spaľovaní približne 1500 - 1700 m odpadu za

rok.

2.3. S p r a c o v a n i e v l o ž i e k V Z T F

Pre spracovanie vložiek vzduchotechnických filtrov bola vyvinutá technológia,

založené na zmäkčovaní separétorov filtračných vložiek v parách organických rozpúä-

ťadiel a ich následnom lisovaní do 200 1 sudov.

Technológia poskytuje vysoký redukčný objemový faktor - až 6,6. Je využiteľ-

ná pre spracovanie polovice produkovaného množstva veľkorozmerných pevných RAO -

t.j. pre 25 m"* filtračných vložiek za rok zo 4 bi. W E B .

Ekonomické vyhodnotenie prínosov tohoto riešenia je komplikované. Riešenie ne-

má porovnávaciu alternatívu, pretože je to prakticky prvé riešenie spracovania vlo-

žiek filtrov.

Existujú hypotetické predpoklady, ku ktorým možno porovnanie previesť - ukla-

danie upravených filtrov v atypických oceľových obaloch za predpokladu, že prevádz-

kovateľ úložiska by takéto obaly akceptoval.

K takto zvolenej porovnávacej alternatíve je potom úspora kapacít úložiska 1,6

násobná. Predstavuje absolútnu úsporu 5 m úložiska za rok pre 4 bi. VVER. Ďalšie

úspory tohoto riešenia sú v oblasti materiálových nákladov. V CHP Praha bolo spo-

čítané, že cena obalu, vhodného pre ukladanie vložiek filtrov v upravenej forme by

bola cca 3.000 Kčs. To znamená, že pri zlisovaní 6 filtračných vložiek do 1 suda

- čo je výsledok experimentálneho overenia - sa len na týchto obaloch ušetrí

150.000 Kčs.

Približne 7 Kčs/rok na 1 km prepravnej vzdialenosti sú ešte úspory transport-

ných nákladov /~3_7.

Sumárne úspory, ktoré prinesie technológia spracovania vložiek VZTF - napr.EBO

- predstavuje čiastku 175.000 Kčs/rok.

2.4. S p r a c o v a n i e k o n t a m i n o v a n é h o d r e v e n é h o

o d p a d u

Navyše oproti programu technických zadaní HE, DÚ 05, bol skonštruovaný proto-

typ zariadenia pre fragmentáciu kontaminovaného dreveného odpadu. Prototyp je zos-°

tavený z komerčnej okružnej píly HOP 70 a odsávacej jednotky s transportným venti-

látorom. Zariadenie uaožní fragaentáciu besne vznikajúceho dreveného odpadu • hy-

gienicky prijateľných podaienkach na časti, vhodné pr« balenia do PE vriec a násled-

ná spaľovanie.
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bud* vhodným doplnkom k vybavenia pracovísk pre fragmentáciu a spra-
covanie pevných RAO. Z ekonomického hľadiska je prínos zariadenia adekvátny prie-
merným ročným množ3trom tohoto druhu odpadu (0,5 m /rok na JE 30 4 bi. WER). Za-
riadenie by však malo významne prispieť k rieSeniu situácie na JE V-1 Jaslovské Bo-
hunice, kde je množstvo kontaminovaného dreva atypicky veľké - 40-45 m za dobu do-
terajšej prevádzky elektrárne.

2.5. V y s o k o t l a k é l i s o v a n i e R A O

V HE 5 DÚ 05 sme z pohľadu prevádzkových skúseností čsl. JE skúmali predpokla-
dy pre zavedenie technológie vysokotlakého lisovania do procesov spracovávania pev-
ných rádioaktívnych odpadov.

V rámci riešenia sme sústredili celú radu informácií, ktoré nám umožnili posú-
diť, za akých okolností, 3 akými nákladmi a v akom časovom období, by bolo možné
túto technológiu na čsl. JE zaviesť. V práci sme preskúmali ekonomické aspekty tech-
nológie vysokotlakého lisovania a ďalSích 7 kombinácií lisovania a iných vyvíjaných
spracovateľských technológií - spaľovanie, tavenie, nízkotlaké lisovanie.

Vo výsledkoch rieSenia boli z hľadiska úspory skladovacích kapacít doporučené
dve, približne rovnacenné kombinácie spracovate3kých technológií:

1/ vysokotlaké lisovanie a tavenie
2/ nízkotlaké lisovanie, spaľovanie, tavenie

s úsporami skladovacích kapacít &6 % resp. 81 % v porovnaní s kapacitnými nárokmi
na uloženie nespracovaného odpadu /~4_7. Realizácia technológie vysokotlakého li-
sovania by predpokladala vývoj prototypového zariadenia vlastného lisovacieho stro-
ja a adaptáciu periférnych systémov prísunu 3Udov 3 odpadom, odsunu skladovacích
kontajnerov so zlisoveným odpadom a numerické riadenie celého procesu. Náklady na
vývoj prototypu samotného lisu boli odhadnuté na 8 mil. Kčs. Vývoj by trval 3,5 ro-
ka.

2.6. K o v o v ý R A O

Na JE so 4 bi. WER vznikne ročne asi 25 m kovového odpadu, z toho 3 m veľ-
korozmerný kovový odpad. Pre jeho spracovanie (okrem fragmentácie v najnutnejšom
rozsahu pre potreby uloženia v dočasnom úložisku na elektrárni) neboli v rámci DÚ
05 vyvinuté žiadne spracovateľské technológie a zatiaľ 3a predpokladá jeho nekon-
venčné ukladanie v RÚ.

Vzhľadom na to, že v rámci technológií pre spracovanie kovového odpadu z lik-
vidácie JE A-1 sa vyvíja technológia tavenia tohoto odpadu a eventuálne využitie
jeho časti v Špeciálnom valcovacom programe hutí, navrhujeme nasledovné riedenie:
Kovový rádioaktívny odpad ukladať po celú dobu životnosti elektrárne v priestoroch
dočasného úložiska. Bude na to treba cca 37 * priestorov úložiska (cca 750 nr).ZvyS-
né priestory m8Žu byť využívané operatívne pre projektom predpokladané účely - pri
kontinuálnom spracovávaní RAO vyvinutými technológiami a ukladaní v RÚ to bude pos-
tačujúce.

Po ukončení životnosti elektrárne sa uložený kovový odpad spracuje tavením
spolu 3 odpadom z likvidácie elektrárne.

Predpokladáme, že minimálny objemový redukčný faktor tejto technológie bude
50 a len efekt na úspore za skladovanie by predstavoval čiastku asi 3 mil. Kčs.
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3. ZHODNOTENIE KAPACITNÍCH TJSPOK Z RIEŠENIA DÚ 05

Zavedenie technológií vyvinutých a overovaných v rámci rieSenia DÚ 05 prine-

sie úspory kapacít v regionálnom úložisku, ktoré sú vyčíslené v nasledujúcej tabuľ-

ke.

pôv.objem

redukovaný
objem

m 3 v HÚ

nr v BÚ po
3prac.kovu
tavením

Druh a množstvo odpadu pre 4 bi. VVER v m /rok

spálit.

231

4,62

9,24

9,24

lisovat.

99

22

44

44

nespal,
nelisov.

22

22

22

1,0

pohony

3

3
3

0,12

VZTF

25

3,84

7,7

7,7

drevo

0,5

0,01

0,02

0,02

spolu

380

55,47

85,96

62

% pôvod,
objemu

00

14,59

22,62

16,30

Pozn.

Tab. 2 Úspory kapacít v RÚ

Z tab. vyplýva, že po realizovaní spaľovne bude možné spracovávať 93,4 % všet-

kých produkovaných pevných RAO so sumárnym objemovým redukčným faktorom 6,23. V po-

rovnaní s využívaním iba technológie nízkotlakého lisovania sa dosiahne úspora skla-

dovacích kapacít 51,62 m /rok pre 4 bi. W E R pri súčasnej neporovnateľne vhodnej-

šej forme odpadu pre trvalé uloženie. Ak pripustíme lisovanie drobného kovu spolu

s ostatným lisovateľným odpadom - čo je možné - pokryjú spracovateľské technológie

až 99 % vSetkých produkovaných pevných odpadov.

4. ZÁVER

Uvedené čiastkové technicko-ekonomické pohľady ne problematiku spracovania RAO

prezentujú súčasnú úroveň jej rieSenia. Vychádzajú z predpokladu, že vývoj prevádz-

kovej spaľovne bude dokončený a spaľovňa bude uvedené do prevádzky. Zjednotenie kon-

cepcie spracovania pevných rádioaktívnych odpadov u oboch Štátnych podnikov SEP a

ČEZ je predpokladom efektívneho prevádzkovania spaľovne. Otázka jej exploatácie zá-

sadným spfi3obom ovplyvňuje ekononiku spracovania vSetkých pevných RAO, pretože spa-

ľovaním možno z nich spracovať až 6i %.
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ĎALŠIE METODY SPRACOVANIA PEVNÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH ODPADOV

Elena Tittlová, Anton Svrček, Eduard Hazucha, Ľudovít Fraňo, Michal Pisca

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

ANOTÁCIA

Referát zhŕňa práce uskutočnené v rámci ŠO A 01-159-812/05 na technológii a technických pro-

striedkoch pre spracovanie pevných odpadov vznikajúcich počas prevádzky JE. Sloha sa zaoberala otáz-

kami vývoja technológie spaľovania (je predmetom iného referátu), vývojom spôsobu a realizáciou

zneškodňovania vzduchotechnických filtrov, výrobou pily pre fragmentáciu dreva, výrobou triediaceho

boxu, doriešením otázok triedenia odpadov a využitím technológie vysokotlakého lisovania.

1. ÚVOD

V predchádzajúcej Štátnej úlohe HVT riešenej T rokoch 1981-85 sa započalo s
rieSením problematiky spracovania perných odpadov produkovaných jadrovými elektrár-
ňami v ČSSR. Podstatou riedenia v tých rokoch bolo získanie orientácie v produkcii
pevných odpadov, vytvorenie základnej koncepcie spracovania týchto odpadov a vytvo-
renie podmienok pre riešenie problematiky v súčasnej štátnej úlohe RVT A 01-159-
-812/05 "Zneškodňovanie pevných RAO".

Základná koncepcia spracovania,ktorá bola predložená v r. 1985 sa v súčasnos-
ti dopĺňala a v praxi sa úspešne realizovala značná časť jej zásad a postulátov:

A vyjasnili sa otázky triedenia, pričom do už realizovaného triedenia sa vsunulo
využívanie triediaceho boxu, ktorý je realizovaný na JE Bohunice. Triedenie pri-
tom jednoznačne podlieha áalšienu spracovaniu odpadov

B technológie spracovania odpadov sú vyvíjané podľa druhov odpadov a ich cieľom je
objemová redukcia a tvorba vhodného finálneho produktu s možnosťou ukladania na
regionálnom úložisku.

Nízkotlaké lisovanie, ktoré bolo zavedené ako prvá metóda objemovej redukcie RAO,
je v súčasnosti chápané ako metóda spracovania pre obmedzený druh odpadov (drobný
kov, sklo) v súvialosti a realizáciou spaľovne.

Spaľovanie nachádza využitie pre velký sortiment odpadov (mSkký spáliteľný odpad,
drevo, oleje)- 61 % všetkých odpadov /~'_7. T rámci riešenia bola realizovaná ex-
perimentálna spaľovňa, ktorá dala podklad pre rozhodnutie o realizácii prevádzko-
vej spaľovne v ČSSR.

Chealcká oredúorava spo.iená a lisovaním je realizovaná pre spracovanie VZT filtrov.

Upravená píla je realizovaná pre preédpravu dreve pred spaľovania.

Týmito technológiami je pokryté spracovanie hlavnej časti produkovaného odpa-
du x JE (98 * ) . Veľkorozmerný kovový odpad bude na JE fragmentovaný a počaa život-
nosti JE skladovaný v jej úložisku. Po ukončení životnosti JE bude spracovávaný s
kovovým odpadom z likvidácie JE metódou tavenia, ktorá je vyvíjaná v rámci ŠU A 01-
-125-818 "Rekonštrukcia a vyraďovanie JE z prevádzky".
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C úprava a balenie produktov pre trvslé uloženie

Finálne produkty lisovania a spaľovania budú balené v 200 1 typizovaných su-

doch. Produkt twvenia ešte nemé určený rozmer resp. obal.

2. METÓDY SPRACOVANIA PEVKÍCH RAO

2 . i . S p r e c c v 8 n i e s p á l i t e ľ n é h o o d p a d u

Dielčia úloha 05 "Zneškodňovanie pevných RA odpadov" bola rozčlenená na 5 hlav-

ných etáp, pričom dve etapy se týkali overovania a optimalizácie technológie spa-

ľovania /"i, 2_7, a to nosnej technológie spracovania najväčšieho percenta pevných

odpadov (61 *) vznikajúcich na jadrovej elektrární /~2_7. V rámci týchto prác bolo

overené navrhnuté spaľovacie zariadenie vrátane čistenia spalín, overený bol sys-

tém merania a regulácie procesu, optimalizovali a zdokonaľovali sa uzly zariadenia,

činnosti pri manipulácii s odpadom a riešili sa metódy kontrolných meraní. Využi-

tie spaľovne bolo rozšírené i na spaľovanie kontaminovaných olejov a zariadenie je

možné použiť i ne spaľovanie niektorých kontaminovaných materiálov (kadavery) vzni-

kajúcich mimo rezortu jadrovej energetiky. Výsledný produkt spaľovania bude zace-

mentovaný do 200 1 suda, pričom objemový redukčný faktor (VRF) sa predpokladá 50.

Cieľom týchto experimentálnych prác bolo splnenie nielen predpísaného reali-

začného výstupu RV 08 "Rozhodnúť o použití technológie spaľovania SA odpadov", ale

i tvorba podkladov pre projektovanie, výrobu a výstavbu prevádzkovej spaľovne, to

znamená, že práce vytvorili taký podklad, že T r. 1990-93 sa môže realizovať pre-

vádzková spaľovňa pri JE Mochovce v rámci pokračujúcich prác BVT ako prevádzkovo

neoverené zariadenie.

Domnievame sa, že od roku 1984, kedy sa započalo s výstp.bou experimentálnej

spaľovne vo VOJE, se urobilo v rámci RVT veľa prác , ktoré napomohli urýchlenej TCB-

lizécii prvej prevádzkovej spaľovne RA odpadov v ČSSR. Tieto práce boli realizova-

né v úzkej spolupráci s koncernovým podnikom Uránové doly Západné Čechy Ostrov a

Vysoké škola banská v Ostrave e v oblasti presadenia realizácie účinne napomohli

i 3EP-EBO s FKFE.

2.2. S p r a c o v a n i e o d p a d u l i s o v a n i a

Lisovaním odpadov sa práce tejto DÚ nezaoberali, nakoľko už v predchádzajúcom

období bol vyvinutý a realizovaný nízkotlaký lis pre lisovanie pevných odpadov do

200 1 sudov a zaistený výrobcs vyrobil lisy pre víetky JE T dostatočnom množstve.

S postupujúcim vývojom spaľovania sa vSak prehodnotilo použitie lisu s tým, Že li-

sovanie sa bude využívať pc zavedení spaľovania len rut obaedzený druh nespáliteľ-

ných odpadov a to drobný kov, elektroinštalačný materiál, sklo, sklenená vata, vlož-

ky VZT filtrov. V súčasnosti, sa účelom redukcie objemu a úspory úložísk na elektrár-

ni (hlavne na JE V-1), bol lisovaný vSetok lisoveteľný odpad. Lisovaním v budúcnos-

ti sa bude spracovávať 38 % odpadov.

Výsledný produkt bude balený do 200 1 suda bas áalSaj úpravy, čo podľa "Krité-

rií prijateľnosti odpadov na regionálne úložisko" predstavuje sud s voľnou aktivi-

tou- Expozičný príkon týchto sudov dosahuje 5/UGy/h. VHF lisovania j« 4,5 - 5.
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2.3. S p r a c o v a n i e v z d u c h o t e c h n i c k ý c h f i l t r r v

Samostatným druhom RA odpadov, ktorých spracovanie zetieľ nebolo riešené 3Ú
vzduchotechnické filtre.

V rámci riešenia /~4_7 boli sledované Jednak možnosti spaľovania a jednak mož-
nosti lisovania týchto filtrov. Keáže rozmery VZT filtra neumožňujú použiť ani jed-
nu z metód bez predchádzajúcej fragmentaci*, pokúsili sme 9* rieSiť tento problém.

Problém fragmentaci* sa vsak spočiatku nepodarilo uspokojivo riešiť, nakoľko
na trhu neboli k disposici! zariadenia, ktoré by po prípadnej úprave vyhovovali na-
Sim požiadavkám. Jediné riešenie ostávalo v podobt ručného delenia na časti vhodné
pre spaľovanie alebo lisovanie, pričom nám bolo jasné, že realizácia tejto manipé-
lácie bude narážať na nevôľu užívateľa.

Fragmentované jednotlivé časti /tkanina, separator, obal/ sme podrobili sle-
dovaniu z hľadiska spa'liteľnosti. Tieto materiály (okres dreveného obalu) sa skla-
dajú z chlórovaných plastických l&i^k, pričom tkanina filtra obsahuje 53,5 % hm. a
separátory 57,6 % hm. chlóru. Z hľadiska vývoja silne koróznych spalín pri spaľova-
ní sme možnosť spaľovania zamietli.

Pri sledovaní možností lisovania 3me uskutočnili rad experimentov s rôznymi
spôsobmi ručnej fragmentacie VZTF a s rôznymi variáciami ich ukladania do sude na
zlisovanie. Výsledky ukázali, že na spracovanie 4 ks filtrov sú potrebné 2 pracov-
níci počas i hodiny (t.j. ročná produkcia za 25 hodín), pričom výsledný VRF = 3,6.

Tieto výsledky boli opgť neuspokojujúce, hlavne z dôvodu pracnej predúprsvy
VZTF pred lisovania. Hľadeli sa teda ďalSie možnosti spracovania, ktoré by síce vy-
chádzali z lisovania, ale predúprava VZT filtra by menila fyzikálne alebo chemické
vlastnosti vložiek filtra.

Lisovanie tepelne upravených vložiek VZTF

Predchádzajúce spôsoby spracovania VZTF založené na nízkotlakom lisovaní sú-
časne ukázali, že príčinou nízkeho VRF sú hlavne separátory, ktoré po zlisovaní sú
3tále v oblasti pružnej deformácie a po uvoľnení barana dochádza k expanzii zliso-
vaného objemu. Keďže separátory sú z termoplastickéj látky, overovali sme možnosti
využitia tepla pre zmenu ich fyzikálnych vlestností. Experimentem! sme došli k vý-
sledku, že nezvratné zmeny materiálu prebiehajú pri teplotách 230-250 °C a čas pot-
rebný nti prehriatie celej vložky bol cca 1 hod*

Pre realizáciu riešenia sme uvažovali vyrobiť nahrievacie zariadenie a nehria-
ty filter uložiť do paketovacieho lisu PL-12 s upraveným baranom. Tu sa jednoduchým
spôsobom oddelia drevené obalové dosky od zlisovanej vložky. Výlisok o rozmeroch
600 x 600 x 100 mm po stuhnutí je prerezaný ručnými pákovými nožnicami (ne plech)
a fragmenty sú uložené do 200 1 suda a uzatvorené * VRF tejto metódy bol 6.

Lisovanie chemicky upravených vložiek VZTF

I keä predchádzajúci spSsob tepelne upravených vložiek sa zdal byť nádejný,ob-
sahoval eSte stále značný počet ručných manipulácií hlavne s frsgmentáciou slisova-
ných vložiek a prípadne i nutnosť odsávania vznikajúceho plynného chlóru pri tepel-
nej úprave.

Pre definitívnu realizáciu a splmenie RV 09 "Zaviesť zneškodňovanie VZT fil-
trov v prevádzke JE" bolo rozpracované riešenie lisovania chemicky upravených vlo-
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žiek VZTF, ktoré sa vyznačuje týmito prednosťami:

- nízke investičné a prevádzkové náklady

- jednoduchá realizácia vlastnými silami uživatele

- nízky podiel ručnej manipulácie s minimálnou možnosťou vystavenia obslužného per-

sonálu ionizujúcemu žiareniu

- vysoký VRF

- spracovateľský postup nespôsobuje rozklad vložiek na deriváty chlóru

- finálny produkt je balený v 200 1 3Ude

Spracovanie vložiek VZTF chemickou predúpravou je založené na poznatku, že u

aeparétora vyrobeného z polyvinylchloridu vo zvlnenom tvare a tkaniny z polyvinyli-

dénchloridu, ktoré sú uzatvorené v priestore nasýtených pár vhodného rozpúšťadla,

dochádza v dôsledku týchto rozpúšťadiel k napučiavaniu makromolekuly PVC a polyvi-

nylidénchloridu a v dôsledku toho k strate pružnosti a k zániku vyprofilovaného tva-

ru separators.

Po odstránení napučaného separators a tkaniny z prostredia pár dochádza k de-

sorbcii pôvodného rozpúšťadla (reverxibilný dej) avšak vyprofilované tvary sa spSť

nevracajú. V Stádiu napučiavania a bezprostredne po ňom je materiál vložky mäkký,

nevykazuje žiadnu pružnosť a lisovaciemu tlaku nekladie žiaden odpor. Po zlisovaní

si výlisok ponecháva nový tvar.

Naparovanie vložiek je založené na reakcii makromolekuly polyvinylchloridu a

polyvinylchloridénu s nasýtenými parami takého rozpúšťadle, v ktorého molekule v

dôsledku mezomerného efektu vyvolaného atornami (alebo stupňami atómov) priťahujú-

cimi elektróny dochádza k polarite väzby, k trvalému posunu vazbových elektrónov

a v dôsledku toho k vzniku parciálnych nábojov, pričom však nevznikajú vodíkové mos-

tíky, napr. u molekuly acetónu:

CH,— C ( t^ CH,

V laboratórnych podmienkach boli odskúšané s pozitývnym výsledkom rozpúšťadlá:

acetón, chloroform, 1,4-dioxán, N,N-dimetylformamid, dimetylsulfoxid.

Pre použitie v prevádzke je však najvhodnejší technický acetón pre jeho dostup-

nosť, nízku cenu (4 Kčs/1 1), pre vysokú tenziu pár a k reakcii ho možno používať

i pri nízkych teplotách. Najvýhodnejšie je zaistiť teplotu 20 °C, kedy naperenie

filtra trvá 10 dní.

Pre prevádzkové používanie bola vyrobená tesne uzatváratelhá naperovecia vaňa

pre 3 ks filtrov o rozmeroch 1000 x 2000 x 1000 mm. Vo výške 30 cm od dna je Bre-

zovana nastavbn predstavujúca rošt na ukladanie filtrov. Pod roštom je instalovaný

vyhrievací had ne prípadné dohriatie rozpúšťadla na teplotu 20 °C. Po 10 dňoch na-

parovania bol filter položený nad okraj suda, ručným miernym tlakom pomocou "tla-

čítka" bola vložka vytlačená do suda a lisovaná. Postupne bolo do 200 1 suda sliso-

vaných 6 ks filtrov (objem 1 ks VZTF * 220 1), pričom bol dosiahnutý VRF « 6,6.

Predložené riešenie bolo overené v prevádzke. Pre spracovanie VZT7 je vhodné

mať k dispozícii 2 ks vaní pre 6 ks VZTF, čo predstavuje napínanie jedného 200 1

suda. Jednoduchá konštrukcia vaní umožňuje ich realizovať na každej JE vlastnými

silami.
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"r . t -řnie u ulív-ittrVa si vyžiaOf nékls'3y:

- výr;>bn 2 ka vaní; jadnorézové inve3tícin : 40 00C KČ3
- spotreby chemikálií pre spracovanie ročnej
produkcie: 100 ks x 15 1 x 4 ^5s ° 000 Kčs

- sp' -treba c ba lovech sudov pre ročrul produkciu:
17 ks sudov x 210 Kčs 3 570 ICČ3

- nóklady na ukladanie ročnej produkcie v HÚ:
•7 ka x 0,4 m 3 x 5 000 Kčs 34 000 KČ3

ročné prevádzkové náklady: 43 570 Kčs

V prípade pôvodnej alternatívy lisovanie VZTF na paketovacom lise PL-12 po 2
kusoch, viazsnie do balíka s ukledanie balíkov do Špeciálne zhotoveného ocelového
obalu (triede 11), ktorý je transportovaný na regionálne úložisko, by spracovanie
ročnej produkcie predstavovalo u prevádzkovateľa náklady:

- 3000 Kčs (obal) x 50 balíkov: 150 000 Kčs
- 0,26 m 3 x 50 ks x 5000 Kčs : 54 000 Kôs

ročné prevádzkové náklady: 204 000 Kčs

Z uvedeného vyplýva vysoká úspora ročných prevádzkových nákladov u užívate-
ľa cca 160 tÍ3. Kčs. Určitá úspora bude získaná i pri transporte odpadu.

Navrhnutý spfoob spracovania vzduchotechnických filtrov lisovaním s chemickou
predúprevou bol odskúšaný na JE V-1, je spracovaný prevádzkový predpis /~4_7 a je
predmetom patentnej prihlášky 6. 4093-69 Ing. Fraňu. Týmto bol splnený i predpísa-
ný RV-09 "Zaviesť zneškodňovanie VZT filtrov v prevádzke JE" pred stanoveným ter-
mínom (r. 1990).

2.4. F r a g m e n t a c i * d r e v e n é h o o d p a d u p r e d s p a -
ľ o v a n í m

Kontaminovaný drevený odpad vzniká na JE z údržbárskych činností vo veTmi ma-
lých množstvách v priemere 1 mvrok (4 bi.). Tento odpad bude spracovávaný spárová-
ním po predchádzajúcej fragmentacii na veľkosť vhodnú pre balenie do Štandardného
PE vreca (max. výgka 55 cm) /~5_7.

Pre fragmentáciu dreveného odpadu bol vo VÚJE vyrobený funkčný ku» fragmentač-
ného zariadenia, ktorého konštrukcia pozostáva z:

- okruSnej píly HVP-60

- cyklonu
- ventilátora
- filtra a prepojením do vzduchotechnického systému JE
- spojovacieho potrubia
- elektroSnstí

?ri pílení dreva »>i piliny zachytené krytovanía pracovnej časti, ktorá sa na-
chádz* v neustálom podtlaku vytvorenom ventilátorom (1350 nr/hod * 0,35 m v s ) . Pi-
liny 9Ú účinkom odsávania strhávané dn cyklónu, kde dochádza k ich odlučovaniu a cez
klapku sú zachytávané do PE vreca. Nosná vzdulina po odlúčení pilín prechádza cez
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filtračný kus do vzduchotechnického systému JE.

Cyklón, ventilátor, transportné potrubie, oceľovoplechové rozvodnica a elek-
tročasť sú umiestnené v nosnom ráme. Elektrické ovládanie je riešené tlačidlom, kto-
ré uvádza do chodu ventilátor a s oneskorením 1-15 sek. sa uvádza do chodu píla.
Na ráme píly je tlačidlo STOP pre okaažité vypnutie píly (rentilátor je v chode).

V súčasnosti je píla dokončené, bola overená jej funkčnosť s neaktívnym mate-
riálom a pripravuje sa jej inštalácia na JE Bohunice, kde bude uvedená do chodu.

2.5. S p r a c o v a n i e p e v n ý c h o d p a d o v v y s o k o t l a k ý m

l i s o v a n í m

V rámci rieSenia realizačného výstupu č. 18 "Rozhodnúť o zavedení vysokotla-

kého lisovania, fragmentacie a triediaceho boxu" bola študijné rozoberaná možnosť
využitia vysokotlakého lisovania pre spracovanie pevných odpadov v ČSSR a prípad-
ná možnosť zaistenia jeho výroby /~6_7.

Pri výbere vhodného lisovacieho systému sa vychádzalo z požiadavky, aby sys-
tém umožňoval dosiahnuť výslednú hutnosť spracovávaného kovového odpadu 2000 -
3500 kg/m pri max. hrúbke steny 10 mm a pevnosti v ťahu 450 ifPa a zároveň umožňo-
val spracovávať ako objemovú jednotku 200 1 sud.

Pri porovnávaní dvoch lisovacích systémov
- klasický hydraulický lisovací systéa
- explozívne tvárnenia
bol vybratý hydraulický system síca 2-3 x drahší c hľadiska predpokladaných jedno-
rázových nákladov, ale s lapiou aožnoaťou zaistenia prípadnej dodávky. Hlavným ne-
dostatkom explozívnej metódy je okamžitý výron značného množstva RA aerosólov, čo
by vyliedelo vývoj zložitých a účinných vzduchotechnických odsávacích zariadení a
naviac tento systém »a v ČSSR prakticky nevyužíva a tým nemá zaistená dodávateľská
kapacity.

Vývoj jednoúčelového hydraulického stroja a lisovacia tlakom cca 40 MPa po kon-
zultácii a potenciálnym výrobcom (ŽĎAS n.p. žáár nad Sázavou) by trval 3,5 roka,
náklady na vývoj a postavenia základnej lisovacej Saati by stál cca 8 mil. Kčs a
do používania by mohol byť celý systém nasadený v rokoch 2003-2005.

Zhodnotenie využívania vysokotlakého lisovania bolo prevedené na základe po-
rovnávania kapacitného ukazovateľa - objem skladovacích priestorov na regionálnom
úložisku - jednotlivých jestvujúcich i perspektívne uvažovaných metód v rôznych lo-
gických kombináciách, pričom sme uvažovali 1 metódu tavenia kovov, ktorá sa vyvíja
v súvislosti s rieiením likvidácie JE po ukončení ich životnosti:

a/ vysokotlaké lisovanie
b/ vysokotlaké lisovanie a spaľovanie
c/ nízkotlaké lisovanie a spaľovanie
d/ nízkotlaké lisovanie
e/ nízkotlaké lisovanie a tavenie
f/ nízkotlaké lisovanie, spaľovanie a tavenie
g/ vysokotlaké lisovanie a tavenie

Predpokladali sme, že z uvedených kombinácií bude možné po zhodnotení vybrať
kombináciu, ktorá bude pokrývať vysoké percento spracovania vznikajúcich odpadov,
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bud* ekonomicky dostupné a prinesie výrazné úspory objemu pri ukladaní spracované-

ho odpadu na RÚ viá tab*1.

metoda

a
b
c
d

e
f
S
h

spracovania RAO

*

99
100

99
38
39
100 x

100 x

-

potraba sklad,
priestorov na RÚ

ar

465
242
539
939
762
333
421

1757

úspora skladov,
kapacít %

74
86
69
46
57
81

76
-

uvedenie kombinácie
do prevádzky

2003 - 2005
— n _

1994 - 1995

uváděné

1995

1995

2003 - 2005

Tab. 1 Zhodnotenie koabinácií spracovateľských technológií pri spracovaní ročnej

produkcie PRAO z prevádzky JE v ČSSR

x - tavenia získava na význame z pohľadu likvidácie kovového odpadu z likvidá-

cia «TE

h - ukladania PRAO baz spracovania (pre porovnania úspor)

Z tabulky vychádzajú výhodne kombinácie b - vysokotlaká lisovanie a spaľovanie

a f - nízkotlaká lisovania, spaľovanie a tavania. Pri zválení áelších aspektov a to:

r uvadania technológií do prevádzky

- využitie pra spracovania odpadov z likvidácia JE

- kvalita finálneho produktu

- rozpracovanost a dostupnosť technológií

ja predsa len výhodnejšia kombinácia nízkotlakého lisovania, spaľovania a tavania.

Výsledok tajto analýzy potvrdil správnosť vypracovanej koncepcia spracovania

pevných RAO z r. 1965 /~7_7, kde ako hlavná technológie spracovania pevných odpa-

dov vznikajúcich pri prevádzka JE sa budú rozpracovávat technológia nízkotlakého

lisovania a spaľovania pri zabezpečení zariadení pra triadania a predúpravu odpa-

dov.

2.6. T r i e d e n í o d p a d o v

Návrh pradpiau pr- triadania pevných odpadov na JX bol spracovaný už v r.1983

a určoval triedenie odpadov v mieste vzniku na lisovateľné, spáliteľné a iná odpa-

dy (pre ukladania). V tomto období bolo na JE realizované iba nízkotlaká lisovania

a otáčka realizácie spaľovania bola vyjasnená ai koncom roka 1966, kady bola potvr-

dená vydamím realizačného výstupu č. 6 Federálnym ministerstvom palív a energetiky.

Vzhľadom na túto nevyjasnenoať a hlavne na zhoršujúcu aa situáciu v zaplnení úloz-

•aých priestorov hlavne JE T-1, bolo nutná lisovať vletky odpady (i spáliteľné) a tak

aa postupná upúlťalo od kvality triedenia.

V rásKi rielenia mmotaámo XV 17 "Initalovať prototyp zariadenia pra triadania

pevných RAO v prevádzka JE" /B7 boli opiť preverované postupy triadania a pra Jeho

skvalitnenia bol vo V0JE vyrobený prototyp trledlaeeho boxu /"9_7, ktorý bol nm Jl

183



Bohunice inštalovaný a overený. Súčasne ool spracovaný prevádzkový postup pre trie-
denie pevných RAO, ktoré je realizované v 2 fázach:

- triedenie odpadov v mie3te ich vzniku na kontaminovaný a nekontaminovaný od-
pad, pričom kontaminovaný odpad je súčasne triedený na lisovateľný, spáliteľný
a iný (na uloženie). Triedenie uskutočňuje pracovník, ktorý odpad vyprodukoval.

- dotriedenie kontaminovaného odpadu (lisovanie, spaľovanie, ukladanie) v prípa-
de, že prvotné triedenie nebolo uspokojivo spravené. Dotriedenie vykonáva t->n
istý pracovník, ktorý odpad zle vytriedil (stimul kvality práce).

Pri overovaní triedenia v triediacom boxe bola preverovaná diskutovaná mož-
nosť triedenia odpsdu podľa aktivity pomocou etalónov Co a Cs 7 Principiálne
toto triedenie nie je možné nakoľko pozadie v triediacom boxe je írčené viac ak-
tívnym odpadom a prípadný nekontamihovaný odpad nie je možné ani pri ručnom trie-
dení oddeliť resp. nájsť. S obtiažami bol podobne nachádzaný i najaktívnejší kus
odpadu. Tento výsledok zároveň potvrdzuje, že oddelenie aktívneho od neaktívneho
odpadu musí byť prevádzané v mieste vzniku pracovníkom produkujúcim odpad na zák-
lade jeho znalosti o vzniku odpadného materiálu. Platí princíp, že neaktívny od-
pad vhodený medzi aktívny, postupuje ďalej akc aktívny odpad.

3. ZÁVER

V referáte sú zhrnuté práce, ktoré v rámci riešenia ŠU A 01-159-812/05 "ZneS-
kodňovanie pevných odpadov" boli venované rieSeniu a realizácii technológií a tech-
nických zariadení pre úpravu a spracovanie odpadov. Niektoré Čiastkové otázky,kto-
ré boli sledované, nie sú tu ani spomenuté napr. otázky výberu zariadení pre frag-
mentáciu kovov, návrh pracoviska pre úpravu a lisovanie odpadov, technicko-ekono-
mické zhodnotenia a pod.

Vývoj riešených prác a získané výsledky s postupom času ukazujú, že navrhnu-
tá koncepcia spracovania pevných odpadov bola správna a že táto koncepcia je pos-
tupne realizovaná. Rozpracovanost metód spracovania RAO ukazuje, že v blízkej bu-
dúcnosti (po realizácii prevádzkovej spaľovne) sa budú spracovávať prakticky všet-
ky druhy odpadov (okrem kovového), So objemovo predstavuje 99 % odpadov. Pripra-
vovaná ŠU pre roky 1990-93 sa preto jednoznačne zamerala v oblasti spracovania pev-
ných RAO na doriešenie technológie spaľovania 8 realizáciu prevádzkovej spaľovne.

V rámci riešenia tejto DÚ boli v plánovaných temínoch (e niekde i predčasne)
splnené 2 hmotné a 2 nehnotné realizačné výstupy. Bola rozvinutá i účinná spoluprá-
ca s UDZČ Ostrov a VŠB Ostrava, hlavne v oblasti vývoja technológie spaľovania.

Riešenie predmetnej DÚ si vyžiadalo počas rokov 1986-89 celkové náklady v hod-
note 8,7 mil. Kčs.
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ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Michal Vaněček, Lumír Nachmilner

Ostav jaderného výzkumu, Řež

ANOTACE

Referát informuje o hlavních výstupech výzkumných prací provedených v rámci OSP A 01-159-812

s cílem získat podklady pro rozhodnutí o budování hlubinných úložiěf RAO v ČSSR. Přestože z ekono-

mických i technických důvodů nebyly podniknuty žádné kroky k zahájení stavby hlubinných systémů,

ukázalo se, Se čs. organizace jsou metodicky i realizačně připraveny tuto složitou a finančně nároč-

nou problematiku zvládnout, a že lze nalézt na území ČSSR nejméně dva typy pro tento účel využitel-

ných geologických struktur: pevné horniny kristalinika a sedimentární jílové vrstvy.

1. OVOD

RAO vznikající lidskou činností v jaderných energetických i neenergetických obo-

rech lze jednoduše podle typu a úrovně aktivity obsažených radionuklidú rozdělit do

pěti kategorií. Na základě tohoto dělení doporučuje MAAE vhodné uspořádání systému

jejich trvalého uloženi. V souladu s tím byla pro čs. jaderně energetické zdroje

přijata koncepce regionálních povrchových úložiši, budovaných v ochranných pásmech

JE Dukovany a Mochovce. Bezpečnostní rozbory potvrdily, že zde mohou být ukládány

pouze nízko a středně aktivní odpady neobsahující dlouhodobé radionuklidy, a to

v souvislosti s požadavkem uvolnit za 300-500 let takto blokované lokality k obecné-

mu využití.

Je známo, že JE jsou nebo budou zdrojem RAO nepřijatelných do povrchové struk-

tury. Pro ně MAAE doporučuje využít geologické formace. K tomuto účelu se v prvním

přiblížení nabízí využít opuštěná důlní díla. Při hlubším rozboru je však nutno uvá-

žit, že výskyt sutoviny sleduje obvykle anizotropnl systémy, vyhojené či vyplněné

ložiskovou surovinou. Během důlní činnosti jsou tyto systémy otevřeny a navíc vzni-

kají zálomové pukliny. Celá struktura pak vytváří rozsáhlý kolektor podzemních vod,

jehož odizolování a utěsnění je ekonomicky neúnosné nebo technicky málo účinné a

trvanlivé. Výjimečně lze nalézt opravdu suchý důl, ten ale s největší pravděpodob-

ností na území ČSSR neexistuje. Z těchto důvodů, v souladu se zahraničními zkušenost-

mi, byla preferována idea účelově zbudovaného úložného systému,

V roce 1984 byly Plynoprojektem uvolněny informace o vývoji konstrukce podzem-

ních kaveren, určených jako zásobníky plynu. Tento impuls rozpracoval EGP ve studii

ukládání RAO v hlubinném úložišti (dále jen HO) jámového typu, kde úložné prostory

přímo navazovaly na linku upravující RAO. Původně navržené umístění stavby EDU bylo

později vzhledem ke stupni rozpracovanosti tamnějšího povrchového úložiště zaměněno

lokalitou JE Temelín.

Do dnešního dne byla problémům spojeným s budováním HO RAO věnována řada prací,

shrnutá v závěru této stati. Ty byly kriticky zhodnoceny ve zprávě /13/, proto se

zaměříme pouze na klíčové informace.

Smyslem všech technických i teoretických činností, týkajících se hlubinného

ukládání, bylo shromáždit podklady, na jejichž základě by FMPE bylo schopno rozhod-

nout o realizaci HO v souladu se zněním RV 10 "Rozhodnout o podzemním ukládáni RAO

v JE Temelín a JE Kecerovce".
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2. LOKALITA JE TEMELÍN

Prvním důležitým výstupem řešení OSP mělo být rozhodnutí o vhodnosti či nevhod-

nosti vybrané lokality pro realizaci HÚ a v případě pozitivního výsledku mělo být

toto tvrzení podepřeno ekonomickým rozborem a ideovým návrhem kavernového způsobu

ukládání RAO. Základ byl spatřován v realizaci souboru metodik geologického průzku-

mu, který měl vynést verdikt nad lokalitou. Sestavení projektu geologicko-průzkum-

ných prací a jejich realizace se ujala Stavební geologie. Současně byly požádány

geologické ústavy při ČSAV o bezúplatnou spolupráci na řešení některých klíčových

otázek.

Nosným programem geologicko-průzkumných prací SG byla realizace dvou vrtů,

označených Js 798 a Js 799. V první fázi byl odvrtán vrt Js 798, který byl zpracova-

telem označen jako strukturní a byl ukončen na hloubce 200 m. Na něm bylo provedeno

karotážní měření, které vyhodnocuje geologické poměry přímo ve vrtu, doplněné zatě-

žovacími zkouškami uniaxiálním lisem. Ten vyhodnocuje geomechanické vlastnosti pro-

vrtané horninové struktury. Dále zde byly uskutečněny vodní tlakové zkoušky pro sta-

novení hydraulických parametrů. V horninách získaných vrtnými pracemi byly podrobně

popsány typy hornin a horninotvorné minerály. V druhé fázi byl odvrtán vrt Js 799,

který byl pro svoji hloubku 731,25 m oprávněně nazván strukturní. Zde byla opět pro-

vedena karotáž, vodní tlakové zkoušky, popisné rozbory typů hornin a horninotvorných

minerálů, mikrotektonika stanovující lokální průběh přirozeného porušení horniny za-

stižené vrtnými pracemi a navíc proběhly čerpací a stoupací zkoušky, které doplnily

a upřesnily údaje získané vodními tlakovými zkouškami. Samotná informace o geologic-

kých poměrech ve větší hloubce pod JETE je bodová, což ze statistického hlediska zna-

mená, že není reprezentativní. V kontextu širších znalostí však má zásadní význam,

nebot jak bylo konstatováno na oponentním řízení, nebyly geologicko-průzkumnými pra-

cemi zastiženy nepříznivé geologické poměry, které by zpochybňovaly vhodnost zkouma-

né lokality. Cenné poznatky a výsledky byly také získány dodatečným odběrem vzorku

vody z hlubších partií vrtu. Jeho rozborem bylo stanoveno stáří vody na cca 15-20

tisíc let a byl tak podepřen předpoklad omezené komunikace hlubších partií hydrogeo-

logické struktury s biosférou.

V závěru zprávy /9B/, hodnotící geologický průzkum, je zdůrazněno, že z hledis-

ka geologických odborností je podzemní úložiště RAO v dané lokalitě realizovatelné.

Jeho dlouhodobý vliv na okolí nepřinese s největší pravděpodobností žádná významná

rizika. Výstavba HO v areálu JETE se však nedoporučuje s ohledem na možné kolize

s provozem v té době již dokončené elektrárny. Je ale vysloven předpoklad, že v oko-

lí areálu JETE jsou stavebně geologické podmínky obdobné těm, které byly zastiženy

vrtem Js 799. V nich by mělo být úložiště vybudováno, čímž nedojde ke střetům záj-

mů s provozem JETE.

V závěru roku 1987 byly shromážděny v té době přístupné materiály /9/ a před-

loženy jako podklad pro RV 10. Oponentní řízení potvrdilo, že lokalita JETE je

z hlediska vlastností geologického prostředí vhodná, a že se jedná o perspektivní

způsob ukládání RAO. Poukázalo však na nevyváženost informací o geologické struktu-

ře na jedné straně a konstrukci inženýrských bariér, technologii úpravy a transpor-

tu RAO na straně druhé. Bylo konstatováno, že dílo nebude možné urychleně realizo-

vat v rámci výstavby JETE a bylo doporučeno pro další kolo rozhodování zmíněné oblas-

ti dopracovat.

Základním materiálem pro rozhodnutí o realizaci HO se stala studie EGP lil,

která si klade dvojí cíl: ověření konečného uložení výše a alfa aktivních RAO a vy-

užití HO pro RAO pocházející z provozu JETE.
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V úvodních částech jsou inventarizovány RAO předpokládané z provozu JETE,

v obecné rovině jsou vytyčeny základni požadavky na jejich uložení a velmi stručně

jsou shrnuty zahraniční zkušenosti. Dále jsou uvedeny požadavky, plynoucí z budová-

ní čs. povrchových úložišt, mj. požadavek nepodřizovat kvalitu stavby časovým a eko-

nomickým tlakům, narušit monopolní postavení organizací při přípravě výstavby i

vlastní výstavbě HÚ formou výběrových řízení, používat pokud možno ověřené postupy

výstavby, řešit zneškodnění RAO komplexně od vzniku až po uloženi.

0 technických podrobnostech se zmíníme pouze heslovitě. HO je navrhováno ve

tvaru "láhve" s přístupovou šachtou v intervalu 0-200 m o «5 6 m. Vlastní prostor

pro ukládání je navrhován v intervalu 2OO-5OO m o využitelném «S 9 m. Stěny jámy ma-

jí být zpevněny torkretem a v kritických místech li tým betonem. V případě nutnosti

je uvažováno o doplňkové vrstvě bentonitových cihel stabilizovaných betonovými skru-

žemi. Zapláštový prostor HÚ má být zainjektován směsí na bázi plastických hmot. Před-

pokládaná životnost těchto vrstev je cca 30 let. Pak by měla být biosféra chráněna

proti kontaktu s kontaminanty geologickou strukturou a formou RAO.

HÚ je navrhováno především pro provozní RAO z JETE. Tomu odpovídá snaha o jeho

co nejrychlejší realizaci - má být funkční se zprovozněním prvního reaktoru. Proto

je navrho'váno mj. značné omezení dalšího geologického průzkumu, který by měl být

nahrazen průzkumnou šachticí o průměru cca 6 m a hloubce 300 m realizovanou tak,

aby byla přeměnitelná na přístupovou šachtu do úložných prostor. Detailním popisem

stěn šachtice by měly být postiženy případné nehomogenity horninové stavby. Ve stu-

dii je zamítnuta možnost negativního vyhodnocení lokality a realizace hlubinné tam-

ponáže puklin horninového masívu. Tamponáž je zvažována pouze jako možnost sanace

po zjištění úniku kontaminantu. Monitorovací systém má být omezen na 4 vrty 300 m

hluboké ve vzdálenosti max. 100 m od sila.

Slabinou geologické části, shodně se závěrečnou zprávou /9B/, je opomenutí po-

pisu tektonických poruch v zájmové oblasti, neboř nelze očekávat, že by oblast JETE

patřila mezi celosvětově vzácné tektonicky neporušené oblasti.

Studie se nepříliš podrobně zabývá i technologickou částí stavby. Kapalné RAO

by měly být zpracovány kalcinací s následnou bitumenacl a produkt pak v ocelových

či papírových sudech, popř. ve vratných formách, dopraven distančním zařízením na

dno jámy. Silo by mělo být schopné přijmout i ostatní pevné RAO, čímž by po doplně-

ní případnými inertními materiály vznikl pseudomonolitický blok i> 9 x 300 m. Přístu-

pová šachta by pak měla být hermeticky uzavřena.

Experimentální program uvažuje pouze o prověrkách technologií úpravy RAO a ma-

nipulačních systémů. Úmyslně opomíjí zkoušky prokazující funkčnost ochranných bariér

systému s odůvodněním, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Tím je ale předem degra-

dována serióznost bezpečnostních rozborů na matematickou eskamontáž s nereálnými kon-

zervativními vstupy.

V ekonomické části je odhadnuta výška finančních nákladů realizace HO na 135

mil. Kčs. Podstatná část, cca 70 %, má být použita na hloubení a vystrojeni jámy.

Porovnání finanční náročnosti povrchového a hlubinného úložného systému je věnována

velká pozornost, přesto nelze na základe těchto úvah konstatovat nic jiného, než

že je zde operováno s hrubými odhady a neprověřenými položkami.

Poslední prací, kterou chceme komentovat, byl geofyzikální průzkum širšího oko-

lí JETE, provedený OGG ČSAV /li/. V kapitolách, které shrnují výsledky geofyzikál-

ního průzkumu, je uvedeno, že ve zkoumané oblasti převažují zlomy se středními úklo-
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(50-70") a nechybí ani zlomy subhorizontální. Až dosud údaje o sklonech zlomů

yběly, nebo se všeobecně předpokládalo, že jsou subvertikální. Celá oblast širší-

okolí JETE je silně tektonicky porušena. Ve zprávě uváděné a zpracované zlomy

pukliny představují v případě oživení tektonických pohybů z hlediska bezpečnosti

osféry hlavní riziko. Autoři na základě znalosti geologické stavby lokality dopo-

čuj í umístit HÚ do prostoru jihovýchodně od staveniště elektrárny, tedy dále od

lonitové zóny, která tvoří výplň důležitých tektonických struktur, do prostoru

menším porušením horninového bloku.

LOKALITA JE KECEROVCE

Druhá část RV 10 se týká lokality plánované výstavby JE Kecerovce. V rámci ÚSP

la pro tuto lokalitu nejprve vypracována rešerše geologických pr^oí /8/, která mě-

. za úkol postihnout dosud realizované geologicko-průzkumné práce, umožňující objek-

vně posoudit možnost zbudování podpovrchového úložiště RAO. Tato kompilace ukáza-

i, že v ČSSR existuje vedle vhodné lokality v pevných horninách krystalinika také
:ijatelná sedimentární formace, v níž by bylo možné zbudovat obdobný úložný systém,

:erý je připravován v belgickém Molu. Odborné československé podniky jsou přitom

;hopny navrhnout a zabezpečit jak geologickou/ tak technicko-realizační stránku

;avby (včetně použití technologií zmrazovaní obtížně průchodných míst).

Vzhledem k tomu, že termín výstavby JE Kecerovce byl odsunut, nebyly vyčleněny^

ídné další prostředky na provedení alespoň nejnutnějších technických prací. Tím ne-

/lo umožněno problematiku HO v této zájmové oblasti dále sledovat. Směr, kterým by

3 měla eventuální realizace ubírat, je patrný z následující citace /8/: "V případě,

2 bude v budoucnu přijata koncepce hlubinného ukládání RAO při JE Kecerovce, bude

atné pro další etapu průzkumných geologických prací vytypovat na základě geofyzi-

ilního průzkumu a měření vhodný a celistvý kerný blok neogenních sedimentů v opti-

Slní blízkosti JE. Pak by teprve měl být realizován průzkumný geologický vrt, zamě-

sný na řešení inženýrsko- a hydro-geologické problematiky minimálně celé neogenní

řplně pánevní struktury ve vytypovaném místě. Jestliže se podaří na základě geofy-

Lkálního průzkumu nalézt vhodnou geologickou kru pro stavbu HO, doporučujeme v zá~

§ru pokračovat".

. ZÄVER

Cílem referátu bylo shrnout klíčové práce a výsledky, které měly posloužit ja-

5 podklady pro rozhodnutí a realizaci kavernového způsobu ukládání RAO. Ty jsou do-

Lněny vyčerpávajícím přehledem prací k předmětnému tématu zaměřených. Tento teore-

Lcký aparát, uplatněný společně se zkušenostmi a znalostmi nabytými řešitelským

>lektivem během jeho formování, bude plně zhodnocen v okamžiku, kdy potřeba reali-

)vat pokročilý úložný systém pro výše aktivní odpady z čs. jaderně energetického

Mnplexu donutí zodpovědné orgány uvolnit nezbytné ekonomické, technické a výzkumné

rostředky. Musíme upozornit na to, že podle optimistického časového harmonogramu

:o průzkum, výzkum a přípravu lokality a pro vybudování HO, uvedeného ve zprávě

13/, nelze takovou stavbu uvést do provozu dříve než za 12-15 let od závazného po-

rnu k zahájení akce. Tato informace nabývá na důležitosti zejména když si uvědomí-

s, že stávající úložný systém není schopen přijmout RAO z neprojektových stavů

•aktorů.

Nemalá pozornost v řadě prací byla věnována ekonomickým úvahám. Přestože je

itrné zřejmé podcenění výsledných částek, je jasné, že argumentace o úsporách na
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povrchových úložištích v porovnání s hlubinnými je zcestná, nebot budou ukládány

rozdílné kategorie RAO. Srovnávací ekonomické úvahy se mohou uplatnit jedině v pří-

padě, že bude přijata koncepce budování dalších JE v lokalitách, kde lze realizovat

HO pro RAO všech kategorií. Pak teprve lze vykazovat aktiva, např. ze zrušení pře-

pravy RAO.

Společným znakem některých materiálů je resortismus a s tím související podce-

ňování výzkumu zapojení dalších odborností do všech stadií realizace díla, počínaje

průzkumem, přes matematické modelování, projekční práce geologické, stavební i tech-

nologické až po vlastní výstavbu. Jediným přípustným postupem budování takové ekolo-

gicky významné stavby je výběr účastníků na základě důsledně vyhodnocených konkursů,

a to zejména s cílem vyloučení diletantismu.

V zahraničí jsou k budování úložných systémů vytypovaný rozdílné horniny: sol-

ná ložiska, krystalinikum, sedimentární vrstvy. Přitom má-li stát k dispozici různá

horninová prostředí, zkoumá je paralelně, viz USA, NSR, Francie, Kanada aj. Důvodů

je řada: značná míra nejistot v odhadu dlouhodobého chování horniny při kontaktu

s RAO, ekonomie přepravy, technika budování, údržby a dlouhodobého zajištění díla,

rozdílná použitelnost struktur pro různé typy RAO, apod. Jak bylo uvedeno, v ČSSR

se nachází přinejmenším dvě použitelná prostředí: krystalinikum a sedimentární hor-

niny. Nemělo by tudíž být považováno za přepych sledování obou těchto systémů.

Při rekapitulaci můžeme zdůraznit některé aspekty budování HO: řešení je podmí-

něno uvolněním relativně vysokých finančních zdrojů, profesionálně provedeným podrcb-

ným geologickým průzkumem, kvalitním výzkumem a vývojem v oblasti manipulačních pro-

středků, bezpodmínečným zvládnutím úpravy a fixace RAO, použitím ověřených inženýr-

ských bariér a stavebních konstrukcí vč. technologií jejich realizace.
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BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ULOZlgft RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Lumír Nachmilner, Zdeněk Dlouhý, Soňa Konopásková, Václav Kouřím
Ostav jaderného výzkumu, Řež

ANOTACE

Referát komentuje požadavky kladené na náplň předběžné a předprovozní bezpečnostní zprávy úlo-

žišl RAO, plynoucí z vyhlášek S. 85/76 a 67/87 Sb. Dále jsou popsány základní přístupy k sestavení

požadované dokumentace a jsou diskutovány některé praktické zkušenosti nabyté při jejím vypracování.

1. ÚVOD

Po desetiletí soustředěné činnosti centrálních, výzkumných, projektových, vý-

vojových i výrobních organizací se začínají v CSSR rýsovat jednotlivé části systé-

mu trvalého zneškodnění RAO pocházejících z provozu JE. Patří k nim i obě regionál-

ní úložišti RAC (povrchová), jež jsou dokončována v blízkosti JE Dukovany a Moehov-

ce.

Nepominutelnou součástí' realizace úložného systému je bezpečno&tní dokumenta-

ce, která je posuzována hygienickými složkami a orgány Státního dozoru ve dvou fá-

zích: Součástí projektu je předběžné bezpečnostní zpráva (PBZ), zatímco žádost o

povolení zkušebního provozu stavby musí obsahovat předprovozní bezpečnostní zprávu

(PPBZ). Určení a náplň obou dokumentu vyplývají především z Vyhl.č. 85/76 Sb. a

Vyhl.č. 67/87 Sb. ' . Přestože se jedná o základní legislativní materiály, poci-

tujeme jako zpracovatelé bezpečnostní dokumentace často až zarážející neznalost

obou vyhlášek a s tím i podceňování n nepochopení jejich významu. Z toho důvodu se

před rekapitulací prací provedených v uplynulých letech budeme zabývat metodikou

sestavování bezpečnostních zpráv.

2. PŘEDBĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA

PBZ je součástí projektu úložišt. Musí prokázat, že zvolené konstrukční řešení

ve spojitosti se strukturou geologického prostředí do nějž je ÚRAO zasazeno, zajiô-

íuje zákonem předepsanou bezpečnost kritické skupiny obyvatelstva. Bezpečnostní

rozbory v PBZ jsou založeny na analýze proběhu a následku kontaminace životního

prostředí, způsobené postulovanou tzv. maximální havárií na úložišti. Je přitom

uplatňován konzervativní přistup, charakterizovaný v případě čs. regionálních úlo-

žišt následujícím postupem:

ai je uvažováno se zaplněním jímky RAO o nejryšší předpokládané mobilní (tj. uvol-

nitelné) aktivitě

b> předpokládá se porušení funkčnosti všech inženýrských bariér

c) k mobilizaci radionuklidfi dochází při zaplnění jímky vodou

d) jsou zvoleny nejméně výhodné migrační parametry kcnteminantu pro dané gaologic-

ké prostředí

e) jsou použity nejnižší evidované nrfltoky ve vodoteči, do níž konteminant pronikne

f) nepočítá se s naředovacími efekty

g) zanedbává se sorbce a spolusrážení radionuklid* během přenosu kontaminantu vodo-
tečí během infiltrace do studny, popř. při chemické úpravě povrchové vody na pitno
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S pomocí poměrně jednoduchých modelu dvojrozměrného transDortu

podzemní vodou a jejich přenosu potravinovými řetězci až do těla osob ' bvl vy-

šetřen vliv max. havárie a dále vliv kolísání hodnot rychlosti podzemního oroudění,

retardačních koeficientu, vzdálenosti místa havárie od vodoteče « prítoku vody ře-

kou na výsledný dávkový úvazek obyvatel.

Vedle toho byly posouzeny i scénáře nesouvisející s podzemním transportem íW,

jako např. pád letadla do ÚRAO B hoření odpadň, pěstování zaleniny ns lokalitě,

konzumace vody ze studny vybudované v areálu ÚRAO po skončení institucionální kon-

troly a konečně neplánované vniknutí do úložiště.

Ve všech těchto případech bylo zjištěno, že dávkové úvazky kritické skupiny

obyvatel budou většinou řádově nižší než stanovená hranice íO /uSv/r {resp. 1

manSv/r). Pouze výjimečně připouštěly některé scénáře dosažení těchto hodnot, nsDř.

konzumace ryb nalovených v místě vtoku kontnminantu do řeky. Podstatné část získa-

ných výsledku byla zveřejněna v PBZ obou úložišt H A O / 5 > 6 / .

3. PREDPROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA

Na PPBZ jsou kladeny odlišné nároky, ta musí zejména:

- dokumentovat, že bylo dosaženo projektem předpokládané kvality stavby

- určit zpnsob a rychlost šíření H" R tomu odDOvídající dooad na obyvatelstvo i

obsluhu ÚRAC při normálním provozu úložiště

- vytypovat možné nehody během transportu RAO, manipulace s nimi, provozu úložiště

i v období po celou dobu existence W po uzavření úložiště, navrhnout postup ná-

pravných opatření a zhodnotit následné expozice obsluhy či obyvatelstva

- prokázat, že změny úložného systému působené jeho stárnutím přinesou v rámci

ALARA minimální důsledky a že přitom nedojde k porušení čs. zákonA

- stanovit limity a podmínky provozu ÚRAO a uložení odpadl

- předložit provozní dokumentaci dokládající připravenost zařízení i personálu k

normálnímu i havarijnímu provozu

K těmto požfldavk*im musí být přistupováno - při zachování požadované míry ra-

diační bezpečnosti - z hlediska technicko-ekonomické optimalizace. To znamená, že

je nutné používat výhradně skutečně zjištčné'charakteristiky stsvby, migrační para-

metry, demografické údaje, aj. Nelze v této etapě tudíž pplikovat pouze konzerva-

tivní hodnoty vstupních veličin matematického modelu.

Podrobněji se výkladem požadavku vyhlášeJc ' a metodikou zpracování PPBZ

ÚRAO zabývá z p r á v a . Považujeme za účelné některé body v ní obsažené zdnrpznit.

3.1. Změny povodního konstrukčního řešeni

Pro rozhodnutí, které změny je nezbytně nutné uvažovat, je směrodatné norovná-

ní skutečnosti a PB2. Pokud se liší, je nutno prokázat, že se změnou nesníží bez-

pečnost úložiště. Pokud PBZ požaduje doplnění některých údajů, které nebyly v do-

bě jejího sestavení k dispozici, je třeba je rovněž zařadit do PPBZ.

3.2. Realizace programu zajiátSií jakosti

Porovnáním projektem stanovených hodnot a výsledku kontrolních měření je tře-

ba prokázat dosažení předpokládané kvality stnvby.
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3.3. Požadavky na řízení orovozu z hlediska jaderné bezpečnosti

DodrSení jaderné bezpečnosti musí být dokumentováno pro normální provoz i pro

havarijní nodmínky. K tomu účelu je třeba předložit zejména-

a) provozní předpisy, zahrnující údržbu, kontrolu provozu a provozní dokumentaci

b) popis organizace provozu vč. dooravy, převzetí a uložení RAO, postupu úložné

fronty, uzavření jínky a konečné ÚDravy úložiště

c) systémy vnějšího i vnitřního monitorování

á) postupy a předpisy, které budou uplatněny v případě vzniku předvídatelných ne-

provozních stav^ a havarijních podmínek

3.4. Limity a podmínky provozu

Vormální nrovoz úložiště je charakterizován nenřekročenim liiritních hodnot

stanovených v PPBZ. Ty musí vymezit hranici maži normálním provozem a neprovozní-

ml, popř. havarijními stavy, dále okolnosti podmiňující další výstavbu úložiště a

zejména kritéria pro nři jetí a uložení RAO.

3.5. Pr^knz o bezpečnostně-technické a ekonomické optimalizaci dopravy a ukládání

RAO
/a q/

Doprava vn K úložiště se řídí vyhláškami ministerstva zahraničních věcí ' .

V příprav* je vyhláška ČSKAE o nravidlech silniční přepravy RAČ/ 1 0' , vycházející

z doporučení MAA1? . V ÚJV byl sestaven model hodnocení vlivu transportu radio-

aktivních látek na okolí ' . S použitím těchto materiál* je nutné prokázat, že

doprava je řešena tak, aby nemohlo dojít k překročení přípustných dávkových úvazku

obavatelstva. Déle je požadováno prověřit, zda navržený úložp.ý systém nemaže být

podle principu ALARA lépe zabezpečen při nákladech, které jsou nižší než očekávané

snížení -ionndu úložiště nn životní orostredí, oceněné finanční částkou.

3.6. Limity výnustí z úložiště

Součástí limita a podmínek jaderného zařízení jsou roční limity výpustí, zá-

sahové a vyšetřovací úrovně pro denní limity výpustí. Tyto hodiety musí být schvá-

leny příslušnými vodohospodářskými a hygienickými orgány. V PPBZ se uvádějí pouze

výsledky jednání s těmito institucemi.

3.7. Dokla-Jy o připravenosti zařízení ke zkušebnímu provozu

Před zahájením zkušebního aktivního provozu musí být prokázána připravenost

technického zařízení k provozu, a to na základě komplexního programu jejich vyzkou-

šení a vyhodnocení těchto zkoušek.

3.8. Doklady o připravenosti pracovnívfi

Projekt úložiště předepisuje kvalifikaci obsluhy ÚRAO, vedle toho musí být
splnPny požadavky obecné i radiační bezoečnosti práce (CS*T 34-1730) a vyhláSky o

ochran* zdraví před ionizujícím zářením .
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4 . ZÁVĚR

Cílem prací RVT, nrovádSných v minulých letech, bylo vypracovat beznečnostní
analýzy, které m?ly podpořit žádost o povolení zkušebního provozu ÚRAO Dukovany a
Mochovce. Bylo j iž zdVaznřno, že PPBZ je sestavi te lné jen na základě zhodnocení
skutečných, reálných údajů, získatelných po předání stavby u ž i v a t e l i . Ani r.a jed-
nom ú l o ž i š t i však stavební a geologicko-průzkumné činnosti nejsou dokončeny.

Z toho důvodu jsme byli nuceni zpracovávat pouze dosažitelné oodklsdy, které
jsou někdy doplněny a jindy nahrazeny konzervativními hodnotami vstupních ve l ič in .

Tímto způsobem jsma připravovali matematický aparát, ověřovali jeho funkčnost a
zvolené metodické postupy. Takto získané poznatky lze p ř i ř a d i t k výsledkom analýz
provedených v rámci PBZ, některé však do doby schválení PPBZ tuto zprávu supluj í ,
např. Návrh KP(/ 1 4 / ' nebo Stanovení l imitního obsahu alfa zář íčů / ' 1 5 ' / . Struktuře
PPBZ se nejvíce p ř i b l í ž i l y z p r é v y / ' 1 6 ' 1 7 / a ze jména / 1 8 | / . Přestože ani jedna z nich
nesplňuje představy státního dozoru ČSKAE, kladené na FPBZ, nepovažujeme naši čin-
nost za zbytečnou. Získal i jsme cenné zkušenosti, odhal i l i některé nedostatky a
v některých ořipndech se zasadi l i o je j ich odstranění.

Va základě zde uvedených prací lze konstatovat, äe máme k dispozici metodický,
matematický i technický aparát k sestaveni PPBZ povrchových ÚRAO. Ten však mohl být
využit pouze omezen? na tzv . konzervativní výpočty, a to z následujících ďVod*:

a) Ifebyly dosud ukončeny stavební technické práce ani na jedné l o k a l i t ě ÚRAO. Z t o -
ho důvodu nejsou k dispozici nezbytné podklaly ke stanovení reálných hodnot
vstupních parametrů pro modely, s je j ichž pomocí bude provedena bezpečnostní
analýza. Teprve na jejím základě lze stanovit l i a i t y a podmínky pro ukládání
RAO. Tuto časovou néslednost s i ne všichni zástupci resortů í^!PE uvědomují a
požadují proto vydání některých materiálů bez ohledu na objektivní iíčel a mož-
n o s t i .

b) Projektová dokumentace byla nředložena v neúplné formě. Přestože vyhl.č. 67/87
Sb. byla vydána až po zahájení staveb ú l o ž i š t , nelze pominout, že nebyly zpraco-
vány projekty přepravy RAO, projekty geologického prozkumu ve vazbě na budování
podzemní monitorovací s í t ě v obou lokal i tách a předpis pro kladeni j í lové v r s t -
vy v Mochovcích. To opět způsobilo, že chybí řada údajů oro provedení reálné
bezpečnostní analýzy obou systémů.

c) tfení zpracován program z a j i š t ě n í jakost i stavby. Součástí PBZ je kapitola, týka-
j í c í se za j i š tění jakost i stavby. Obsahuje neúplný výčet norem, které je třeba
uplatňovat p ř i stavebních pracech. Vedle toho pomíjí ty fáze stavby, pro které
nejsou normy k d i spoz ic i . Důsledkem je pracné vyhledávání metod k prověření do-
sažené kvality jednotlivých nrvků stavby. To vyžaduje od investora často doda-
tečné náklady a někdy se z t r á c í účinnost kontroly tím, že nebyla uplatněna v
pravou c h v í l i . Důsledkem je oddálení možnosti definitivního zpracování výsledků.
Částečnou omluvou projektanta může být fakt, že podrobněji byl tento požadavek
specifikován si po převzetí projektu investorem.

d) Geologické, hydrogeoligické a fyzikálně-geologické charakteris t iky jsou určová-
ny na základě bodových informací - vr tů, znalost í a zkušeností p racov íků . Je
v nich vždy nezanedbatelné procento ne j i s to ty . Proto považujeme za nezbytné
vrodným způsobem takto získané údaje prověř i t . Nejúplnější informaci v tomto
směru může přinést polní stopovací zkouška, která je však časově i finančně ná-
ročná; ač není do projektu zahrnuta, měl by provozovatel zkoušku rea l izovat .
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VÝVOJ, VÝROBA A ZKOUŠKY TRANSPORTNÍCH KONTEJNERŮ

Václav Bartoš, Pavel Veselý, Lumír Nykel

Ostav jaderných paliv, Praha 5-Zbraslav

ANOTACE

Na základě specifických požadavků, které vznikly při výstavbě JE WEB-1000, vývoje nových ma-

nipulačních prostředků a zvyšujícího ee podílu mechanizace a automatizace při zpracovárvt RAO byty

konstruovány nové typy přepravních kontejnerů.

Pro vlaetrfí konstrukci dvou typů kontejnerů, byly vypočítány tloušfky stínění, V referátu jsou

stručně popsány výsledky mechanických zkoušek kontejnerů.

1. ÚVOD

V minulých letech byly vyvinuty kontejnery pro bezpečnou přepravu radioaktiv-

ních odpadů fixovaných ve 200 1 sudech. Konstrukční řada kontejnerů umožňuje poo-

dle počtu v jednotlivých typech kontejnerů přepravovat aktivitu v rozmezí

3 3 7-7,4 B 11 Bq při izotopickém složení 20% °°Co + 80% 1 3 7Cs.

otanovení a technologické změny, které nastaly při výstavbě JE Temelín vyvo-

laly nutnost konstruovat nové typy kontejnerů, které by respektovaly nové podmín-

ky při manipulaci a zpracování RAO.

2. 30UČA3NÍ 3TAV VS VÝVOJI KOUTEJNSRft I. GENSRAC3

Původní řada kontejnerů (dále jen kontejnery I. generace) byla konstruována

na základě zadání Energoprojektu. V tomto zadání byly specifikovány maximální úlož-

né aktivity v kontejnerech, izotopické složení RAO, požadavky na manipulaci- se uu~

dy a kontejnery.

V průběhu řešení bylo zadání rozšiřováno, takže konečným řešením byla konst-

rukce dvou typů jednosudových kontejnerů pro přepravu výše aktivních RAO /VARAO I

a 11/ a dvou typů čtyřsudových kontejnerů /3ARA0 I a 11/. Všechny typy kontejnerů

vyhovují jednak technickému zadání a dále požadavkům na konstrukci kontejnerů ty-

pu A ve smyslu doporučení MAAS.

Základním požadavkem pro zahájení výroby kontejnerů a jejich provozního nasa-

zení je ověření kontejnerů státní zkušebnou, vydání certifikátu Č3KAE a schválení

výroby ověřovací 3erie kontejnerů orgány hygienické služby - HH CsR a HH 33R.

V současné době je ukončeno schvalovací řízení pro kontejnery typu VARAO I,

3ARA0 I a II. U kontejneru VARAO II probíhá schvalovací řízení.

3. ZADANÍ PRO VÝVOJ KONTEJNERŮ II. GENERACE

Jak už bylo uvedeno požadavek na inovaci kontejnerů pro přepravu RAO vycházel

jednak z odlišného stavebního uspořádání objektu na zpracování RAO na JE Temelín

a uplatnění odlišných způsobů manipulace s naplněnými sudy včetně zvýšení podílu

mechanizace a automatizace při technologickém procesu zpracování RAO. Na základě

uvedených skutečností bylo zpracováno Energoprojektera Praha technické zadání,

z něhož vycházela konstrukce kontejnerů II. generace.
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3.1 I e c h n i c k é z a d a n í

Aktivita produktu:

Rft koncentrát: max. aktivita 4 3 7 Bq 1

průměrná aolnost 200 g 1~

zjednodušené izotopické i-,7 •, -,.,

složení 60% ̂ 'Cs + 40% i"í4Cs

Vysyceno jorbenty:

max. aktivita 2 S S Bq ľ 1

zjednodušené izotopické" -, , 7 , ̂ .
složení 60% ̂ -"Cs + 40% 1 J*C8

3.2 Z p ů s o b f i x a c e R A O

Základní metodou fixace kapalných HAO včetně zpracování kapalných vysycených

aorbentú je bituinenace. Průměrné plnění RAO do bitumentu bude 40% (váhových) u ra-

dioaktivního koncentrátu. Redukce objemu se předpokládá 2,5násobná. Při bitumenaci

sorbentů se objem nemění.

Výsledné aktivity zpevněného produktu:

Ra koncentrát 1 E 8 Bq 1" 1

celková aktivita ve 200 1 sudu

při 50% využití objemu sudu 1,8 E 10 Bq

vysycené 3orbenty 2 E 9 3q 1

celková aktivita ve 200 1 sudu

při 90% využití objemu sudu 4 3 11 Bq

Hustota bitumenováného produktu:

Ra koncentrát 1,2 kg I"1

vysycené sorbenty 1,0 kg e~

3.3 P o č e t t y p ů k o n t e j n e r ů

Jednoaudový kontejner pro zpevněný radioaktivní koncentrát - pracovní název

JAO II 'J.

Jednosudový kontejner pro zpevněné vysycené sorbenty - pracovní název

VAO II G.

3.4 T e c h n i c k é p o ž a d a v k y

Zajistit konstrukční řešení kontejnerů tak, aby při vkládání a vyjímání kon-

tejnerů nebylo nutné používat další pomocná zařízení a přípravky. Pro vyjímání a

vkládání sudů se předpokládá využití stávajících uchopovacích prostředků.

4. VÍPOČET JÍLY JTÍNŽNÍ KONTEJN3R9

Výpočet síly stínění byl proveden na základě standardizovaných výpočetních

programů ZE3 okoda Plzeň /I/ VOZJR (válcový objemový zdroj stíněný radiálně)

a V0Z3AX0 (válcový objemový zdroj stíněny axiálnš-výpočtové" body na oae) na počí-

tači v Z35 3koda. Jako u předcházejících typů kontejnerů byl zvolen stínící mate-

riál ocelolitina podle C.3N 42 26 43.5.
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K. n ť.-1 ľi radiační bezpečnojti:

maximálni príkon 'lávkového ekvivalentu

na povrchu kontejneru

ve vzdálenosti 1 m

ve vzdálenosti 2 m

-12 .TI J v h

0,1 mJv h

-1

Výpočtové body: v radiálním .-.inSr-u v 1/2 výš&y zdroje

v axiálním 3měru na 03e válce

v obou případech ve vzdálenostech povrch 1 m, 2 m.

Výpočet byl proveden 3 použitím bezpečnostního koeficientu ? a dále bez použi-

tí tohoto koeficientu. Grafické znázorněni výsledků příkonů dávkových ekvivalent"

jako funkce síly stínění z ocelolitiny (hu.-jtota 7,60 ^/cnľ1) je uvedeno nu obr.

č. 1 a 2.

Pro konstrukční řešení byly použity hodnoty získané výpočtem 3 použitím bez-

pečnostního koeficientu 2. Aplikace bezpečnostního koeficientu umožňuje kompenzo-

vat možné neurčitosti v homogenitě zdroje, jakosti stínění, celkové aktivitě zdro-

je včetně technologických tolerancí rozmarů primárních obalů ísudů). Jouhrnné vý-

sledky jsou uvedeny v tab. č. 1 a 2.

Kontejner 3A0 II G

Navržené' tloušťky stínění
kontejneru

fiadiální směr
Axiální směr dolů (dno)
Axiální směr nahoru (víko)

tp^ /cm/

KB * 1

4.9
5.2
4.9

KB - 2

6.3
6.8
6.5

rab. Č. 1

Kontejner VAO II G

Havršenó tlouiíky stínění
kontejneru

Radiální saěr
Axiální směr dolů (dno)
Axiální směr nahoru (víko)

KB - 1

11.3
12.0
11.8

KB - 2

12.7
13.6
13.3

Tab. č. 2

Uvedené výsledky se vztahují na izolované kontejnery. Při božném provozu se

používají sestavy kontojnerů na transportních vozidlech. Vypočten, byly sťmoveny

superpozice příkonů dávkových ekvivalentů od jednotlivých typů kontejnerů ve zvo-

lených bodech včetně návrhu stínící desky za kabinou řidiče. Vzhledem k tomu, že

maximální příkon dávkového ekvivalentu v radiálním směru je v rovině kolmé na osu

zdroje procházející středem výšky zdroje, jsou výpočty převáděny pro body ležící

v této rovině.
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Obrázek č . 1
Kontejner VAO I I G
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Obrázek č . 2
Kontejner SAO I I 6
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5. HODNOTÍ PŘÍKONŮ DÁVKOVÝCH EKVIVALENTŮ V OKOLÍ :3JT^V K0NT3JN3R&

Na základě zadání byly vypočteny příkony dávkových ekvivalentů ve vzdálenos-

tech 1, 2, 3 a od sestav kontejnerů v rovine kolmé na svislou oau kontejnerů v po-

loviční výšce zdroje.

Pro kontejnery JAO II G byly navrženy sestavy 8, 10 a 12 kontejnerů na vozid-

le a pro kontejnery VAO II G sestavy 4, 6 kontejnerů na vozidle. Celkový dávkový

ekvivalent v každém z míst je získán superpozicí příkonů dávkových ekvivalentů od

jednotlivých kontejnerů. Pro některé pozice (zejména pro výpočty příkonu dávkové-

ho ekvivalentu v kabině řidiče a pro malé vzdálenosti od sestavy) dochází k čás-

tečnému vzájemnému stínění kontejnerů. Jestliže se nezahrne do výpočtu tato skuteč-

nost získají ae vyšší výsledky. Největší příspěvek k celkovému příkonu dávkového

ekvivalentu způsobují nejbližší kontejnery, které jsou z daného místa vidět celé

nebo jsou jen málo stíněny.

Pro ilustraci uvádíme příklad sestavy 10 kontejnerů JAO II G v obr. £. 3.

kabina

-1-

M
to-

a-

B

Si-

a.

r==5 označení
J / 5

íf-

kontejnerú~
é * J t~ lo

Obr. č. 3

A - body vzdálené od sestavy 1 m

B - body vzdálené od sestavy 2 m

C - body vzdálené od sestavy 3 m

K - bod v kabině řidiče

Celkové výsledky superpozice příkonů dávkových ekvivalentů jsou uvedeny

v tab. č. 3.

Sestava pro

Výsledné hodnoty

výpočtový bod

A1

B1

C1

A3

B3

C3

A5

B5

C5

K

t

->
převoz 10 kontejneru SAOIIG

příkonů dávkových ekvivalentů fSv/hJ

P e = 5 cm (KB=1)

2.58E-4

1.26E-4

7.88S-5

3.5OE-4

1.70E-4

1.04E-4

3.43B-4

1.78E-4

1.10E-4

1.71E-4

t f e = 6.5 cm (Kg-2)

1.25E-4

6.18E-5

3.9OE.5

1.70E-4

8.37E-5

5.1OE-5

1.67E-4

8.71E-5

5.43E-5

8. 28 E-5

Tab. č. 3
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6. POPIJ KONTSJNER& 3AO II G a VAO II G

Kontejnery nové řady jsou konstruovány jako typové kontejnery pro přepravu

zpevněných radioaktivních odpadů za normálních podmínek /typ A/. Vnitřní prostor

umožňuje uložení jednoho sudu s odpadem o obsahu 200 1. Sestavu kontejneru tvoří

nádoba kontejneru a víko. Jednotlivé díly kontejnerů budou připravovány technolo-

gií lití s následným třískovým obráběním. U dna nádoby kontejneru je vyvrtán ot-

vor, zaslepený zátkou pro případný odtok dekontaminačních roztoků při dekontamina-

ci. Nádoba je ve vnitřní části válcová, v dolní části koželová pro vystředění su-

du při vkládání do kontejneru. Na vrcnní o^ati nádoby je dvojnásobný úskok stíně-

ní, který usnadňuje navedení víka na nádobu kontejneru a dále zamezuje průniku zá-

ření ze zdroje uvnitř kontejneru. 3ud s odpadem vyčnívá z nádoby kontejneru z důvo-

du možnosti uchopení sudu manipulačními prostředky. Uzavírací mechanizmus tvoří

čtyři otočné šrouby, které jsou umístěny po obvodu nádoby kontejneru. V horní čáa-

ti víka je našroubován hřibový závěs (event, podle požadavku závěsné oko). Na obr,

č. 4 je znázorněna sestava kontejneru 3A0 II G a VAO II G.

7. ZKOUŠENÍ KONTEJN3R9

Pro ověření spolehlivosti kontejnerů z hlediska radiační bezpečnosti a tech-

nické bezpečnosti je nezbytné prokázat na základě předepsaných zkoušek požadovaný

stupen bezpečnosti. V současné době jsou odzkoušeny tři ze čtyř vyrobených typů

kontejnerů a to typ VARAO I, 3ARA0 I a II. U typu VARAO II jsou prováděny zkoušky.

Obecně pro kontejnery typu A jsou k ověření spolehlivosti požadovány tyto zkoušky:

- zkouška postřikem vodou

- zkouška volným pádem

- zkouška tlakovým zatížením

- zkouška průrazem

- zkouška stínící účinnosti.

Splnění požadavků zkoušek má potvrdit schopnost kontejneru vydržet normální
podmínky přepravy, které jsou simulovány výše popsanými zkouškami.

Mezi nejdůležitější zkoušky patří zkouška volným pádem a zkouška stínící

účinnosti. Pádová zkouška - pád z výšky 1,2 m pro typovou řadu kontejnerů je ek-

vivalentní případnému pádu z ložné plochy dopravního prostředku. Jak už bylo re-

ferováno na předcházející konferenci u kontejneru VARAO I bylo přikročeno ve spo-

lupráci se zkušebnou k destrukčním zkouškám jednotlivých dílů kontejnerů. Díly

prokázaly vysokou mechanickou pevnost a se značnou rezervou byly splněny požadav-

ky kladené na kontejnery typu A ve smyslu předepsané zkoušky.

U kontejneru typu 3ARA0 pádové zkoušky prokázaly vysokou mechanickou pevnost.
Při pádu na horní hranu kontejneru, kde se nachází uzavírací mechanizmus došlo
k poškození pouze krycího plechu a k ustřižení dvou šroubů upevňující věnec nad
západkami uzavíracího mechanizmu tak, jak je znázorněno na obr. 5. 5. Manipulační
zkoušky s hřibovým závěsem kontejneru prokázaly rovněž funkčnost použitého způso-
bu zavěšení včetně návazných manipulací s kontejnerem.

V rámci zkoušek byla prověřována funkčnost použitého konstrukčního řešení ná-

behu na tělese a víku kontejneru při azavírání kontejneru. Bylo zejména ověřováno

vkládání víka kontejneru při situacích, kdy těleso kontejneru nestojí na rovném
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povrchu a oay tělesa kontejneru a víka jsou vychýlená. Při malých nerovnostech
povrchu (cca 2 cm) nečiní nasazování víka žádných potíží. Při větších nerovnostech
(5 - 10 cm) již dochází při nasazování víka k samosvěru víka a tělesa kontejneru,
jak je zřejmé z obrázků č. 6 a 7.

8. ZJCVĚR

V rámci řešení SÚ byly zkonstruovány dva nové typy jednosudových kontejnerů
pro přepravu zpevněných Ra odpadů z provozu JS. Tyto kontejnery doplňují stávají-
cí řadu typových kontejnerů a dávají projektantům J3 široké možnosti použití
s ohledem na množství přepravované aktivity a využití různých manipulačních a pře-
pravních prostředků. V následujících letech doplní řadu typových kontejnerů spe-
ciální kontejnery typu B a kontejnery pro přepravu rozměrných vzorků.
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Obrás«lc 6.
Kontajur VAO II G
lwotnost vílca 1550 kg

těltaa 2220 kg
c«lk«n 3770 kg

Kontejner SAO II 6
hmotnoat vlka 580 kg

tilcsa 1005 kg
etikem 1565 kg
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Obrázek S. 5

Kontejner SAEAO I

Obrázek č. 6

Kontejner VIRAO II



Obrázek ťs. 7

Kontejner VAHAO II
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NOVÉ STROJNÍ KOMPONENTY V MANIPULACI S RAO

Evžen Jeřábek, Venda Hofmannová, Josef Urban

Institut manipulačních, obalových, dopravních a skladovacích systémů, s.p., Praha

ANOTACE

Pro jadernou energetiku byla vyvinuta i.ová československá technologie pro plněni, manipulaci

a přepravu solidifikovanýoh RAO, která je již uplatňována při výstavbě jaderné elektrárny Temelín

a bude v plném rozsahu uplatněna v provozu. Pro daný technologický proces byly vyvinuty klíčové

strojní komponenty, které lze použít při různých metodách zpracování RAO (bitumenace c předchozí

kalcinací, přímá bitumenace, bitumenace na filmové rotorové odparce, fixace do plastických hmot,

případně i vitrifikace). Celková koncepce se vyznačuje výrazným zlepšením bezpečnosti provozu, ja-

kož i spolehlivostí chodu, jak prokázaly provozní zkoušky. Kupř. klíčový prvek systému - rotační

zařízení - nevykázal za období 25 let simulovaného provozu ani jedinou závadu.

1. ŮVOO

V roce 1986 byl psvěřen IHADOS posouzeni* technologie a technické výbavy plnír-

ny RAO v jaderné elektrárně Ttielin. Pracovní proces byl zhodnocen nejen z hlediska

vlastni funkce, ale i z hlediska jeho bezpečnosti, spolehlivosti, možnosti realiza-

ce opravných pracovních operaci při výskytu havarijních stavů a zejména pak z od-

dělitelnosti jednotlivých funkčních zón s přihlédnuti* k jejich radiační úrovni,

a to zejména pro zajištěni odpovídající úrovně ochrany obsluhujícího personálu a 1

pro realizaci údržbových cyklů. V neposlední řadě byly i zhodnocovány situace

možného výskytu havarijních případů včetně důsledků vyplývajících z nutnosti provoz-

ní jednotky dočasně odstavit.

S ohledem na zjištěné skutečnosti bylo v průběhu roku 1°87 rozhodnuto vyvi-

nout novou technologii, která by umožnila:

a/ zkráceni celkové délky materiálového toku

b/ omezeni dopravní trasy nestíněného RAO na minimum

c/ bezpečné odděleni aktivních zón od neaktivních

d/ realizaci opravných či údržbových procesů bez potřeby přerušovat provoz

e/ nahrazeni ručního ovládáni ovládáni* poloautomatickým, či plně automatický*

bez nutnosti strojně-technologické přestavby systému

f/ zvolit systém, který je schopen se operativně přizpůsobit výkonový* kapacitám

btz potřeby přestaveb či rekonstrukci v již provozované funkční jednotce

g/ zvýšeni stupně bezpečnosti technologického provozu proti navrhovanému stavu

minimálně na dvojnásobek

h/ volit takové technické vybaveni, které lze v rozhodné míře získat z tuzemských

zdrojů

i/ realizaci projektového řešeni jednotlivých technologických uzlů tak, aby původ-

ně plánované investiční náklady nebyly ve svých objemech přtkročtny

j/ sníženi potřeby pracovních sil, projevující se v oblastech provozních nákladŕ

a ochrany lidského zdraví.

V průběhu roku 1987 byla v INAOOSu vyvinuta zcela nová technológia, která

zabezpečovala splněni viech uvedených požadavků. Zpracovávána byla při to* systémo-

vě, tedy s přihlédnuti* nejen k potřeba* přímo řcicného úseku na materiálovém to-

ku, ale 1 k předchozím a pak i k navazující* pracovní* operaci*. Za výchozí bod

bylo přitom bráno výtokové hrdlo plnicího zařízeni zpracovaných RAO, za konečný
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.•••.< s ^sk u!'Udici aisto RAO na regionálnia úložišti. KupMkladu původní dopravní

trasa nestíněného RAO o délce cca 25 a přes 3 různé pracovní zóny byla zkrácena

na cca 7 M a pouze v 1 zóně. Aktivní zónu se přitoa podařilo bezpečně oddělit od

navazujících prostorů, takže t1a stoupla úroveň bezpečnosti pracovního prostředí.

Navíc v aktivní zóně pracuje pouze rotační zařízeni, které je schopno v případě

poruchy natočit saao, bez dzi poaod, saykea svou vadnou část do bezpečné zóny

a tedy opraváři přístupné. Zvolena je přitoa taková technická koncepce, že lze

provádět údržbárske či opravárske úkony za plného provozu s podstatnýa oaezcnia

dekontaainačnich procesů.

Celý systéa aplikačně vychází z aetody pružných výrobních systéau, takže lze

přecházet z ručního ovládáni na autoaatizované řízeni provozu bez potřeby jeho

doplňováni daliiai zařizenial( aiao dodávku technických prvků řídicího systéau) .

I v toato případě vlak systéa uaožňujc okaažitý a bezprobléaový přechod z autoaati-

zovaného řízeni zpět na ruční ovládáni. Užitia vhodných pohonných jednotek je uaož-

něno plynule aěnit pracovni rychlosti, takže výkonová kapacita systéau je snadno

a jednoduie přizpůsobitelná provoznia potřebáa( obj esové produkci RAO) . Vlastni

technologický systéa byl volen jako co nejjednoduiii, tedy funkčně bezpečný,

investičně nenáročný s ainiailniai nároky na lidskou obsluhu. Koncepčně byl uzpů-

soben tak, aby k jeho oživeni plně postačovaly strojní a dalii technické koaponen-

ty běžně v ÍSSR vyráběné, či vyrobitelné z tuzeaských zdrojů.

V průběhu roku 1987 byl INADOSea navržený navy technologický systéa odborně

posouzen /1/. Bylo konstatováno, že návrh splňuje vSechny požadavky na něj klade-

né, navíc v oblasti bezpečnosti práce značně překračuje původní záaěr( některé úse-

ky aisto dvojnásobného zvýieni bezpečnosti práce zvyiuji bezpečnost až na pětiná-

sobek) .

Na základě tohoto zjištěni bylo rozhodnuto:

1/ zastavit stavební práce v jaderné elektrárně Teaclin podle původního projektu,

rozestavěnou část upravit či zruiit podle potřeb nové technologie

2/ urychleně vyvinout nové strojní koaponenty, které nahradí původní nevyhovující

včetně nového technologického systéau lil

Celý navržený a schválený technologický systéa byl po technické stránce

zhodnocen a srovnivin s noaenklaturou v ÍSSR realizovaných vhodných výrobků. Bylo

zjiitěno, že větiinu koaponentů lze získat n% běžnéa trhu jako koaerčni zboží,

ve dvou případech že je nutné běžně vyráběné výrobky pouze vhodně upravit { robot

TOS Hulín a kolejová ploiina Saeralových závodů Brno ) a dva koaponenty, dopravník

a vhodný závěs na přepravní kontejnery , vyvinout a vyrobit. Přitoa ani jeden

z koaponentů ani jeho část neni nutné dovážet.

Na zikladě tohoto konstatováni byly v IMADOSu Praha zahájeny výzkuané a vývojové

práce, které v průběhu roku 1988 vyústily ve výrobu prototypů rotačního zařízeni,

vidlicových háků a hřibových závěsů.

2. STROJNÍ KOHPONENTY

Dále popisované strojní koaponenty jsou uznány jako československé vynálezy,

jejichž správcea je IMAOOS Praha.

2.1. R o t a č n í z a ř í z e n i

Toto zařízeni je kličovýa strojnia prvkca československé technologie pro

plnírny radioaktivních odpadů, č1 jiných látek ohrožujících lidské zdraví. V podsta-

tě jde o speciální kruhový dopravník s odvozenou aplikaci cévového ozubeni na jeho
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obvodě, kt<ré pomoci převodovky a krokovadho motoru zajištuje n»jen možnost reverz-

ního chodu zařízeni, ale také možnost krokování, plynulých pohybových přechodů

a podobni, včetně přesného zastaveni - nastaveni v urien* pozici. Konstrukce je

dimenzována tak, aby odolala i značnému přetiženi břemenem a v tahu i značným

odporům. Praktické zkouiky potvrdily teoretické předpoklady, že zařízeni je schop*

né samostatného pohybu, 1 když by doilo k současnému zadřeni 6 kol podvozku. To

znamená, že zařízeni je schopno svou vlastni poškozenou část bez dz1 pomoci dopra-

vit do místa možné údržby bez nutnosti zastavovat provoz, či dekontaminovat aktiv-

ní zónu. Konstrukce rotačního zařízeni je totiž projektována tak, aby tilem zaříze-

ni mohly volně procházet stinid clony. Tim je umožněno bezpečně oddělit aktívni

zónu od neaktivní, tedy člověku nepřístupnou, od zóny přístupné. Pouze v době pohy-

bu zařízeni jsou clony zdviženy. Jinak, při jejich spuitěni, kdy zařízeni stoji,

je cca 30% zařízeni bezpečně přístupného, jakož i celé motorické a převodové ústro-

ji. Při 16 sekcích, které jsou v jaderné elektrárně Temelín užity, je stále přístup-

ných 25X sekci, tedy 4. To zdůrazňujeme proto, že lze zařízeni Libovolně zvětiovat

či zmeniovat, podle lokálních potřeb provozovatele. Optimální počet sekci se pohy-

buje, s ohledem na metodu zpracováni RAO, způsob plněni, případně rychlost tuhnu-

ti produktu a celkový objem produkce, mezi 16 až 24 sekcemi. Rotační zařízeni by-

lo vyrobeno podle dokumentace IMADGSu zhruba za 9 měsíců a bylo provozně odzkušo-

váno. V simulovaném provozu při 50Xnim přetíženi odpracovalo bez mazáni/ údržby

e dalších zásahů tolik cyklů, které se očekávaji za 25 let provozu v jaderné

elektrárně Temelín, bez jediné závady. Pro neobvyklost tohoto příznivého úkazu

byla požádána ČSAV ( prof.ing.HtJschl ) o expertízni posudek. /3/. V posudku se konsta-

tuje, že prověrkou dokumentace 1 vlastního výrobku bylo zjištěno, že jde o velmi

zdařilou konstrukci, výrobně pečlivě zpracovanou s velmi dobrou pevnostní rezervou*

Navíc bylo konstatováno, že přes odpracovaný čas při zkouškách nedošlo ani u jedno-

ho detailu k výraznějšímu - měřitelnému opotřebeni, takže bylo doporučeno zařízeni

demontovat a instalovat v jaderné elektrárně Temelín, jako hmotný, dále plně využi-

telný výstup výzkumu.

V souladu' s konstatovanou spolehlivosti stroje bylo IMADOSu doporučeno, aby

vhodnou publikaci /4/ zařízeni zajistil možnost jeho širšího využíváni 1 mino sféru

jaderné energetiky. Zejména diky možné univerzálnosti v sestavováni i celkové

velikosti se nabizi možnost uplatněni v těch provozech, kde je nutné manipulační

jednotky plynule či v cyklech dopravovat s přesným nastavením jejich klidových

poloh. Tento efekt lze výhodně využit při manipulacích a technologických operacích

s rizikovými substráty, nebo v rizikovém prostředí, nebo 1 jako komponent pro

doplněni plně automatizovaných precovišt.

Možnost průniku clon tilem zařízeni nabízí využitelnost zařízeni v ozařovnách

I ochrana zdravotnického materiálu, historických děl, konzervační linky a podobni),

21 v horkých provozech{. kovárny, lisovny, slévárny a podobni) , nebo 1 na ekolo-

gicky závadových pracovištích.

I po stránce ekonomické bylo dosaženo značného efektu. Přestože jde o zcela

nový výrobek, který podle Úřadu pro patenty a vynálezy /5/ nemá ve sviti obdoby,

jsou náklady na jeho výzkum, vývoj, výrobu 1 odzkoušeni proti dosaženému efektu

nízké. Nasazeni rotačního zařízeni v plnírně RAO přinese značné úspory v oblasti

Investičních nákladů, devizových nákladů a vlastních nákladů provozu u uživatele.

Další přinos je v oblasti bezpečnosti práce, spolehlivosti systému a možnosti trvá*

lého provozováni 1 při realizaci údržbárskych práci. Dále uvedené zhodnoceni vychá-

zí z hodnoty jednotlivých položek dílčích provozních souborů původního rozpočtu

generálního projektanta Energoprojektu Praha sníženého o zařízeni odpadající
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v o i n t u i nového uspořádáni plnicího pracoviště • z hodnoty nov* navritných • t ro-

jů • zařízeni podle IMADOSu. Pro •ožnott porovnáni uviďme v tabule* 1 přehled

jak odpadlých zařízeni, tak noví navržených.

Tabulka t: Přehled odpadlých a novi navržených nřizeni

odpadla zařízeni

vUovaci zařízeni ( částečně )

podavač vlk

válečková trat

stínící průzor (částečně;

posuvné stíněni horizontálních šachet

stínící blok pro průzor ( částeční )

elektrické kladkostroje 1t

úprava - stíněni jeřábu 15t

část hodnoty průayslové televize

hodnota odpadlých zařízeni

tis.Kčs

- 3.560,0

navržená zařízeni

rotační zařízeni

kolejová plosina

zdvíhadlo vlk Balkancar

robot, eventuelní Manipulátor

vikovaci hlava

stínící clona velká

tis.Kčs

uchopovadlo sudů (v nové variantě se vypouiti)

vysokozdvižný vozík (částečně )

hodnota navržených zařízeni • 3.085,0

úspora

úspora

Investičních nákladů

devizových prostředků

průzorů z NSZ)
(dovoz

1
stínící

|

ch
475

525

,0

Použitia rotačního zařízeni doilo ke zmechanizovaní pracovlitě plnírny

a v důsledku toho k úspoře pracovních sil. Z původních 2,5 pracovníků na 1 saěnu,

to je 13 pracovníků na 5 sněn doilo ke sníženi na 1,3 pracovníků na 1 saěnu, to

je 7 pracovníků na 5 saěn celkea. Úspora 6 pracovníků, což tvoři téaěr 50X původ**

ně plánovaného počtu pracovníků, se proaltne nejen v pMaé úspoře azdových fondů

u uživatele, ale z celospolečenského hlediska je nutné do celkového efektu zapo-

čítat 1 finanční hodnotu hospodářského přínosu, který je spojen s uietřenia zdrá-

vi pracovníků v přepočtu na hodnotové vyjádřeni jednotky dávky (1 Sv) 1 jednorázo-

vé oceněni úspory pracovní sily /6/.

Přepočet vychází z faktoru od/, jako čistě ekonomického faktoru, jehož hodnot*

je v současné době vyjádřena jednotkou dávky 1 Sv « 70.000 Kčs lil a z faktoru/3 ,

jako psychologického faktoru /6/, který respektuje blízkost vyiilho rizika, respek-

tive dálil sociálni aspekty při potenciální expozici a je uveden v tabulce 2.

Dosaženi tohoto efektu je význaané z ekologického hlediska.
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Tabulka 2: ropočet hodnotového vyjádřeni úspory zdraví pracovníků

Úspora 6 pracovníků + sníženi rizika
u zbývajících 7 pracovníků

Odstraněni oprav původních ttchnolo-
flických zařízeni

Sn1i«n1 průběžných oprav zaMztni
Calkové sníženi dávky
Hodnota 1 Sv
faktor df
faktor fí

Ctlkové hodnotové vyjádřeni úspory
zdraví pracovníků

0,045 Sv/rok

0,75 Sv/rok
0,0014 Sv/rok
0,7964 Sv/rok

70.000 Kčs
55.748 K£c
10 x faktor £

557.480,0 KČS

Dálil* ntzanadbatelný efektea při použiti rotačního zařiztni j« aožnost

dodatečného doplňováni sudů bitúmenovou saěsi až o 10X celkového objeaiu. Toto

•nožstvi odpovídá sarStitclnosti sstti po jej1« vychladnuti. Částka 567.000 Kčs

představuje součet pořizovací ceny, přepravy a ceny uloženi uietřtných sudů.

Objtaové anožstvi aožného dodatečného doplněni sudů vychází z podkladů VÚJE 19/

a úvodního projektu Encrgoprojcktu Praha a prováděcího projektu CHEPOS Brno.

Přehled úspor, které přineslo navrženi rotačního zařízeni do plnírny RAO v jader*

né elektrárně TeaeUn, je uveden v tabulce 3.

Tabulka 3: Přehled úspor nákladů použiti* rotačního zařízeni

Investiční náklady
Devizové náklady
Pracovní si ly
Vlastni náklady z toho:

odpisy
náklady na opravy a údržbu
uzdové náklady
příspěvek na sociální zabezpeče-
ni
správní režie
výrobní režie
doplňováni sudů
hodnotové vyjádřeni úspory
zdraví pracovníků

Jednorázové oceněni úspory
pracovních s i l

Celková úspora nákladů

•ěrná jednotka

tis.Kčs
tis.Kčs
osoby

tis.Kčs
tis.Kčs
tis.Kčs

tiS.KČS
tis.Kčs
tis.Kčs
tiS.KČS

tis.Kčs

tis.Kčs

I N

VN

Jednorázové oceněni úspory pracovních s11

úspora nákladů

475,0
525,0

6

24,0
14,0

300,0

150,0
29,0

345,0
567,0

557,0

4.200,0

475,0 tis.Kčs
1.986,0 t1s.Kčs/rok
4.200,0 tis.Kčs
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2.2 V i d l i c o v ý h á k a h ř i b o v ý z i v é s

Jedni se o dva specielní komponenty, které umožňuji snadné, rychlé a zcela

bezpečné zavěšováni břeaen na klasická zdvíhadla, jaká jsou jeřáby, vysokozdvižné

vozíky vybavené jeřábový* raaenea a viechna další zdvíhadla, u kterých st použí-

va klasického háku zavěšeného na dvou £1 více průřezech ( lanech). Vidlicový hák

je konstruován tak, aby byl snadno aontovatelný na zdvíhadla bez nutnosti jejich

dodataCných úprav. T?dy tak, aby záaěna klasického háku z* vidlicový probíhala

na stejný způsob, jako Je tak zvané převěšováni háků.

Obdobná situace je i u hřibových závěsů. Jejich konstrukce je volena

aby odpovídala v současné době běžně používaný* závěsný* okůa. U každé třídy nos-

nosti jsou shodné délky 1 průaěry závitů, takže záaěna oka za hřib se děj* pros-

tý* šroubováni*.

Oba koaponenty byly vyvinuty a vyrobeny pro potřebu jaderné energetiky, zej-

ména pro ty provozy, kde je účast vazače nežádoucí, či je pracovní prostředí nepří-

pustné, 51 pro obsluhu nebezpečné. Vidlicový hák, na rozdíl od háku klasického to-

tiž nepotřebuje účast vazače na zavedeni háku do závěsu při zavěšováni břemena

a při vyvěšováni vyvléknuti háku z oka. Konstrukce obou komponentů umožňuje jeřáb-

nikovi 1 na značnou vzdálenost bez cizí pomoci břemeno uchopit, zaanipulovat

a odložit. Oba komponenty jsou vclMi dobře využitelné i na robotizovanýeh praco-

vištích, jako je tOMu kupříkladu v jaderné elektrárně Teaelin.

Vidlicový hák tedy nejen šetři pracovní sily ( odpadá potřeba vazače, naváděčc-

-signalisty a podobně) , ale zrychluje podstatně průběh celého Manipulačního proce-
su /10/.

Navíc značně usnadňuje práci při manipulaci s nadměrně yysokýai, nebo objemnými

břemeny, kdy musel vazač na břemena vylézat, či zavádět hák poaoci naváděcích ty-

či. Dálil výhodou je i úspora zajeřábovaných ploch, protože odpadá nutnost existen-

ce přístupových uliček MCZÍ zboží*. Tento faktor se význa*ně uplatňuje 1 v nepřís-

tupných prostorech ( v jaderné energetice, hutích a podobně) , kde radiace, žár,

toxické prostředí a podobné jiné nepříznivé podmínky vylučuji či značně omezuji

možnost nasazeni lidského činitele na obsluhovanou plochu.

Oba komponenty, hák 1 hřib byly podrobeny několika zkouikáa. Technologické

a funkční zkouiky /10/ proběhly zcela bez závad, i když byly prováděny jeřábnikea

bez zkušenosti a navíc za užiti náhradního zdvíhadla - autojeřábu ČKD AD 28. Již

při druhé zkušební frekvenci byly konstatovány shodné pracovni časy s časy noraova-

nýai pro klasické háky, po páté frekvenci byly již operační časy o cca 30X nížil.

Z uvedeného lze usuzovat, že kupříkladu u hutních skladů lze předpokládat zvýšeni

produktivity práce jeřábu až o 30X (.včetně čekacích časů na přecházeni vazače)

a zvýieni aožnosti využitelnosti užitných ploch o 8 až 10X.

Pevnostně byly viechny typy vyvinutých komponentů zkoušeny z popudu Českého

metrologického ústavu v Praze autorizovanou zkušebnou v Opici na úředně ověřeném

trhacím stroji ZD 100 třídy přesnosti 1 dle ÍSN 25 0251. Ani při mnohonásobném

přetíženi nedošlo jak u vidlicových háků, tak ani u hřibových závěsů k měřitelné

plastické deformaci a ani k poklesu zatěžovaci sily /11/. Hmotné výstupy výzkumu

prováděné pro specifické podainky jaderné energetiky lze tedy výhodně využit 1 v

ostatních odvětvích národního hospodářství. Propočty ekonoaických efektů byly

orientovány na provozy jaderných elektráren, pro které byly oba komponenty vyvíje-

ny, vyrobeny a předány k užíváni. Přestože jde o provozy vysloveně specifických

podmínek s velkým množstvím omezujících zadávacích údajů z hlediska bezpečnosti.
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bylo dotaženo výrazných úspor, jak dokazuje stručný vyňaté* z ekonoalckého zho'->e-

canf.

Vidlicový hák v koabinad s hřibový* závěsea přinese z tkonoalckého hledis-

ka «f«kty předevila úsporou pracovníků. Z hlediska pořizovacích nákladů dojde k

úsporo u hřibových závěsů, kdy jtjleh cana dosahuje přibližní poloviny původní

pořizovací hodnoty závisného oka. Do afektů celého řcSeni jsou započítány pouze

přínosy vidlicového háku a hřibového závěsu nosnosti 6,3 t, tak jak jsou plánovány

pro jadernou elektrárnu TeacMn. V tabulce 4 je uveden přehled úspor nového řeie-

n1 IMADOS oproti původní verzi.

Tabulka 4: Přehled úspory nákladů pM použiti hřibových závěsů

Investiční náklady

Pracovní sily

Vlastni náklady - z toho:

odpisy

náklady na opravu a údrlbu

•zdové náklady

příspěvek na sociální

zabezpečeni

správní režie

výrobní režie

hodnotové vyjádřeni úspory

zdraví pracovníků

Jednorázové oceněni úspory

pracovních sil

Celková úspora nákladů

aěrná jednotka

tis.Kčs

osoby

tis.Kčs

tiS.KČS

tis.Kčs

tis.Kčs

tis.Kčs

tis.Kčs

tis.Kčs

tiS.KČS

IN
VN

Jednorázové oceněni úspory pracovních s11

úspora nákladů

127
2

6,3
3,8

100

50
5

115

10,5

1.400

127,0 tis.Kčs

291,0 tis.Kčs/rok

1.400,0 tis.Kčs

3. ZAVSR

3.1. T e c h n i c k o - e k o n o a l c k ý e f e k t

Výzkua, vývoj 1 výroba vpředu uvedených komponentů reprezentuji pro uživate-

le značné technické 1 ekonoalcké efekty. Nelze opoalnout ani hledisko celospole-

čenských zájaů, předevila z pohledu Investovaných prostředků do výzkuau na jedné

straně a přínosů pro praxi na straně druhé.

Celkový roční efekt z celospolečenského hlediska u obou vyvinutých koaponen-

tů je 2.557,0 tis.Kčs ( součet úspory vlastních nákladů a ročního podílu jednorázo-

vého oceněni úspory pracovních s1I na 20 let ckonoalcké životnosti) a to u jedno-

ho konkrétně řešeného případu.

Za dobu předpokládané ckonoalcké životnosti 20 let přinese využíváni vyvinu-

tých koaponentů v ráad státního úkolu částku ve vý§1 51,0 all.Kčs. Ováž1ae-I1,

že na výzkua, vývoj, výrobu a odzkouieni bylo vynaloženo ze státních prostředků

zhruba 3,1 all.Kčs, pak se získává z každé 1,- Kčs efekt ve výii 16,50 Kčs.

Hlao uvedené dva základní koaponenty, rotační zařízeni a vidlicové háky s hři-

bovýai závěsy, byla v IMAOOSu vyvinuta celá řada dalších zařízeni pro potřebu

212



jaderných elektráren. Mezi ně patři stinici kryty, vložky krytů, sanouzaaykatelna

vlka přepravních kontejnerů a dslfí, Tvts kescoMnty jsou v současné dobi konštrukč-

né dopracovávány, nebo výrobně rozpracovány. Jak dosavadní výsledky prokazuji, jde

o for*u výzkuau progresivní s vel*i kladnýai celospolečenský*! efekty.

3.2. K o • • r č n 1 1 n f o r * a c e

Rotační zař1zen1( dle expertizniho posudku ČSAV vyrobené v *i*ořádné kvali-

tě) lze dodat z» o až 12 Měsíců ode dne uzavřeni objednávky. Cena zařízeni včetně

pohonné jednotky, kolejiitě a prvého vybaveni Č1n1 cca 800.000 Kčs. Zpřesněni ce-

ny (. + - 25X) a dodací lhůty je závislé na ton, zda odběratel použije rotační

zařízeni v základní* provedeni, ta je s počte* 16 sekci, £1 zda bud* požadovat

úpravu podle svých specifických pod*1nek.

Vidlicové háky a hřibové závěsy v provedeni pro bře*ena o haotnosti do 6,3 t

a do 12,5 t lze dodat do 3 - 5 Měsíců ode dna objednáni. U hřibových závěsů •«

předpokládá cena cca 2.000 Kčs za kus, u vidlicových háků od 5.000 Kčs do

12.000 Kčs podle požadované nosnosti. Současně se předpokládá Možnost dodávky

upevňovacího komponentu háku podle potřeb zdvíhadla (neodpov1dá-l1 k ladníce

zdvíhadla platné ÍSN pro háky) a u hřibových závěsů úchytu podle úchytu závěsné-

ho oka, které nahrad1( délka a prů*ěr závitu) .

K výie uvedený* komponentů* lze zajistit 1 dodávku Ideového vyřešeni techno-

logického systéMu přizpůsobeného lokální* potřeba* objednavatele. Dodací lhůta

je podlá rozsahu požadovaných prací od 3 do 9 Měsíců od data objednáni. Ctná se

pohybuje v rozpěti od 150.000 Kčs do 700.000 Kčs podle rozsahu a hloubky požadav-

ku. Cenové údaje platí pro rok 1989.
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VÝVOJ, VÝROBA, OVĚŘENÍ A ÚPRAVY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ VOCHZ PRO PROVOZNÍ SOUBORY

FINÁLNÍHO ZPRACOVANÍ RAP NA EBO II, EDU A ETE

Ludvík Vlasák, Jan Brzobohatý, Jan NíLiičanský

CHEPOS, s.p., Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno

ANOTACE

Je uveden přehled zaí-Czení, vyvinutého a vyrobeného ve VOCHZ Brno v vámoi řeSen-C úkolu SVT

pro jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, Dukovany a Temel-Cn. Jde zejména o zařízení pro zavCSko-

vání sudů, odběry vzorků, plnění sudů produktem a šnekové podavače eorbentu a kaloinátu.

1. ÚVOD

V návaznosti na vývoj nestandardních zařízení bitumenační Dinky, řešených

v předcházejícím státním úkolu, byly ve vtfcHZ zařazeny etapy řešící realizaci

aparátů. Hově byla zařazena problematika řešící uzavírání 200 1 sudů, naplně-

ných bitúmenovým produktem. Realizace aparátu byla rozdělena podle potřeby jed-

notlivých jaderných elektráren. Základem byly aparáty, řešené pro experimentál-

ní bituraenační linku RAO na EBO II. Zařízení vyvinuté a vyrobené pro ostatní

jaderné elektrárny z tohoto řešení vycházely. V průběhu prací na státním úkolu

bylo spolupracováno a projekčními organizacemi Chemoprojekt Praha a Královopol-

ská strojírna Brno, kde také byly průběžně předávány výsledky řešení.

2 . ZAŘÍZENÍ BITUKE11AČNÍ LINKY EBO I I

2.1 Plnící zařízení s odběrem vzorků - obr. 10

V návaznosti na předchozí vývoj bylo konstrukčně zpracováno a vyrobeno

zařízení pro plnění sudů bitúmenovým produktem z odparky a směšovací nádrže A 07.

Zařízení je doplněno nově zpracovaným zařízením pro odběr vzorků přes stínící stě-

nu, včetně přenosného stíněného kontejneru pro dopravu vzorků do laboratoře.

Pro odběr vzorků vysušených sorbentů bylo konstrukčně zpracováno a vyrobeno

odběrové zařízení v šikmém provedení. Konstrukčně vychází ze zařízení pro odběr

vzorků produktu z odparky. Při vlastní realizaci byl použit funkční vzorek přímé-

ho odběru.

2.2 Šnekový podavač sorbentu a popílku s rozdělovačem - obr. 1

Pro realizaci bylo použito vyzkoušené zkušební zařízení, které bylo upraveno

pro měření spodní a horní hladiny pomocí kapacitních čidel a měření teploty v zá-

sobníku. Pro šnekový podavač byl konstrukčně zpracován a vyroben pohon šneku,

včetně stínění a průchodky přes stínící stěnu. Pro ovládání rozdělovače bylo vy-

robeno a dodáno ruční dálkové ovládání.

2.3 Potrubí a průchodky

K propojení.jednotlivých aparátů bylo konstrukčně zpracováno potrubní pro-

pojení včetně kulových kohoutů a specielních průchodek, umožňujících průchod po-

trubí přes stínící stěnu nebo strop. Průchodka umožňuje při případné demontáži

a opětné montáži potrubí nebo aparátu vertikální a stranový posun. Stínění prů-

chodky je pomocí olověné vaty.
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2.4 Soustrojí čerpadel bitúmenové emulze a koncentrátu

Pro kompletaci čerpadel bitumenu a dovezených čerpadel typu Jabsco byla
zpracována výrobní dokumentace. Čerpadla byla kompletována se stejnosměrnými
motory s možností regulace otáček pomocí tyristorového regulátoru IRO 130. Sou-
strojí čerpadel byla ve V1ÍCHZ vyzkoušena a byla vypracována jejich charakteristi-
ka.

2.5 Zařízení pro uzavírání sudů - obr. 2

Zařízení je určeno pro bezpečné uzavírání (zavíčkování) 200 1 sudů, naplně-
ných bitúmenovým produktem.

Výchozí technické údaje pro PS 44

sud k zavíčkování - typ MEVA 0272, 200 1

č.v. 2 MR 02720000

víko bez uchopovacího kruhu

hmotnost plného sudu - 500 kg

koeficient bezpečnosti
zavíčkovaného sudu pro
transport za víko - min. 2

výkon zařízení - 1 - 2 sudy/hod

provoz - nepřetržitý

rozsah provedení - kompletní zavíčkovací' zařízení včetně transportního

zařízení vík k zavíčkování

obsluha zařízení - ruční

Celý komplet zařízení pro uzavírání sudů na jedné válečkové trati sestává:

- 1x podavač vík

- 2x zavíčkovací zařízení

1x elektrorozvaděč s el. propojením, ovládáním a signalizací

1x stanice tlakového vzduchu

Zařízení pro uzavírání sudů j.e pevně uchyceno (zabetonováno) ve stínící

stěně. Obsluha zařízení je z obslužné chodby (čistá zóna), vlastní zařízení je

v zamořeném prostoru.

Fro funkční způsobilost zařízení musí být zajištěna spolupráce následují-
cích systémů:

- chod dopravníku, spolehlivé a přesné zastavování sudů na víčkovací pozici)

- tlakový vzduch o tlaku 0,8 MPa

- elektronapájení

- manipulace se sudy - použití neporušených sudů a vík

Sudy, naplněné bitúmenovým produktem, se posouvají po válečkové trati po
krocích 1.200 mm. Přesné zastavení naplněného sudu na první víSkovací pozici je
pomocí optočlenu v místě víčkování. Víčkování je nutno provést ihned po přesu-
nu sudu do víčkovací pozice. Potřebná doba k zavíčkovaná jednoho sudu je cca
5 minut. Ukončení zavíčkování je kvitováno tlačítkem pro případnou úpravu pozi-
ce sudu v místě plnění.

Zařízení pro uzavírání sudů je vybaveno zdvojeným zavíčkovacím zařízením.

Válečková traí má takto dvě posice pro víčkování. První pozice ve směru pohybu

válečkové trati je "pracovní". Na další pozici se pak posune nezavíčkovaný sud

v případě poruchy zavíčkovacího zařízení na první víčkovací pozici.
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Ovládání zařízení je pomocí el. ovladače, umístěného u průzoru podavače vík.

Obsluha zařízení je ruční. Víko určené k zavíčkování (bez těsnění) se přesune

přes stínící stěnu na odběrový stůl. Tato pozice je společná pro odběr vík pracovním

nebo záložním zavíčkovacím zařízením. Zavíčkovací hlavou se odebere víko, které

se otáčením ramene přesune na sud, kde se zavíčkuje. Otočné rameno zavíčkovacího

zařízení se zastaví nad sudem s vyhovující přesností pomocí optoclenu umístěné-

ho na otočném ramenu. Zavíčkování sudu se provádí nadvakrát. Při prvém víčkování

se víko pomocí palců na hlavě zapertluje ve 12ti místech. Po pootočení hlavy o

15° se víko zapertluje v dalších 12ti místech. Celkem je tedy okraj víka k lemu

sudu připertlován ( přihnut) ve 24ti místech.

2.5.1 P o d a v a č v í k

Podavač vík je zabetonován v ochranné zdi. Slouží k uchycení 2 ks zavíčko-

vacích zařízení a k podávání uzavíracích vík z čistého obslužného prostoru, přes

stínící stěnu na odběrový stůl v zamořeném prostoru. Manipulace je ruční, podává

se vždy jedno víko při víčkování. Zařízení tvoří stí nící deska s otvorem pro

ochranný průzor. Ovládací panel je umístěn v blízkosti průzoru. V tělese zaříze-

ní je pod průzorem obdélníková štěrbina pro přesun víka na odběrový stůl. V pra-

covním prostoru je vytvořen výklenek, umožňující přístup za víčkovací hlavy

k víkům. Souměrně kolem osy podavače jsou uchycena otočná ramena zavíčkovacích

zařízení. Zasunutí víka a uzavření štěrbiny obstarává otočná stínící vložka.

Obsluha podavače vík je ruční, je při práci chráněna proti záření.

2.5.2 Z a v í č k o v a c í z a ř í z e n í

Zavíčkovací zařízení sestává ze zavíčkovací hlavy a otočného ramene, na

kterém je zavíčkovací hlava uchycena. Zavíčkovací hlavu tvoří deska hlavy, která

je na spodní straně opatřena magnety pro uchopení vika. Na horní straně je umí-

stěno 6 pneuválců, které přes páky ovládají zavíčkovací palce. Zdvih hlavy je

pneuválcem a jeho spojení s deskou hlavy je výkyvné, flatáčení hlavy o 15° je

pneuválcem s olejovým tlumičem. Otočné rameno , na kterém je zavíčkovací hlava

uchycena, slouží k otáčení hlavy do pozice pro odběr víka a do pozice víčková-

ní nad sudem. Otáčení ramene je pomocí servopohonu typu.MODACT. Rozvod tlakové-

ho vzduchu je pneu rozvaděči typu MECMAÍI. Pohyblivé propojení tlakového vzduchu

je pomocí polyethylenových hladic. Tlak zavíčkovací hlavy na sud ( při víčková-

ní) je možno regulovat pomocí redukčního ventilu.

2.5.3 E l e k t r o r o z v a d ě č

Elektrorozvaděč je umístěn v obslužné chodbě u podavače vík. Slouží k roz-
vodu elektrické energie pro obě zavíčkovací zařízení. Je opatřen hlavním vypi-
načem a vnější ochrannou svorkou. Přepínání pracovního a záložního zařízení je
pomocí dvou relé R 301 C, napájení optoclenu je přes trafo JOC 125 VA. Elektro-
ovládání zavíčkovacího zařízení je pomocí ovladače, umístěného u průzoru podava-
če vík. Ovladačem se provádí veškeré úkony zavíčkovacího zařízení, potřebné pro
uzavření sudu.

Stanice tlakového vzduchu je umístěna v obslužné chodbě v blízkosti podavače
vík. Slouží k úpravě tlakového vzduchu pro pneuválce zavíčkovacího zařízení. Sta-
nice sestává z filtru, redukčního ventilu a olejovací nádoby. Za stanicí tlakové-
ho vzduchu jsou ventily pro rozvod vzduchu k jednotlivým savíčkovacím zařízením.
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2 . 5 . 4 Z k o u š k y z a ř í z e r i í

Vzhledem ke zpoždění výstavby PS 44 byl vybudován na zkušebně ve VTÍCHZ zku-

šební stend pro zkoušky zavičkovacího zařízení. Elektrozapojení a ovládání bylo

provedeno tak, aby je bylo možno použít i na stavbě a tak ušetřit čas a náklady

při spouštění zařízení. Celé zařízení pro uzavírání vík bylo sestaveno, seříze-

no, funkčně upraveno a připraveno ke zkouškám. Kromě zkoušek pracovníky VTÍCHZ

bylo zařízení ověřováno pracovníky VÚJE a EBO. Cílen zkoušek bylo ověřit spole-

hlivost zařízení a spolehlivost uzavřeného (zavíokovaného) sudu. Spolehlivost

zařízení byla přezkoušena pracovníky EBO. Bylo uzavřeno 20 ks 200 1 prázdných

sudů, 1 sud s bitúmenovým produktem a 1 sud naplněný betonem. Dále pak na kaž-

dém zavíčkovacím zařízení bylo provedeno 50 cyklů zavíčkování sudů. Se sudy,

naplněné bitumenem a betonem, byly provedeny pádové zkoušky pro ověření spole-

hlivosti uzavření sudu. Oba audy pádovým zkouškám vyhověly. Nedošlo k poruše

uzavření sudu i při pádu sudu na okraj víka. 0 výsledku zkoušek byl vypracován

technický záznam pracovníky VUJE. Další zkoušky byly provedeny pro ověření únos-

nosti víka. Zkoušky byly provedeny u 10 ks zavíčkovaných sudů. Na spodní část

sudu byla zavěšena kovová zátěž. Sud byl zvedán a spouštěn za víko jeřábem klid-

ným i trhavým pohybem. Maximální zkoušená zátěž byla 1600 kg bez porušení uzá-

věru víka. Požadovaná únosnost víka je 1.000 kg.

3. ľiSfZEIíf BITUMEHAČIíí LINKY PS-48 DUKOVANY, OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

Pro PS-48 Dukovany byla ve VlJcHZ opakovaně vyráběna zařízení pro zavíčko-

vání sudů a odběry vzorků pro finálního dodavatele KSB. Pro provozní soubor byl

ve vtfCHZ vyvinut a vyroben šnekový dopravník kalcinátu a sorbentu (N 15 A,B)

a odkapávací zařízení pod homogenizátor. Ha základě požadavku KSB byly provede-

ny ověřovací zkoušky šikmého transportního potrubí produktu a připraveny podmínky

pro zkoušky rozdělovače.

3.1 Zařízení bitumenační linky

3.1.1 Š n e k o v ý d o p r a v n í k k a l c i n á t u a s o r b e n t u

Dopravník je určen pro dopravu kalcinátu nebo vysušeného sorbentu z kalci-

nátorů ( S0 1 A, B ) . Kalcinát bude transportován do šnekového dávkovače vah

( H 14) umístěného nad homogenizátořem cementace a sorbent do násypky šnekového

podavače (N 06) nad homogenizátořem bitumenace. Kalcinát bude během transportu

ochlazován z teploty cca 150°C na 30°C.

Popis zařízení - obr. 3

Šnek je navinut na trubku 0 108 x 6 mm. Plaší dopravníku je z trubky 0 159 x 6 nm

a je opatřen duplikátorem pro chlazení vodou. Z montážních důvodů je dopravník

rozdělen na dvě části spojené přírubami. V jedné přírubě je uloženo kluzné lo-

žisko z materiálu ME5AL0PLAS3?. Bělený šnek je spojen zubovou spojkou a je uložen

na obou koncích v kuličkových ložiskách chráněných ucpávkami z UMAFL0NU. Šnek je

otáčen variátorera přes spojku s možností plynulé regulace otáček. Pro možnost

dopravy produktů z obou kaleinátorů současně budou instalovány 2 dopravníky.

Požadovaný výkon pro dopravu je 25 kg/h obou produktů.

Ověřovací provoz

Dopravník po provedené tlakové zkoušce pevnosti a těsnosti svarů byl instalován

na zkušebně VÚCHZ k provedení funkčních zkoušek s dávkováním kalcinátu v množství
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6-60 kg/h s rozsahem otáček 9 - 50ot/min. Otáčky šneku byly seřízeny tak, aby
bylo dosaženo projektovaných parametrů, tj. 25 kg/h, což odpovídalo 20 ot/min.
Celková doba provozu byla 250 hodin s maximálně naměřeným příkonem 0,7 kW. Při
kontrole kluzných ložisek a ucpávek nebyly zjištěny závady. Doporučujeme kluzná
ložiska minimálně 1 x za rok kontrolovat, případně je vyměnit včetně ucpávek.
Zkoušky probíhaly při okolní teplotě cca 20°C a nebylo možné simulovat trans-
port horkého kálcinátu s ochlazováním. Funkční zkoušky dopravníku s horkým kal-
cinátem mohou být realizovány až při předkomplexních zkouškách na JE.

3.1.2 O d k a p á v a c í z a ř í z e n í p o d h o i a o g e n i z á t o r

Zařízení na obr. 4 je určeno pro zachycování kapek cementové směsi s kalci-

nátem vypadávající z plnícího hrdla kulové!: o kohoutu při výměně sudu pod plnícím

místem.

Zařízení je tvořeno horizontálně otočným ramenem přichyceným ke stěně prů-

zoru. Otočný pohyb ramene vyvozuje pneuválec s jištěním krajních poloh dorazu.

Rameno je stavitelné s vyměnitelnou miskou. Zařízení je jednoduché a proto

funkční ověření a seřízení bude provedeno až po montáži na stavbě.

3.2 Ověřovací zkoušky zařízení

3.2.1 Š i k m é t r a n s p o r t n í p o t r u b í

V PS-48 budou pod odparkou instalovány dvě větve šikmého potrubí, kterými

budou plněny sudy produktem na dopravnících. Protože se vyskytly obavy, že na

stěně trubky může docházet k sedimentaci solí, požádala KSB VtíCHZ o provedení

zkoušky transportu produktu v šikmém potrubí.

Pro zkoušky bylo vyrobeno duplikované potrubí stejné délky a jmenovité svě-

tlosti. V horní části bylo uchyceno čepy umožňující změnu sklonu. Při zkouškách

mělo potrubí sklon 27° zadaný úvodním projektem. Potrubí bylo napojeno na tavící

nádobu bitumenu, která je součástí zkušebního zařízení bitumenace sypkých hmot.

Produkt se 40% hmotnostním naplněním solemi a průtokem 100 kg/h byl udržován

na teplotě 170°C elektrickým topným zařízením s teplonositelem. Ověřovací zkoušky

byly krátkodobé s vizuální kontrolou stavu stěny potrubí. Použitý produkt, zí-

skaný z experimentální bitumenační linky v Jaslovských Bohunicích, byi dobře

tekutý a na stěnách nezůstávaly zbytky solí.

Na základě požadavku ViJCHZ provedl VlÍJE experimentální ověření rozpustnosti

bitúmenových produktů v organických rozpouštědlech (L1). Nejúčinnějšími roz-

pouštědly byl zjištěn trichlorethylen a chloroform s dobou působení 24 hodin.

Rovněž je cenné zjištění, že změnou poměru rozpouštědla k bitumenu se výrazně

nemění celkové množství rozpouštěného bitúmenového produktu.

3.2.2 R o z d ě l o v a č

Pod odparkou v PS-48 bude instalován rozdělovač, který usměrňuje transport
produktu do větví šikmého potrubí. Rozdělovač, který plní funkci trojcestného
kohoutu, byl zkonstruován a vyroben v KSB. Pro provedení funkční a těsnostní
zkoušky byl instalován na zkušebně V1ÍCHZ. Ke vstupnímu hrdlu bylo uchyceno
svislé plnící potrubí s duplikátorem délky 2,2 m. Zaplněním potrubí bitumenem
bude vyvozen požadovaný statický tlak 0,02 MPa. Plnící potrubí a rozdělovač budou
udržovány na požadované teplotě 150 - 16O°C elektrickým topným zařízením s te-
plonositelem. Při tlaku vyvozeném sloupcem bitumenu bude kontrolována těsnost
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při uzavření obou výtoků a ucpávkového prostoru a cprávnost funkce při netave-
ných pracovních polohách. Těsnostní zkoušky lze realizovat pouze s bitumenem,
neboí neaktivní produkt se zafixovanými solemi z odparky již není a nelze jej
zajistit.

4. ZAŘÍZENÍ VÚCHZ PRO PLNÍRNU SUDU JADERNÍ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

Plnírna bitúmenového produktu v JE Temelín má dvě plnící místa, která jsou

umístěna pod dvěma homogenizátory v jejich osách. Konečný produkt z homogenizá-

torů je dávkován plnícím zařízením VTÍCHZ do 200 1 sudů, které jsou umístěny na

speciálním dopravníku - karuselu.

Tento dopravník je tvořen jednotlivými vozíčky, které jsou navzájem spojeny a

pohybují se po kruhové kolejové trati. Rozteč vozíčků je shodná s roztečí plní-

cích míst. Kontrola výšky hladiny při plnění produktu do sudu je prováděna bez-

dotykovými čidly a to kapacitním a ultrazvukovým. Řešitelem je navrhováno, aby

hladina bitúmenového produktu byla sledována rovněž pomocí průmyslové televize.

Ke kontrole složení produktu u obou odběrových míst slouží odběrová zařízení

VTÍCHZ, která jsou zabetonována přímo ve stěně kobky a umožňují ve spojení s plní-

cím hrdlem a odběrovou hlavicí odebrání vzorku a jeho přemístění stěnou do pře-

nosného kontejneru.

Na opačné straně karuselu je umístěno zavíčkovací zařízení - uchopovadlo

sudů, kteró je tvořeno zavíčkovací hlavou VIÍCHZ a manipulátorem Hutos z TOS

Hulín. Spojením těchto dvou zařízení byl vytvořen celek, který je schopen vykoná-

vat několik různorodých funkcí, jednou z nich je i podávání vík. Z tohoto důvo-

du byly přerušeny práce na dalším vývoji poloautomatického podavače vík.

4.1 Poloautomatický podavač vík - obr. 5

Podavač měl sloužit k přemístění vík sudů,ze zásobníku umístěném v čistém

prostoru k zavíčkovacímu zařízení pracujícímu v aktivním prostoru, přes stínící

betonovou zeä o tlouštce 900 mm. Zásobník byl navrhován pro šest vík. Víko mělo

být speciálním posouvacím mechanismem přepravováno přes stínící ze5 obdélníkovou

štěrbinou na stůl podavače v prostoru plnírny a odtud odebráno zavíčkovacím zaří-

zením. Průniku ionizujícího záření transportní štěrbinou mělo zamezit použití

dvou posuvných stínících desek.

Později však byl přijat nový systém plnírny RAO, navržený v IM/LDOS Praha,

který spočívá v záměně dvou přímých válečkových dopravníků za speciální doprav-

ník - karusel. Pro manipulaci s prázdnými i plnámi sudy je navrženo použít mani-

pulátor HUTOS z TOS Hulín. Uchopovadlo tohoto manipulátoru je však nahrazeno

zavíčkovací hlavou VTÍCHZ. Tímto uspořádáním nebylo třeba dalšího vývoje a výroby

poloautomatického podavače vík a zavíčkovacího zařízení, kromě zavíčkovací hla-

vy.

4.2 Zavíčkovací hlava - obr. 6

Ve spojení s manipulátorem Hutos umožňuje nejen přemisťování prázdných a
plných sudů, rovněž i transport a usazení víka na plný sud a jeho ,následné za-
víčkování a plní rovněž funkci podavače vík.

Sled pracovních operací následuje v tomto pořadí :

- uchopení víka z prázdného sudu a jeho ústaveií na sud s produktem
- dvoukrokové zavíčkování s pootočením hlavy
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- uscliopení zavíčkovaného sudu a jeho přemístění do přepravního kontejneru

- uchopení prázdného sudu, jeho přemístění a ustavení na prázdný vozík karuselu.

Hávrh zavíčkovací hlavy vychází z jejího osvědčeného řešení, které bylo

použito pro PS 44 jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a je přizpůsobeno

pro automatický provoz plnírny HAO jaderné elektrárny Temelín. Zařízení bylo

doplněno signalizací dosednutí zavíčkovací hlavy na sud nebo víko, dále bylo pro-

vedeno zpevnění hlavy na rameno manipulátoru. Zavíčkovací hlava tyla po vyrobení

ve VTÍCHZ odzkoušena na zkušebním stendu (otočném rameni). Správnost konstrukce

uchycení hlavy na rameno byla prověřena manipulací se zátěží' 500 kg umístěnou v sue

4-3 Otočné rameno - obr. 7

Pro zkoušky, seřízení a ověření správné funkce zavíčkovací hlavy bylo vyvi-

nuto a vyrobeno otočné rameno s poloměrem otáčení a zdvihem shodným s manipu-

látorem Hutos. Pro zkoušky byl také zajišíován v n.p. Tesla Kolín programovatelný

automat, který měl umožnit simulovat provozní podmínky při zkouškách pracovních

funkcí zavíčkovací hlavy. Z důvodu nedostatku finančních prostředků musely být

zkoušky zařízení provedeny s ručním ovládáním.

Pomocí otočného ramene byly vyzkoušeny všechny pracovní úkony - manipulace

s prázdným i plným sudem (se zátěží 500 kg), zvedání a spouštění, přemisíování

a výměna sudů dle pracovního cyklu, který bude prakticky užíván v plnírně JE Te-

melín. Ověřena byla i činnost otáčení hlavy při zavíčkování.

4.3 Plnící zařízení

Zařízení je určeno k plnění sudů bitúmenovým produktem z homogenizátorů

a je sestaveno z plnícího hrdla a zařízení pro odběr vzorků. Zařízení je tvoře-

no plnícím hrdlem, které sestává z uzavírací armatury odkapávací misky a odběro-

vé hlavice (obr. 8). Plnící hrdlo je pevně spojeno s navazujícím technologickým

zařízením.

Řešení vychází z dříve navrženého zařízení a je upraveno pro podmínky PS 06.

Pro kontrolu plnění sudů je zařízení doplněno čidly pro kontrolu výšky hladiny

produktu v sudu, které blokují činnost plnícího zařízení (uzavíráním kulového

kohoutu). Jedná se o kapacitní měřič výšky hladiny MS 11 Ee 10 a o ultrazvukové

čidlo DU 40. Tyto měřící a kontrolní systémy lze s výhodou použít, protože ne-

vyžadují umístění ve středu nádoby (sudu), kde je umístěno výtokové potrubí pro-

duktu.

Kontrukční změny jsou určeny umístěním plnícího zařízení na technologickou

plošinu homogenizátorů v plnírně. Proto bylo nutné provedení změn v umístění

ovládacího pneuválee kulového kohoutu a odkapávací misky ze svislé polohy do

horizontální. Dále bylo nutné nově umístit obě kontrolní čidla, vzhledem k ome-

zeným možnostem daného prostoru s možností jejich nastavení v potřebných vzdá-

lenostech nad kontrolovanou hladinou produktu v sudu.

4.5 Odběrové zařízení - obr. 9

Je zabetonováno ve stěně příslušné kobky a odděluje zamořený prostor tech-
nologického zařízení od čistého prostoru obsluhy. Je manipulátorového charakteru.
Umožňuje přenos odběrové plechovky přes stínící stěnu a její vsunutí do přenosné-
ho kontejneru pro transport do laboratoře . Zařízení navazuje bezprostředně na
odběrovou hlavici, která je součástí výtokového hrdla a je dálkově ovládána ruč-
ní pákou přes stínící stěnu.
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ŠNEKOVÝ PODAVAČ SORBENTU A POPÍLKU

SORBENT

obr.1
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ZAŘÍZENI PRO UZAVÍRANÍ SUDU

obr. 2
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ZAVÍČKOVACÍ Z A Ř S AUTOMATICKÝM PODAVAČEM VÍK

VT.

VZZZZZZJ
obr. 5



ZAVÍČKOVACÍ HLAVA

obr. 6



OTOČNÉ RAMENO

SLED OPERACI

1 - UCHOPENÍ VÍKA SUDU

2-ZAVÍČKOVÁNÍ A UCHOPENÍ SUDU

3-ULOŽENÍ SUDU DO KONTEJNERU

4-UCHOPENÍ PRÁZDNÉHO SUDU

5-USTAVENÍ PRÁZDNÉHO SUDU NA

KARUSEL

obr. 7
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ODBEROVÁ HLAVICE

obr. 8



ODBEROVÉ ZAŘÍZENI

obr. 9
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PLNENÍ SUDU PRODUKTEM
S KONTROLOU HLADINY

KULOVÝ KOHOUT S MISKOU

obr.10
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SPOLUPRÁCE PŘI MONTÁŽI A ZKOUŠKÁCH PROTOTYPŮ VOCHZ NA EBO II

Jan Brzobohatý

CHEPOS, s.p.. Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno

ANOTACE

Je uvedena informativní charakteristika Technických podmínek pro dodávku, montáž, provoz a údrž-

bu a Individuálního programu zajištění jakosti s vyhodnocením za oblast výroby, které jsou součástí

průvodní technické dokumentace výrobce prototypů VOCHZ Brno pro provozní soubor 4-1 v Jaslov&kých

Bohunicích. Stručně je popsána montáž prototypů na stavbě a návrh programu funkčních zkoušek před-

komplexního a komplexního vyzkoušení na PS 44. Je uvedena charakteristika čerpadla Jabsco pro mode-

lový koncentrát voroněžského typu a srovnání s údaji výrobce.

1. ÚTOD

Pro investiční akci jakou je provozní soubor PS 44 finálního zpracování ra-

dioaktivních odpadů (RAO) v EBO Jaslovské Bohunice musí být vyráběná zařízení od

výrobců opatřena průvodní technickou dokumentací, Jejíž součástí jsou i Technické

podmínky pro dodávku, montáž, provoz a údržbu. U vybraných zařízení je navíc od

výrobce požadován Individuální program zajištění jakosti spolu s jeho vyhodnoce-

ním za oblast výroby.

Montáž prototypů VtíCHZ na PS 44 byla prováděna Montasem Hradec Králové ve

spolupráci s Královopolskou strojírnou a VTÍCHZ. U zařízení, náročných na jejich

ustavení, montáž a funkční ověření byla jejich instalace provedena pracovníky

V1ÍCHZ ve spolupráci s Montasem.

Pro předkomplexní a komplexní vyzkoušení jednotlivých aparátů, prototypů

a obou technologií fixace je stručně uveden program funkčních zkoušek včetně ná-

vrhu algoritmů pro automatizovaný provoz.

Pro dávkování RAO na odparku bude použito u budovaných bitumenačnich linek

čerpadel Jabsco firmy ITT. Protože výrobce udává pouze hodnoty pro vodu ve formě

tabulky, byla na požadavek KSS proměřena charakteristika čerpadla pro modelový

koncentrát voroněžského typu a pro vodu k porovnání údajů s výrobcem,

2. TECHNICKÉ PODMÍHKY PRO DODÁVKU, MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBU PROTOTYPU VtíCHZ

Při tvorbě dokumentů, kterou jsou součástí průvodní technické dokumentace,

bylo respektováno projekční označení, uvedené v prováděcím projektu KSB. Jedná

se o toto strojní zařízení:

projekční označení

Z24K

Z24S

Z24V

N06
ZO4A.B

zařízení

duktu

zařízení

zařízení

šnekový

zařízení

název

pro plnění sudů z odparky (G06) a odbSr vzorků pro-

pro plnění sudů a odběr vzorků produktu se sorbenty

pro odebírání vysušených sorbentů

podavač sorbentů

pro zavíčkování sudů

Dokument pro každé zařízení obsahuje:

1. Technické podmínky, předpisy pro dodávku
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2. Pokyny pro montáž

3. Návod k obsluze, provozu a pokyny pro údržbu.

K jednotlivým bodům je možno uvést následující stručnou charakteristiku:

ad 1.) Pro volbu materiálu, konstrukci, výrobu, kontrolu a zkoušení, dokumentaci,

úpravu a ochranu povrchu, balení a dopravu platí Technické podmínky pro jaderné

elektrárny typu WER, vypracované KSB.

ad 2.) Montáž zařízení se provádí v souladu s prováděcím projektem a vypracovaný-

mi montážními postupy. Před montáží zařízení provede montážní organizace, dle po-

třeby i s VTÍCHZ, kontrolu, zda nedošlo k poškození zařízení při dopravě, sklado-

vání a manipulaci na staveništi. Je-li zařízení poškozeno, dohodne se mezi výrob-

cem, odběratelem a investorem způsob opravy včetně vypracování technologického po-

stupu. Pro jakékoli mokré technologické operace a zkoušky potrubí z materiálu tří-

dy 17 prováděné na montáži, musí být používána demivoda s nejvyšším obsahem chlo-

ridů 0,05 mg/dm s následným odstraněním zbytků vody. Instalaci potrubních dílů

je možné provádět až po montáži příslušných aparátů. Při montáži musí být dodrže-

ny požadované kóty (výšky, vzdálenosti od stěn apod.) s možností dalšího seřízení,

vyplývajícího z konstrukčního řešení. U odběrových zařízení a zavíčkovacího zaří-

zení je možné po seřízení ramen a ovládacích prvků provést ddb.etonování montáž-

ních otvorů. Po ukončení montážních a seřizovačích prací je nutná ochrana zaříze-

ní před znečištěním. TÍspěšné ukončení a vyhodnocení etapy montáže, kontroly a zkou-

šení se uvede do osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací a protokolu

zkoušek, předepsaných Individuálním programem zajištění jakosti (IPZJ).

ad 3a) Návody k obsluze -

uvádějí základní parametry použitých medií - páry, vzduchu, rychlosti nahřívání

a ochlazování. Specifikují požadavky na obsluhu zařízení a sledování základních

parametrů, odpovídajících projektovaným hodnotám. Nejsou přípustné odchylky ze-

jména od uvedeného chemického složení, radioaktivity, fyzikálních vlastností apod.

V případě poruchy je nutné uvést technologický proces na projektované parametry*

Během provozu je třeba kontrolovat správnost funkcí jednotlivých zařízení, prů-

chodnost vyprazdňovacích potrubí, těsnost pevných i rozebíratelných spojů, funkci

uzavíracích a regulačních prvků, pojistných a signalizačních zařízení. Při prová-

dění Jakýchkoliv prací musí provozovatel respektovat vyhlášku ministerstva zdra-

votnictví ČSR č. 59/72 Sb. Obsluha může být prováděna jedině osobami vyškolenými

podle směrnic provozovatele a norem ČSN, řádně poučena a seznámena s provozními

předpisy provozovatele.

ad 3b) Pokyny pro údržbu -
při porušení jakékoli části zařízení je nutné je odstavit z provozu a odstranit
závadu. Odstranit závadu může provést pracovník, pověřený vedoucím příslušného ú-
tvaru provozovatele a před zásahem musí protokolárně zajistit:

- vypuštění látky z pracovního prostoru

- snížení tlaku na atmosférický a teploty na bezpečnou hodnotu
- odpojení pohonu od zdroje elektrické energie

- zjištění radioaktivity pracovního prostředí

- provedení dezaktivace dle potřeby
- odstranění závady.

Jakékoli zásahy do zařízení se smí provádět pouze se svolením nebo pod do-
hledem revizního technika provozovatele. U jednotlivých zařízení jsou dále uvádě-
ny kontroly, případně seřizovači práce před zahájením provozu. Provádění údržby
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a oprav musí být podle vypracovaných technologických postupů s respektováním po-
žadavků na údržbu zařízení od dodavatelů.

3. IPZJ A JEHO VYHODNOCENÍ

3.1 IPZJ

IPZJ pro vybraná zařízení vyvinutá a vyrobená ve VIÍCHZ Brno pro PS 44 přichá-

zející do styku s radioaktivním materiálem, byl zpracován ve smyslu výnosu čís-

lo 5 ČSKAE. Zpracovaný program.se týká těchto zařízení:

- výtokové potrubí Js 100 duplikované (fixované soli RAO)

- výtokové potrubí JB 100 duplikované (fixované radioaktivní sorbenty)

- šnekový podavač N06 sorbent - popel

- potrubí kompenzátoru - mezikus křížový - odběrová hlavice (sorbent)

- mezikus T - vyprazdňovací potrubí Js 100 - rozdělovač

IPZJ obsahuje kapitoly:

- Základní charakteristika potrubí a potrubních dílů - uvádí technologické napo-

jení, technický popis, popis vykonávaných funkcí a technické údaje?

- Materiál, výroba - cituje normy pro tvary ploch svarových spojů, jejich prove-

dení s uvedením klasifikačního stupně čistoty pracovního povrchu;

- Kontrola jakosti při výrobě, skladování - mezioperační kontrola rozměrů a tvarů

dílů, opracování a tvaru ploch pro svarové spoje, vizuální kontrola všech svarů

s kontrolou těsnosti svarových spojů metodou vzlínavosti. Kladné vyhodnocení

etapy výroby se uzavírá vystavením osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku;

- Vstupní kontrola před montáží, montáž a kontrola jakosti při montáži - před mon-

táží musí být vstupní kontrolou ověřeno, zda nedošlo k poškození při dopravě,

skladování a manipulaci na staveništi. Došlo-li k poškození, stanoví se dopl-

ňující ověřující postup nebo oprava. U svarů je provedena vizuální kontrola a

kontrola barevnou kapilární defektoskopií. Podle technické dokumentace je pro-

vedena zkouška vodním přetlakem (demivodou). Kladné vyhodnocení etapy montáže

je potvrzeno podpisem osvědčení o jakosti a kompletnosti montážních prací v rám-

ci příslušného dílčího provozního souboru;

- Předprovozní kontrola - kontrola tlouštky stěny vytypovaných míst potrubí pro

porovnání účinků koroze během provozu. Provedení těsnostních zkoušek přírubo-

vých spojů indikované mydlinkovými bublinami s vizuální kontrolou;

- Kontrola při provozu - potrubí a potrubní díly budou kontrolovány periodicky

při použití standardních měřících přístrojů - měření korozních úbytků, tlaková

zkouška demivodou, vizuální prohlídka a zkouška těsnosti vzduchem. Kontrolní o-

perace se budou provádět poprvé do tří let provozu provozního souboru. Termín

dalších kontrol upřesní provozovatel na základě zjištěného stavu zařízení a dél-

ky provozu;

- Dokumentace o jakosti - výsledky zkoušek při výrobě a montáži se uvádějí do pro-

tokolu, příp. jiných rovnocenných dokumentů, které tvoří dokumentaci o jakosti

ve smyslu výnosu ČSKAE.

3.2 IPZJ - kontrola jakosti při výrobě

Na IPZJ navazovalo vyhodnocení potrubí a potrubních dílů u výrobce VIÍCHZ oddě-

lením řízení jakosti. Kontrola a její vyhodnocení zahrnovala:

- mezioperační kontrolu rozměrů a tvarů jednotlivých dílů - provedenou podle vý-
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kresové a technické dokumentace. Po dokončení montáže výrobku byly proměřeny
hlavní rozměry s případným ověřením spolehlivosti funkce;

- vizuální kontrola svarů - těsnosti svarových spojů, vzlínavosti petroleje s in-
dikací na vápnoi

- kontrola čistoty povrchu jednotlivých dílů i hotového výrobku, odpovídající kla-
sifikačnímu stupni 3.

3.3 Vyhodnocení IPZJ za oblast výroby

Výrobky byly provedeny podle výrobní dokumentace a stanovených technologic-

kých postupů na běžných dílenských zařízeních a nevyžadovaly mimořádné výrobní ná-

roky. Kontrola byla prováděna běžnými měřidly. Požadavky, obsažené v IPZJ za ob-

last výroby, byly splněny. Jakost výrobních provedení je v souladu s IPZJ, doku-

mentovaná vystaveným osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku.

4. MONTÍŽ PROTOTYPÔ VTÍCHZ

Prototypy vyrobené ve VTÍCHZ je možné podle svého charakteru a z hlediska mon-
táže na stavbě rozdělit do těchto skupin:

- průchodky potrubí

- speciální potrubní díly a speciální armatury

- ručně a elektropohonem ovládané speciální armatury

- zařízení pro odběry vzorků

- zařízení pro plnění sudů produktem

- šnekový podavač

- zařízení pro zavíčkování sudů

- dávkovací zařízení, doplňková zařízení.

Vyrobená zařízení byla převezena do skladu výstavby jaderných elektráren KSB

v areálu EBO a odtud transportována na stavbu. Před realizací montážních prací by-

ly s autorem projektu stavební části Chemoprojektem Praha dohodnuty montážní ot-

vory pro zařízení dodávaná VIÍCHZ. Montážními otvory bylo nožné eliminovat nepřes-

nosti stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá funkčnost zařízení u odběrů vzor-

ků, plnění sudů produktem a zavíčkovacího zařízení.

4.1 První etapa montáže

V první etapě proběhla montáž průchodek potrubí ve stropech (resp. podla-
hách) jednotlivých kobek vertikálně na sebe navazujících. Po usazení odparky, kal-
cinátoru, šnekového podavače a homogenizátorů navazovala montáž speciálních po-
trubních dílůř U kompenzátoru, přichyceného k hrdlu kalcinátoru, byla montáž pro-
vedena s predpětím umožňujícím dilataci kalcinátoru po jeho ohřevu. Po ukončení
montáže obou výtokových potrubí duplikovaných bylo zjištěno, že nebylo dodrženo
požadované vyosení hrdel v podélné ose transportéru. Protože okolí výpustného
hrdla je obsazeno čidly pro kontrolu plnění sudu a membránou měření diferenčního
tlaku v potrubí, je tak pokryt celý průřez sudu. Proto musely být provedeny úpra-
vy otvorů pro stínácí dveře a posunut dopravník s dodržením požadovaného vyosení.
Při montáži transportního potrubí, propojující rozdělovač a homogenizátory, neby-
lo možné dodržet přímé propojení potrubím, ale bylo nutné vsazení dvou výsečí ko-
len. Transportní potrubí nebylo zavařeno do víka nádoby pro možnost jeho případ-
nýoh úprav částí vyúsťující nad hladinu bitumenu pro dosažení homogenity produktu.
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K armaturám a speciálním armaturám tyla provedena montáž spojovacích dílů dál-
kového ovládání napojeného na průchodky stínících stěn, oddělujících prostory tech-
nologie a obsluhy. Přes spojky byly připojeny servomotory ovládající armatury pod
homogenizátory. Montáž dálkového ovládání armatur nevyžadovala takové nároky na do-
držení přesnosti stavby, nebot sestává z kulových kloubů, kuželových převodovek,
dilatačních kusů apod, a zjednodušuje tak vlastní realizaci.

4.2 Druhá etapa montáže

V druhé etapě navazovala montáž zařízení pro odběry vzorků, zařízení pro za-
vífikování sudů a zařízení pro plnění sudů produktem.

- Zařízení pro odběry vzorků -

do montážních otvorů byly instalovány nosné podstavce a přichycena tělesa odběro-

vých zařízení. Po montáži ramene, zajištujícího přesun odběrové plechovky mezi od-

běrovou hlavicí a transportním zařízením, byla upravena poloha podstavce tak, aby

byla zajištěna funkčnost zařízení. Podstavce byly privarený k profilům, přichyce-

ným k armování spodní části montážního otvoru. Po ukončení montáže a funkčních

zkouškách následovalo dobetonování otvoru. V případě potřeby se provede seřízení

přímo na rameni.

- Zařízení pro zavíčkování sudů -

pro montáž ramen, nesoucích zavíčkovací hlavy, bylo třeba přesné stanovení pra-

covní i záložní polohy při zavíčkování sudu. Současně byly kontrolovány polohy

sudů pod plnícími místy fixovaných koncentrátů a 3orbentů. Ve spolupráci s KSB

byl realizován ruční posuv transportéru s dosažením požadovaných poloh sudů pod

zavíčkovacími hlavami a s možností mikroposuvu transportéru pro plnící místa. Po

ukončení montážních prací, jejichž postup byl obdobný jako u zařízení pro odběry

vzorků, bylo zařízení seřízeno a následovaly funkční zkoušky s transportem víka,

jeho uložením na sudy, dvoukrokovém víkování a přesunu ramene do základní polohy.

Funkční zkoušky byly provedeny s oběma rameny, tedy i záložním. Zařízení pro za-

víčkování bylo dodáno na stavbu včetně rozvaděče a ovládacího panelu a bylo možné

jeho provizorní napojení na rozvod elektrické energie. Zdrojem pracovního media

pneumatických válců byla tlaková láhev se stlačeným vzduchem. Po ukončení montá-

že a funkčních zkouškách bylo rovněž provedeno dobetonování montážního otvoru;

- Zařízení pro plnění sudů produktem -

výchozí polohy sudů pod plnícími zařízeními jsou určovány polohou sudu pro zavíč-

kování. Při komplexním vyzkoušení bude ověřováno, zda bude ještě nutný mikropo-

jezd transportéru pro správnost funkce čidel kontroly hladiny.

Po montáži ovládacího mechanismu misky (kulového kohoutu), kapacitního čid-
la, pneumatických válců a elektromagnetických ventilů bylo přikročeno k funkčním
zkouškám rovněž za improvizovaných podmínek. Zdrojem pracovního media pneumatic-
kých válců byla tlaková láhev vzduchu a ovládání elektromagnetických ventilů bylo
přepínači a napojením na provizorní rozvod elektrické energie. Byly seřízeny kon-
cové vypínače s kontrolou sepnutí a instalovány elektrické topné bandáže.

Mimo uvedených prototypů, dodal VTÍCHZ na stavbu, společné frémy čerpadel bi-
tumenu a koncentrátů, potrubní mezikusy pro průtokoměr Controlotron, těleso servo-
pohonu kohoutu bitumenu a těleso elektropohonu s napínacím zařízením pro silněj-
ší elektromotor odparky. Montáž uvedených zařízení si zajišfuje KSB ve spolupráci
s VtfCHZ.
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5. PROGRAM FUNKČNÍCH ZKOUŠEK

Dílčí program vypracovaný ve VTÍCHZ, který je součástí programu předkomplex-
ního a komplexního vyzkoušení PS 44, vypracovaný KSB, je rozdělen na podsystémy:

- doprava a plnění fixovaných modelových koncentrátů voroněžského typu

- doprava, dávkování vysušených aorbentů a plnění fixovaných sorbentů

- zařízení pro uzavírání sudů.

Podle vypracovaného programu budou provedeny zkoušky, seřízeny uvedené pod-
systémy s navazujícím uvedením celého systému do provozu. Cílem dílčího programu
je prokázat provozuschopnost systému finálního zpracování RAO s dosažením paramet-
rů určených projektem.

V programu je technický popis podsystémů s uvedením jejich hlavních paramet-
rů, údajů o mediích, elektrických spotřebičích a kontrolních čidlech. Předkomplex-
ní vyzkoušení podsystémů je rozděleno do dvou etap:

- první etapa -

zahrnuje funkční zkoušky ovládání čidel a uzavíracích armatur, pneumatickými vál-
ci a servopohony, dálkově ručně ovládaných armatur, parního a elektrického ohřevu,
seřízení ramen a táhel pro odběr vzorků, dávkování sorbentů do směšovacích nádrží
a havarijního vyplavování. Seřízení optoelektronických snímačů polohy sudů pod mís-
ty plnění produktem a koncových vypínačů, měření hladin, hydrostatického tlaku a
teploty.

V části systému kontroly a řÍ2ení bude provedeno seřízení citlivosti čidel

pro kontrolu hladiny produktu. Kontrola uplatnění priority čidel při plnění sudu

produktem, zabraňujících jeho přeplnění. Dále bude ověřován dojezd transportéru

s mikropojezdem z polohy zavíkování do polohy plnění. Kontrola signalizace hladi-

ny vysušených sorbentů v zásobníku a signalizace poloh kapacitních čidel a arma-

tur. V části elektro bude kontrolováno zapojení elektrických obvodů a zkouška

elektromagnetických rozvaděčů pro ovládání pneumatických válců, regulace vytápě-

ní topnými bandážemi a nastavení otáček variátoru änekového podavače. V průběhu

funkčních zkoušek bude prověřována způsobilost jednotlivých částí zařízení z hle-

diska ovládání, kontroly a provozu. Zjišťování doby ohřevu částí vytápěných pa-

rou a topnými elektrickými bandážemi. Rovněž bude ověřována správnost seřízení

optoelektronických snímačů pro zastavení dopravníku v požadované poloze zavíko-

vání při plně zatíženém transportéru (220 kg) sudy.

- druhá etapa -
při zahájení druhé etapy se předpokládá funkční ověření diferenčních membránových
manometrů, odparky, kalcinátoru, směšovacích nádrží a souvisejícího dávkovacího
systému. V této etapě bude realizován kontinuální provoz odparky v postupných kro-
cích od nástřiku bitumenu až po dosažení projektovaných parametrů se čtyřiceti-
procentním hmotnostním plněním neaktivních solí v produktu. Provoz bude řízen ruž-
ně s automatizovaným hlídáním hladiny plnění. Podle potřeby bude prováděno dola-
áování kontrolních čidel a ověřovány obvody automatiky pro možnost přechodu na au-
tomatizovamý provoz.

K provozu míchání vysušených sorbentů s bitumenem je možné přistoupit až po
dokonalém zvládnutí dávkování hydrosměsi sorbentů na kalcinátor s jeho vysušením
tak, aby zbytkový obsah vody byl nižší než 10 % hmotnostních. Při míchání sorben-
tů s bitumenem btrcLe optimalizována dávka a teplota tak, aby sudy byly naplněny
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dvt-̂ ua uáviuuii beze zbytku při dosažení maximálního zapls-iění jeho objemu. Rovněž
i v tomto případě bude provoz řízen ručně s automatizovaným hlídáním hladiny pl-
nění. Množství komponent, dávkovaných do smššovaóí nádrže, bude dolaďováno spolu
3 kontrolními čidly pro možnost přechodu na automatizovaný provoz.

U zařízení pro zavírání sudů budou zkoušky zaměřeny na spolehlivost zavíko-
vání sudů, příp. budou seřizovány koncové vypínače otočného ramene a optoelektro-
nických snímačů polohy sudu.

Před přechodem na automatizovaný provoz budou simulovány havarijní stavy u
obou technologií fixace tak, aby byly získány prahové hodnoty signálů pro mikro-
procesorový řídící systém DIAMO. VTÍCHZ se bude podílet na simulaci havarijních
stavů na odparce při poruchách : nástřiku bitumenu, koncentrátu, tlaku topné páry,
průtoku chladící vody kondenzátu, zvýšeném chvění, plnění sudů produktem, plnění
transportního potrubí produktem apod. Rovněž i havarijní stavy transportních za-
řízení sudů s produktem a zařízení pro zavíkování sudů.

U technologie fixace sorbentů to budou havarijní stavy s vyplavovania (dáv-
kováním) sorbentů do kalcinátoru, 8 přerušením transportu, havarijním vyplavová-
ním a obnovením vyplavování na projektové parametry. U směrovacích nádrží je to
porucha cyklu plnění sudu dvěma dávkami se zbytkem produktu v nádrži před dalším
mícháním, plnění sudu produkteria kontroly hladiny při plnění apod. Rovněž i zde
budou simulovány havarijní stavy souvisejících zařízení - kaloinátoru, dávkování
sorbentů a bitumenu, transportních zařízení sudů a zařízení pro zavíčkování sudů.

Při uvádění obou technologií do automatizovaného provozu budou postupně v
jednotlivých krocích ověřovány algoritmy funkce plnění sudů: a) z odparky, b) z*
směšovacích nádrží včetně vedlejších programů nezávislých na chodu hlavních pro-
gramů a poruchových signálů bez zastavení provozu technologií. Podle potřeby bu-
dou prováděny úpravy, příp. zjednodušení algoritmů. Komplexní vyzkoušení bude za-
končeno 144 hodinovým průkazným chodem technologie bitumenace modelových koncen-
trátů a bitumenace neaktivních sorbentů v automatizovaném provozu. Po ukončení
jednotlivých etap funkčních zkoušek budou sepsány protokoly s vyhodnocením. Po
úspěšném průkazném chodu bude přistoupeno k provozu s reálným radioaktivním ma-
teriálem.

6. PROlíSŘEIJÍ CHARAKTBRISTIKy ČERPADLA JABSCO MODEL 90>-20Q

Pro dávkování kapalných RAO do odparky na bitumenačních linkách budou insta-
lována čerpadla Jabsco od firmy ITT. Protože dodavatel čerpadla udává ve firem-
ním prospektu pouze orientační hodnoty Q - H charakteristiky ve formě tabulky pro
vodu 20°C, zařadila KSB požadavek na proměření charakteristiky s modelovým kon-
centrátem voroněžského typu, nahrazujícím radioaktivní koncentrát z jaderných e-
lektráren. Pro možnost srovnání byla proměřována charakteristika i pro vodu.

Jednoduchý zkušební okruh byl sestaven ze dvou zásobníků napojených na sací
a výtlačnou stranu čerpadla. ITa sací straně byl zásobník vytápěn a promícháván
a na výtlačné straně byl měřen čerpaný objem kapaliny. Na výtlačném hrdle byl mě-
řen tlak manometrem a škrcen výtlak škrtící armatúrou. Čerpadlo bylo poháněno
stejnosměrným motorem, regulováno tyristorovým regulátorem otáček IRO - ZPA Pre-
šov. Indukované napětí taehodynama bylo měřeno voltmetrem. Charakteristika čer-
padla byla proměřována ve vybrané řadě napětí 21 - 105 V, indukované v tachody-
namu stejnosměrného elektromotoru s modelovým koncentrátem a vodu v teplotní řadě
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24 - 80°C. Pro modelový koncentrát připravený podle L 10 o teplotě 80°C jsou cha-

rakteristiky čerpadla uvedeny na obrázku č. 1, ze kterého je patrná poměrně malá

tlaková výška, nedosahující 200 kPa při 1200 ot.min"1 (105 V). Protože nástřik

koncentrátu u odparek bude v rozmezí 100 - 200 dm /hod, lze zvyšováním otáček kom-

penzovat zvýšené ztráty v nástřikovém potrubí nebo opotřebenost propeleru čerpad-

la. Použitelná oblast je v rozmezí 240 - 960 ot.rain (s indukovaným napětím na ta-

chodynamu 21 - 84 V), neboč výrobce elektromotoru uvádí horní hranici 1000 ot.min~ .

Pro porovnání hodnot udávaných v prospektu výrobce čerpadla s naměřenými hodnotami

je uvedena následující tabulka:

otáčky/ot.min"1

tlak/kPa

29,4
58,8
88,2

průtok
3 —1/dm.min /

6,5 (6,08)
5 (4,67)
2,5 (1,75)

500

diference

6,4

6,6
30

750

průtok
/dm.min" /
10 (9,5)
8 (7,83)
6 (5,83)

diference

5,0
3,4
2,8

1000
průtok diference

/dmánin"1/ /%/
13,5 (12,83)
12 (11,2)
7,5 ( 8,16)

4,9
6,9
8,8

Hodnoty uvedené v závorce byly experimentálně zjištěny.

Charakteristiky čerpadla pro vodu jsou na obrázku č. 2. -Z uvedené tabulky je

patrné, že hodnoty charakteristiky uváděné výrobcem jsou srovnatelné s hodnotami
naměřenými.

Pro dávkování koncentrátů čerpadlem Jabsco do odparky lze doporučit jako ma-

ximální teplotu 80°C a z hlediska jeho vlastností a transportu by nemilá poklesnout

pod 60°C. Na základě charakteristik získaných měřením a zkušeností s provozem po-

loprovozní bitumenační linky v Jaslovských Bohunicích lze doporučit instalovat za

čerpadlem Jabsco na výtlačném hrdle měřič tlaku. Měřením tlaku bude umožněna kon-

trola stavu nástřikového potrubí z hlediska možného zanášení a kontrola opotřebe-

nost i propeleru.

7.

Úvodní částí referátu, týkající se průvodní technické dokumentace prototypů

VIÍCHZ, berou výrobci zařízení jako je KSB, Skoda apod, pro jaderné elektrárny ja-

ko samozřejmou povinnost a vyhotovení potřebných dokumentů provádějí jednotlivé

specializované útvary. Jiná situace je ve výzkumu, kde výzkumní pracovníci, byí i

poprvé ve své praxi, si musí veškeré požadované dokumenty vyhotovit sami na úkor

času, který mohli věnovat výzkumné činnosti. Chceme takto upozornit výzkumná pra-

coviště jaké povinnosti bere dodavatel zařízení na sebe v případě investiční akce.

Montáž prototypů VIÍCHZ na stavbě PS 44 byla podle plánu ukončena ve 3. kvar-

tálu tohoto roku. Po ukončení montážních prací navazovalo předkomplexní vyzkouše-

ní prototypů podle programu funkčních zkoušek. Ve většině případů však po montáži

následovalo funkční ověření i za improvizovaných podmínek, které naplňovalo pod-

mínky pro předkomplexní vyzkoušení. V návaznosti na ovládací, měřící a regulační

systém je možné prověřovat prototypy až po ukončení všech montážních prací na PS

44. Navazující komplexní zkoušky by měly ověřit spolehlivost celého souboru při

kontinuálním provozu technologií bitumenace s ručním řízením provozu. Při úspěš-

ném kontinuálním provozu s ručním řízením lze ověřovat automatizační prvky a blo-

kády tak, aby bylo možno přejít na automatizovaný provoz. Dále bude navazovat pro-

voz s fixací reálného radioaktivního materiálu z úložiště elektrárny.
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Mimo uvedeného přehledu prací spolupracoval vtíCHZ »• KSB na provozních před-
pisech pro provozovatele ae zaměřením na problematiku technologie fixace RAO na
odparce a vyplavování a fixace sorbentů.
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KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ HORIZONTÁLNÍHO ROTAČNÍHO KALCIWATORU

Petr Přikryl, Karel Říha

Královopolská strojírna, Brno

Petr Sázavský

Ostav jaderného výzkumu. Řež

ANOTACE

Horizontální rotační kalcinátor představuje jedno z technicky, výrobně i provozně nejnáročněj-

ších zařízení linek finálního zpracování BA odpadů.

Konstrukční řešení i technologie výroby kaloinátorů provozní velikosti byly zdokonalovány na

základě dlouhodobých ověřovacích zkoušek technologie i zařízení v OJV Řež a především na lince MESA S

na JE Dukovany. V článku jsou shrnuty hlavní zásady, které je třeba respektovat při návrhu kalciná--

toru, jeho zapojení a provozu.

1. ÚVOD

Myšlenka zneškodňovat nízko a středně aktivní kapalné RAO na horizontálním ro-

tačním kalcinátoru vznikla v OJV Řež již koncem 70. let v souvislosti s výzkumem zpra-

cování RAO vitrifikací. Za spolupráce ÚJV, ČVUT Praha a ÚJP Zbraslav byl vyvinut,

zkonstruován a vyroben poloprovozní kalcinátor (obr. 1) s pláštěm _1 o průměru 0,15m

a délkou 1 m /I/. Rotor ^ je opatřen lopatkami 10 s mírným sklonem (3-5*) k podélné

ose hřídele. Část rotoru v oblasti brýdového hrdla je opatřena vratným šnekem 9_ fun-

gujícím jako odlučovač kapek z brýd a kroužkem J3 bránícím úniku nastříknutého rozto-

ku směrem k brýdovému hrdlu. Rotor je uložen v ložiskových skříních 2_> oddělených

od pracovního prostoru ucpávkami £ a stíněním J>. Roztok určený ke kalcinaci vstupuje

hrdlem §_ a kalcinát vystupuje hrdlem _11. Elektrické odporovné topení je rozděleno do

dvou sekcí _12 a V3_. Pohon obstarává stejnosměrný motor s plynulou regulací otáček.

Pracovní otáčky byly optimalizovány na hodnotu 500 ot/min. Kalcinátor je obvykle pro-

vozován s nástřikem do 5 dm /hod, přičemž maximum je u tohoto typu 10 dm /hod. Na

poloprovozním kalcinátoru jsou v OJV prováděny experimenty v oblasti kalcinace a su-

šení radioaktivních, toxických a jinak životní prostředí ohrožujících kapalných

odpadů.

Zařízení je vybaveno měřením teplot, proudové zátěže pohonu a měřením otáček.

Během doby, co je kalcinátor v provozu, došlo k řadě úprav rotoru, tvaru lopatek,

pohonu, regulace a ohřevu. Robustní provedení umožňuje dobře zvládnout i přechodové

provozní stavy bez významného porušení zařízení.

Na základě zkušeností získaných dlouholetým provozem poloprovozního kalcinátoru

byl v OJV vypracován návrh a konstrukční dokumentace prototypu s průměrem pracovní

části 0,39 m, tlouštkou stěny 5 mm, délkou 1,8 m a předpokládaným výkonem lOx větším

oproti poloprovozní jednotce. Samozřejmě byla přijata řada nových konstrukčních řeše-

ní týkajících se zejména dilatačních problémů, které u daných rozměrů zařízení nabý-

vají významných hodnot. Řešení spočívalo v rozdělení rotoru na 3 části, jejichž vzá-

jemný posuv eliminoval rozdíl a dilataci zvláště v rotoru. Pohon byl řešen asynchron-

ním motorem s převodovkou a sekundárním převodem klínovými řemeny. Plást s rotorem

i pohon byly kotveny na společném rámu, přičemž uchycení pláště na rám pomocí čepů

v plástových přírubách umožňovalo dilataci pláště. Nová byla také konstrukce ucpáv-

ky umožňující její dotahování a fixaci za provozu bez demontáže. Koncepce ohřevu tě-

lesa zůstala stejná, avšak el. odporové topné články byly přizpůsobeny rozměrově i

výkonem.
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V této podobě byl kalcinátor předán k výrobě do Královopolské strojírny Brno.

Zde došlo s ohledem na výrobní možnosti, vlastní zkušenosti a po konzultacích ve SÚS

str. Běchovice, vZSKG a s autory konstrukce prvního provozního prototypu k dalším

návrhům a úpravám, které se týkaly uložení stroje na rámu, pohonné jednotky, způso-

bu řešení dilatačních problémů, uloženi rotoru v ložiskách a dimenzování jednotli-

vých částí. Alternativně byl též řešen ohřev tělesa pomocí teplonosného média (dow-

thermu apod.) tak, aby byl zajištěn tepelný režim s max. teplotou 300"c. Návrh byl

zpracován včetně komplexního dowthermového hospodářsví. Z důvodů toxicity, stupně

nebezpečí výbuchu za určitých podmínek a obtížného zajišťování teplonosného média

z dovozu z KS však nebyl tento návrh realizován. Konečná konstrukční dokumentace

prototypu kalcinátoru provozní velikosti byla v Královopolské strojírně zpracována

v únoru 1984 a po schválení v ÚJV uvolněna do výroby.

První prototyp byl vyroben a dodán do CJV Řež v roce 1985. Zde byl skompleto-

ván s ostatními komponenty kalcinačnlho modulu linky MESA 1. Po prvních zkouškách

byla provedena úprava rotoru zvětšením mezery mezi lopatkami a pláštěm z původního

1 na 3 mm. Další zkoušky v modelovém režimu JE probíhaly v Královopolské strojírně

a pak v EDU, kde byl kalcinační modul zařazen do sestavy linky MESA-3. V JE Dukova-

ny proběhl dlohodobý ověřovací provoz s modelovými i reálnými RA koncentráty v růz-

ných variantách chemické úpravy. Do konce 1. pololetí 1989 byl kalcinátor v chodu

celkem 10 400 hodin a z toho v provozu kalcinace 6 400 hodin a bylo na něm zpracová-

no 220 m reálných koncentrárů /2,3/.

Druhý prototyp byl dle stejné dokumentace vyroben a dodán v roce 1986 do UJV

pro linku na přepracování průmyslových odpadů s obsahem drahých kovů EVA, kde je

kalcinátor určen pro sušení kryolitové suspenze. V roce 1987 a 1988 proběhl úspěšný

ověřovací provoz při průměrní

vozu v n.p. Safina Jesenice.

ověřovací provoz při průměrné hodnotě nástřiku 50 dm /hod /4/. Linka je nyní v pro-

2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY KALCINÄTORÚ V KRÁLOVOPOLSKÉ STROJÍRNĚ

Jak je zřejmé z obr. č. 2, vychází konstrukční řešení prvního prototypu provoz-

ního kalcinátoru z poloprovozního zařízení a navazuje na konstrukční dokumentaci UJV.

Vyhřívaný válec 2. Je vyroben z tlustostěnné trubky 377x20, k němuž jsou z obou stran

připojeny tupým svarem krkové příruby. Hrdla 2j 3i A_ jsou privarená k neopracované

trubce pláště přes trubkovou výztuhu o tloušťce srovnatelné s tloušťkou trubky. Tato

řešení spolu s předepsanými nedestruktivními kontrolami umožňuje dokonalé provedení

svaru při minimální deformaci válce. Válec je uložen na čtyřech patkách XAj 15 pri-

varených k vnějšímu povrchu. Svařenec válce je pak podroben tepelnému zpracování na

odstranění pnutí ve svislé poloze v hlubinné žíhací peci v kooperaci v s.p. Skoda

Plzeň. Vzledem k použitému materiálu 17247.4 je žíhání prováděno zvlášť stanoveným

režimem ohřevu a ochlazování na 85O*C. Po tepelném zpracováni je provedeno opracová-

ní vnitřního povrchu válce tak, aby výsledná tloušťka stěny byla 10 mm a délka 2 480

mm. Opracování vnitřního povrchu je prováděno na honovacím stroji, což zaručuje hlad-

ký povrch (max. drsnost 0,8 /am) a dodržení geometrie válcového vnitřního povrchu.

Závěrečná operace mechanického obrábění je provedení otvorů hrdel 2} 2_} 4, přes stě-

nu válce a opracování opěrných ploch zátek podstavce.

Rotor 5 tvoří tlustostěnná trubka 219x14, ke které jsou privarený z obou stran

hřídele pro uložení v ložiskách. Na povrchu trubky je pak umístěno pod úhlem 3*od

podélné osy šest dvojic lopatek S_, prstenec 1_ a Šnek 6_. Rotor je po provedení všech

svářečských prací tepelně zpracován stejným způsobem jako vyhřívaný válec. Závěreč-
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né opracování hřídelů a vnějšího průměru lopatek se provádí po tepelném zpracování.

Poslední operací na rotoru je dynamické vyvažování. Ložiskové skříně £ rozebiratel-

ně spojené s víky vyhřívaného válce jsou svařence z trubek a přírub, opracované pro

uložení ložisek. Na straně pohonu je použito naklápěcí ložisko a na straně výstupu

kalcinátu je suvně uložené jednořadové kuličkové ložisko umožňující podélný dilatač-

ní pohyb hřídele rotoru vůči ložiskové skříni. Ucpávkové skříně K) jsou upevněny

na víko vyhřívaného válce, ovšem uvnitř ložiskové skříně, ve které jsou otvory pro

manipulaci s ucpávkami. Pohonnou jednotku tvoří asynchronní motor 1JL s variátorem

12 s regulací otáček v rozsahu 152-456 ot/min. Napojení na hřídel rotoru je provede-

no spojkou 23.. Celý komplet je upevněn rozebíratelně na společném rámu 1_6 tak, že po-

hon a přilehlé patky pláště jsou fixovány a patky 2JL jsou uloženy suvně a umožňují

podélnou dilataci vyhřívaného válce.

K ohřevu je na vnějším povrchu válce instalováno 48 ks el. odporových topných

článků s jednotkovým výkonem 1,67 kW vyvedených do svorkovnice umístěné na rámu

stroje a propojených do tří sekcí. Topné články ve tvaru segmentů jsou na plášti

spojeny pomocí šroubů v prstence o šířce 70 mm a umístěny vedle sebe v dílu 1 680 mm.

Měření teploty je snímáno z vnějšího povrchu pláště odporovým snímačem teploty

ZPA. Termojímky jsou privarený k plášti ve 4 místech podélně v mezerách mezi seg-

menty topných článků.

Na základě zkušeností s výrobou prvních dvou prototypů a jejich, v té době po-

měrně krátkého ověřovacího provozu, byly postupně u následujících kalcinátorů reali-

zovány další úpravy. Na strojích určených pro sušení vysycených sorbentů v polo-

provozní lince PS 44 EBO (zadáno do výroby v listopadu 1985), strojích pro provozní

linku FZ RflD PS 48 EDU (zadáno do výroby v březnu 1987) a pro zpracování prádelenských

vod PS 0.64 EMO (zadáno do výroby v únoru 1987) jsou zesíleny rotory. Výchozí trub-

ka je 219x25 a po opracování vnějšího povrchu zůstane její tloušťka 22 mm. Lopatky

jsou zesíleny ze 4 mm na 12 mm a s podélnou osou svírají úhel 5'. Brity lopatek jsou

bez návaru tvrdokovem, který se u prototypu neosvědčil, nezeslabeny v plné tloušťce

12 mm. Dále došlo ke změně způsobu zapojení topných článků do tří sekcí na 3x26,7 kW

s tím, že byla zrušena dvojice prstenců umístěná na konci třetí sekce, ale zapojená

na první sekci, takže stále topila a přihřívala oblast suchého kalcinátorů. Původní
i

propojení kontaktů topných článků ve svorkovnici pomocí vodičů CY bylo nahrazeno

spojkami z mosazného plechu ti. 1 mm, které umožňují zajištění spojek proti uvolně-

ní. U kalcinátorů pro PS 48 EDU budou kromě výše uvedených úprav namontovány variá-

tory s motorem o výkonu 11 kW (pův. provedení 4 kW) a vnější povrch vyhřívaného vál-

ce bude v oblasti topných článků obroben. Odstraní se tím rozdíly v tloušťce stěny

pláště, zlepší se přístup tepla z topných článků a sníží se deformace za provozu.

U kalcinátorů pro linky FZ RAO 55 EMO a PS 0.06 ETE zadaných do výroby v prosin-

ci 1988 jsou provedeny rozsáhlé úpravy, zohledňující zkušenosti z výroby a ověřovací-

ho provozu linek MESA-3 a EVA získané do tohoto termínu. Dochází zde k dalšímu zesí-

lení rotoru, lopatky jsou opatřeny vyměnitelnými a nastavitelnými břity z materiálu

AKNi Extra. Ložiskové skříně, ložiska a konce hřídelů jsou robustnější, mají vyšší

únosnost. Obě ložiska jsou naklápěcí s vnitř, průměrem 160 mm oproti původnímu prů-

měru 1OO mm. Technologie výroby rotoru byla též zdokonalena. Trubka rotoru 4> 219x25

je zevnitř částečně opracována a opatřena vodící tyčí, s jejíž pomocí se dosáhne

přesné a pevné vzájemné ustavení hřídelů a trubky před svařováním, což umožní zajis-

tit souosost spojovaných částí i po svaření. Dojde tím k výraznému snížení nevyváže-

ných hmot, což usnadní dynamické vyvažování a hlavně zredukuje hmotnost vyvažovačích
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závaží. Lopatky mají tloušťku 21 mm a jsou privarený do drážek v trubce rotoru. Vy-

měnitelné a nastavitelné kalené břity umožní minimalizovat mezeru mezi lopatkami a

pláštěm a obrusovaní vnějších hran lopatek. Materiál břitů nemá sice antikorozní

vlastnosti jako 17353.4, ze kterého jsou vyrobeny části kalcinátoru, ale má podstat-

ně lepší mech. vlastnosti a odolnost proti otěru a břity se dají v podmínkách elek-

tráren vyměňovat. Topné články budou usazeny na obrobený vnější povrch vyhřívaného

válce a dotlačovány třmeny, což podstatně zlepší kontakt mezi stěnou a topným člán-

kem se všemi souvisejícími důsledky. V plášti jsou nově provedena dvě hrdla nástři-

ku, jedno pro RA koncentrát, umístěné v horní části radiálně a druhé pro dávkování

vodní suspenze vysycených sorbentů, umístěné tangenciálně, což zlepší poměry při

usměrňování nástřikové kapaliny v kalcinátoru.

Tyto stroje jsou již vybaveny stejnosměrným pohonem nového typu s tyristorovým

měničem otáček. Při max. otáčkách je výkon motoru 22,4 kw. Spojení pohonu s rotorem

je provedeno pružnou spojkou fy KTR z NSR.

Pro snížení tepelných ztrát jsou tyto jednotky vybaveny novým typem snímatelné

izolace s nerezovým pláštěm.

Spolu se zdokonalenou regulací ohřevu se těmito úpravami dosáhne výrazného sní-

ženi deformací vyhřívaného válce a rotoru při provozu, což umožní zvýšení výkonu a

spolehlivosti kalcinátoru.

3. OVĚŘOVACÍ PROVOZ KALCINÄTORU NA LINCE MESA 3

První prototyp kalcinátoru je od roku 1986 v ověřovacím provozu na lince MESA 3.

Do roku 1989 na něm bylo zpracováno několik druhů modelových a reálných koncentrátů

různě chemicky upravených. Cílem testování bylo optimalizovat technologii procesu

s ohledem na možnosti daného strojního zařízení a opačně úpravami strojního zaříze-

ní, vytvořit dostatečný prostor pro ověřování procesních technologií sušení RA kon-

centrátů a vysycených sorbentů a také redukovat objem kapalných RAO skladovaných na

EDU. Poněvadž chemicko-technologická část je předmětem samostatného referátu, zamě-

řujeme se zde na problémy strojního zařízení vzniklé při ověřovacím provozu. I když

bylo, zejména ze strany ÚJV, vyvinuté velké úsilí rekonstruovat první prototyp a

ověřit novou variantu rotoru, silnější pohon, pružnou spojku, nové topné články a tím

rozšířit možnosti pro ověřování procesní technologie, nepodařilo se dosud z různých

příčin tyto záměry realizovat. Opravy kalcinátoru spočívaly proto hlavně v opravách

původního rotoru, vyhřívaného válce, topných článků včetně jejich zapojení a variá-

toru s motorem, šlo hlavně o to, udržet kalcinátor pro potřeby JE Dukovany co nejdé-

le v provozu.

Hlavní důvod poruch kalcinátoru vidíme v postupném zarůstání vnitřního povrchu

vyhřívaného válce vrstvou kalcinátu, která časem vyplní mezeru mezi stěnou a lopat-

kami rotoru a způsobí kontakt lopatek se stěnou. Zároveň se velmi nepříznivě projevu-

je tvorba nánosu na lopatkách a trubce rotoru. Zvyšuje se tak zatížení pohonné jed-

notky a namáhání lopatek. Při tlouštce lopatek 4 i 8 mm a výkonu pohonu 4 kW to ved-

lo k jejich porušení nebo dokonce ulomení. Doba, po kterou tento proces probíhá až

do nutné odstávky s proplachem a dekontaminací, je různá, od několika hodin do něko-

lika měsíců. V období od 2.1.1988 do 29.2.1988 pracoval kalcinátor nepřetržitě. Byl,

po opravě, v dobrém technickém stavu. Naproti tomu s deformovaným vyhřívaným válcem

a mezerou, lopatky - stěna, od 3 do 12 mm byl provoz možný pouze po dobu 5 hodin.

Délka kampaně tedy závisí na technickém stavu zařízení a na provozních podmínkách,

zejména pak na chem. složení koncentrátu, pH faktoru, množství a rovnoměrnosti dáv-
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kováni nástřiku, odsávání par, teplotním režimu, počtu otáček rotoru, úhlu nastave-

ní a rozměru lopatek (mezera, tlouštka) a sklonu podélné osy kalcinátoru.

Při revizi po 10 000 hodinách provozu bylo zjištěno porušení pláště v blízkos-

ti dělící roviny topných článků v levém horním kvadrantu. Jednalo se o 4 důlky

<t> 10 mm, hloubky 5-6 mm, z nichž jeden byl průchozí. Jednoznačně bylo určeno, že

jde o defekty způsobené el. obloukem vzniklým mezi porušenými topnými články a stě-

nou vyhřívaného válce. Oprava byla provedena vybroušením poškozených míst a zavaře-

ním elektrodou AROSTA 4439.

Korozní napadení válce bylo zjištěno ve tvaru trubky s přírubou a dále v pásmu

šířky cca 200 mm před výstupním hrdlem. V prvním případě se jedná o nožovou korozi

v kapalině nebo páře, kterou lze omezit použitím kvalitnějších elektrod než E-B 421,

které však jsou pro svařování mat. 17247.4 předepsány čs. normami. V druhém případě

jde o korozi pod taveninou, která vznikla při přehřívání pláště v tomto místě. Opra-

vou zapojení topných článků 1. sekce bylo přehříváni oblasti suchého kalcinátu od-

straněno a koroze dále nepokračuje. Na vnitřním povrchu ve střední části válce byla

zjištěna pásma šířky 250 a 300 mm, která jsou po celém obvodu obroušená a v pásmu blí-

že středu je vidět zřetelný úbytek materiálu, hlavně ve spodní části válce.

V délce cca 1 400 mm je vnitřní povrch válce oválný. V levém horním kvadrantu

(směr pohybu kalcinátu) byly naměřeny deformace směrem dovnitř 2-3 mm a ve spodní

části směrem ven 3-4 mm s maximem 6 mm. Hlavním důvodem těchto trvalých deformací

je místní přehřívání válce od topných článků, zvláště pak v místech el. oblouků,

jež vznikaly mezi poškozenými topnými články a pláštěm. Mechanické poškození pláště

je způsobeno kontaktem lopatek rotoru s deformovaným přehřátým pláštěm za provozu.

Odstraněním místního přehřívání pláště a zamezením vzniku el. oblouků nemůže k těm-

to poruchám dále docházet. Byly také zjištěny rozdíly v tlouštkách stěn válce od

7 do 12 mm. Důvodem byly deformace pláště při přivařování hrdel a úchylky rozměrů

průměru a tlouštky výchozích trubek při jejich výrobě v hutích. Novou úpravou techno-

logického postupu výroby bude dosaženo dodržení tlouštky stěny v oblasti připojení

topných Sl.-.iků 10+0,5 mm. Dalším nepříznivým jevem bylo obalování rotoru kalcinátem,

zejména na střední části. V určitých případech se na válcové části tvořily krápníko-

vé inkrusty. Tyto nánosy působí na rotoru jako nevyvážené hmoty, což vede ke zvýšení

vibrací. Pokud se utrhne větší kus, vyjde bučí výstupním hrdlem, nebo se dostane mezi

lopatku a stěnu a může ji porušit. Nánosy na lopatkách také mění jejich tvar a sklon,

což má nepříznivý vliv na pohyb hmoty v kalcinátoru.

V oblasti kašovité fáze (střední část válce) byly zjištěny až 5 mm úbytky hor-

ních hran lopatek. Obroušení u protilehlých lopatek má stejný tvar a jeho orientace

odpovídá dvěma pásům na vnitřním povrchu válce. Přestože teploty pláště snímané

v každé sekci nepřesahovaly během provozu nastavené hodnoty na regulátorech TRS

(max. 28O*C) docházelo k přepalování topných článků a ke koroznímu poškození jejich

pláště, což svědčí o špatném kontaktu článku a stěny. Také výskyt natavené vrstvy

na stěně a spečených kusů svědčil o podstatně vyšších teplotách než ukazovalo pro-

vozní měření.

Po provedení rozsáhlého měření teplot a deformací na provozu, kdy byl válec osa-

zen 25-ti termočlánky, 20 čidly pro měření deformací a 2 čidly pro měření házivosti

rotoru, bylo zjištěno, že zejména v oblasti II. sekce el. topení a před úpravou za-

pojení topných článků i na konci III. sekce, dosahovala teplota hodnot více než

37O*C.
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S tím souvisely i deformace pláště, které se projevovaly zvedáním vyhřívaného

válce uprostřed až o 5 mm a poklesem přírub ložiskových skříní o 3 mm.

Potlačením teplot druhé sekce na regulátoru došlo k odstranění přehřevu a při

nastavení regulátorů TRS na hodnoty I. sekce 170*C, II. sekce 120*C, III. sekce

25O"C se skutečné teploty na válci pohybovaly v rozsahu:

I. sekce 22O-27O*C, II. sekce 125-155*C, III. sekce 19O-25O*C, přičemž došlo i ke

zmenšení deformací válce. Deformace konců ložiskových skříní dosáhla max. 0,5 a

střed vyhřívaného válce max. 2,5 mm od výchozích poloh za studena. Je tedy zřejmé,

že změnou systému regulace, zvýšením počtu měřících míst a novým rozdělením sekcí

topných článků se zlepšeným kontaktem na válec lze odstranit místně přehřev válce

i topných článků jako jednu z hlavních příčin poruch kalcinátoru.

Dalším poznatkem je značná nestabilita jednotlivých fází (kapalné, plynné, ka-

šovité i pevné) při změnách nástřiku, odsávání a nastavení teplot. Změny mohutnosti,

zejména kašovité fáze na úkor kapalné a pevné, nepříznivě ovlivnily celý proces.

Ustálení celého systému po změně některé z veličin trvá řádově hodiny. Pro stabili-

tu provozu je velmi důležité dávkování a odsávání. Dávkovací skleněné čerpadlo pra-

cuje poměrně spolehlivě, ale při změnách hustoty a výšky nátoku jeho průtok kolísá

a někdy se po vzpříčení většího kusu krystalické tuhé fáze pod ventilem, dávkování

přeruší.

Ani funkce vodokružné vývěvy není bez problémů. Její výkon a životnost závisí

na teplotě a chem. složení nasávaných par z kondenzátoru. Při vysoké teplotě kyselých

par silně koroduje litinový rotor.

Při provozu kalcinátoru s pohonem (variátorem) o výkonu 4 kW docházelo z popsa-

ných důvodů k jeho přetěžování a poruchám hlavně motoru, ozubeného řemenu variátoru

a lx za dobu provozu musela být vyměněna ozubená spojka, která vykazovala nadměrné

opotřebení.

4. HLAVNI ZÁSADY PRO KONSTRUKCI, ZAPOJENÍ A PROVOZ KALCINÄTORÔ

4.1 Materiál hlavních částí, které jsou ve styku s pracovní látkou, volit austeni-

tickou ocel tř. 17 a min. 2,5% Mo.

4.2 Rozměry kalcinátoru o vnitřním objemu 155 dm považovat za maximální.

4.3 U vyhřívaného pláště dodržet tlouštku válcové části v oblasti topných článků

10+0,5 mm.

4.4 Lopatky přivařit k trubce rotoru pod úhlem 5* vzhledem k podélné ose. Tlouštku

lopatek volit min. 12 mm.

4.5 Lopatky opatřit vyměnitelnými břity odolnými proti otěru.

4.6 Minimalizovat mezeru mezi lopatkami rotoru a vnitřní stěnou vyhřívaného válce.

4.7 Pro kalcinátory určené ke zpracování RA koncentrátů zvýšit výkon pohonu min.

o 100 % oproti prvnímu prototypu.

4.8 Hrdlo nástřiku umístit v horní části válce co možná nejvýše, pro RA koncentrá-

ty radiálně, pro vysycené sorbenty tangenciálně.

4.9 Kalcinátory pro sušení vysycených sorbentů vybavit hrdlem pro přesávání vzduchu.

4.10 Na výstupním hrdle kalcinátoru umístit uzavírací armaturu, umožňující dekonta-

minaci vnitřního povrchu kalcinátoru odstraněním inkrustů roztokem 3-5% HNO-

za varu.

4.11 Potrubí pod kalcinátorem vybavit odbočkou pro výstup proplachové, resp. dekon-

taminační kapaliny.
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4.12 Topné články použité u dosud vyrobených, nebo k výrobě připravených kalcinátorů
(včetně PS o.06 ETE) považovat za přechodový typ s max. životnosti 8 OOO hod.
Po dokončení vývoje topných bloků (topné články jsou zalité ve vhodném kovu)
počítat s jejich výměnou.

4.13 Přepracováním systému kontroly řízení zajistit plynulou regulaci výkonu el. od-

porového ohřevu pláště kalcinátorů.

4.14 Zabezpečit kalcinátory proti přehřevu a vyloučit možnost vzniku el. oblouku
mezi topnými články a pláštěm.

4.15 Zajistit odsávání kalcinátorů ve výstupním potrubí brýd min. 70 mm H,0 sloupce.
4.16 Zajistit plynulé dávkování zpracovávané kapaliny při množství od 40 do 100 dm /

/hod.

4.17 Chemickou úpravou zpracovávané kapaliny minimalizovat její náchylnost k tvor-
bě inkrustací.

4.18 Vybavit kalcinátory stabilními otáčkoměry a snímáním proudové zátěže pohonné
jednotky.

4.19 Provoz kalcinátorů jistit dodávkou náhradního rotoru.
4.20 Na výstupu brýdových par z kalcinátorů instalovat filtr pro zachycování mecha-

nického úletu částic kalcinátorů a sorbentů.

5. ZÄVER

U kalcinátorů pro linku FZ RAO PS 44 EBO a PS 0.64 EMO - zpracování prádelen-
ských vod jsou splněny pouze výše uvedené požadavky dle bodů 4.2; 4. a 9. Před za-
hájením zkušebního provozu je nezbytné zajistit minimálně splnění požadavků dle bo-
du 4.14; 16; 17 a 18.

Výhledově je třeba realizovat požadavky dle bodu 4.10; 11; 12; 13; 15; 19 a 20.

U kalcinátorů pro linku FZ RAO PS 48 EDU jsou splněny požadavky dle bodů 4.1;
2; 3; 4; 7 a 9.

Před zahájením zkušebního provozu je nezbytně nutné zajistit splnění požadavků
dle bodů 4.10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18 a 20.

Výhledově pak počítat s realizací požadavků dle bodů 4.5; 6; 12; 19.

U kalcinátorů pro linky FZ RAO PS 55 EMO a PS 0.06 ETE, které byly zadávány do
výroby na základě dOP a PPt respektujících některé poznatky zkušebního ověřovacího
provozu obsažené např. ve zprávě CJV Rež č. 8312 CH z 11/87 je převážná část poža-
davků na provedeni a zapojení kalcinátorů respektována.

Do zahájení zkušebního provozu je třeba splnit dosud nerealizované požadavky
a) pro PS 55 EMO dle bodů 4.10; 11; 13; 14; 15; 16; 17 a 20.
b) pro PS 0.06 ETE dle bodů 4.13; 14; 16; 17 a 19.

Výhledově je třeba uvažovat s výměnou elektrických odporových topných článků
dle bodu 4.12.

Závěrem lze konstatovat, že jen za předpokladu, že budou realizovány všechny
dosud získané důležité poznatky z dlouhodobého ověřovacího provozu kalcinátorů se
podaří dosáhnout jeho požadované spolehlivosti a životnosti a projektovaného výkonu.
V současné době tato realizace změn a dodatků zřejmě závisí především na rozhodnuti
investorů a zajištění dodatků k dávno vydaným úvodním a prováděcím projektům.
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PROJEKTOVĚ OVĚfiENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNČ-VÝVOJOVÝCH PRACÍ V OBLASTI ZNEŠKODŇOVANÍ RAP

Zdeněk Laštovička

Energoprojekt, Praha

ANOTACE

Energoprojekt j jako generální projektant ôs. jaderných elektráren, se počíti na zadáváni, praoi

a využivání výsledků vývoje a výzkumu v oblasti zneškodňováni RAO z jaderných elektráren, zajišíova~

něho v rámci, SO RVT A 01-159-872. Kromě toho se na řešeni tohoto SV EGP podili přimo a to v rámci

E01 DO 08. Referát podává přehled materiálů zpracovaných Energoprojektem v této etapě ev. i mimo

ni včetně jejich zhodnoceni a využiti, a to jak pro návazné vývojové práae, tak pro projektovou

dokumentaci jaderných elektráren.

1. ÚVOD

Během dlouholeté spolupráce organizací na přípravě systému pro zneškodňo-

vání RAO z čs. JE se ukázalo jako účelné zapojit EGP přímo do činnosti výzkumně-

vývojové základny zabývající se touto problematikou. K tomu došlo v r. 1982 s cí-

lem posílit vazby výzkumu, výroby, projekce a provozu s dopadem na zkrácení a

zefektivnění realizace výsledků výzkumu pro jednotlivé JE. V rámci současného SÚ

RVT AO1-159-812 byla pro tuto činnost vyhrazena etapa E 01 Dtí 08 s názvem „stu-

dijně-projekční práce" jejímž je EGP řešitelem.

Jak již samotný název etapy napovídá, nejedná se o vlastní výzkumně-vývojo-

vou činnost, ale o práce charakteru rozborů, studií dílčích koncepcí, doporučení,

upřesnění tech.zadání pro výzkum a především pak projektového ověření vývojových

technol. uzlů. íyto práce jeou v EGP zajišťovány pracovníky projektových složek

a to vedle prioritních „investorských" zakázek. Práce v rámci E01 Dlí 08 nemají

ucelený charakter. Jednotlivé materiály jsou zpracovány dle požadavků koordinač-

ního pracoviště SÚ (ÚJV), dílčích řešitelů SlJ, nadřízených orgánů resp. z inicia-

tivy projektanta. Konkrétní náplň je dohodnuta vždy na 1 kalendářní rok.

2. PŘEHLED HLAVNÍCH PRACÍ

2.1 r. 1 9 8 6

1. „Varinr.tní studie rekonstrukce systému dekontaminace na JE VVER 440" - shr-

nuje nedostatky stávajícího řešení na EBO, EDU včetně doporučení úprav s mož-

ností promítnutí i do přípravy EMO.

2. „Studie aplikace těsnění plynové kaverny na kavernové úložiště ra odpadů

z JE" - zpracováno v kooperaci s Plynoprojektem Praha jako dílčí podklad pro

návazné studijní zpracování komplexní problematiky podzemního ukládání RAO

z JE.

3.níyP°vé schema zneškodňování kap.RAO" - zpracováno jako podklad pro tvorbu
typového schématu zneškodňování kap.RAO v rámci KP VTP 3.1.8.

4. „Bilance materiálů prim.okruhu pro potřeby vývoje dekontaminačních postu-

pů"- zpracováno pro potřeby řešitele Dlí 01 Slí RVT A01-159-812 (VlÍJE) pří-

mo (mimo E01 Dlí 08) jako I. etapa zahrnující hlavní komponenty prim.okru-

hu.

2.2 r. 1 9 8 7

5. „Studie aplikace karuselové koncepce manipulace s RAO pro JE po JETE" -
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perspektivní podklad, využitelný především v proj.přípravě JE Kecerovce.

6. Práce dohodnuté v rámci KP VTP 3.1.8 :

- údaje pro vyplnění dotazníku pro porovnání bituměnačních linek

- kritéria pro porovnání cementačních linek RAO
- posouzení návrhů členských zemí RVHP na typové schema zneškodňování kap.
RAO

- čs. návrh typového schématu technol. zařízeni pro zneškodňování kap.RAO

7. „Bilance materiálů prim.okruhu pro potřeby vývoje dekontaminsčních postupů"
- zpracováno jako II. etapa, navazující na práci č.4 a zahrnující vedlejší
komponenty prim.okruhu.

2.3 r. 1 9 8 8

8. „Zadání na vývoj kontejnerů II.generace" - podklad pro vývojové práce v Dlí

06 obsahující jednak novelizované údaje o produkovaných pevných a kapalných

RAO a jednak vlastní požadavky na funkci a počet typů kontejnerů.

9. „Technicko-ekonomická studie koncepce zneškodňování pevných RAO" - podrobná

inventarizace problematiky s vytypovánlm dosud neřešených problémů s návr-

hy na úpravy koncepcí - využitelné jsk v oblasti vývoje zařízení tak v proj.

přípravě JE.

10.„Studie podzemního uložitě RAO ns JE Temelín" - příspěvek k přípravě pers-

pektivního způsobu ukládání RAO, zatím především v oblasti výzkumně-vývojo-

vých prací - zpracováno mimo E 01 Dlí 08 přímo pro řešitele DÚ 06 (IÍJV).

2.4 r. 1 9 8 9

11.„Aplikace mezinárodních pravidel pro bezpčnou přepravu radioaktivních ma-

teriálů na přepravu odpadů z ŕs.ja'd. elektráren" - sumarizace požadavků

pro konkrétní druhy RAO - určeno především pro organizace řešící transport

RAO v Dlí 06.

12. „Studie centrálního zpracování pevných RAO na JE Temelín" - aplikační stu-

die přímo využitelná pro proj.činnost.

13. „Studie experimentálního odzkoušení malé chemicko-biologické čistírny pro

čištění odpadních vod ze spec.prádelny JE VI E30" - podklad pro vlastní

projekt experimentálního zařízení Dlí 02.

14. „Studie vitrifik^ee středněaktivních RAO z JE" - projektové ověření této
perspektivní vývojové metody zpracování RAO (v době sepsání referátu stu-
die ještě nedokončena).

3.

Z uvedeného přehledu je patrné různorodost prací EGP vykonaných v této pěti-

letce v rámci Stí RVT A01-159-812. Lze konstatovat, že v dílčích bodech komplexu

zneškodňování RAO z JE bylo těmito pracemi prohloubeno poznání, což bylo,resp.

bude využito pro zefektivnění některých výzkumných a projektových prací v této

oblasti. Získané zkušenosti ukazují, že i v budoucnu by bylo účinné projektanta

do příslušného kompleatu výzkumně-vývojových prací, byt v jiné formě než dosud,

zapojit.

252



VYHODNOCOVANÍ VARIANT ZNEŠKODŇOVANÍ RAO

Jiří Binder

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

ANOTACE

Modely jednotkových operací zneškodňování RAO byly doplněny datovými veličinami a algoritmy

potřebnými pro výpočet nákladů provozu. To umožní vyhodnocení variant zneškodňování RAO generova-

ných programem "Variabilita systému" podle ekonomických kritérií. Byl vytvořen soubor programů pro

agregaci dílčích hodnocení variant.

1. ÚVOD

Fro každý typ •dpadu a pro každou konfiguraci dostupných technologických za-
řízení existují variantní způsoby jejich likvidace. Při hodnocení jednotlivých va-
riant se přitom uplatňuje řada často protichůdných hledisek, mnohdy, zatížené sub-
jektivními faktory. Jedním z možných způsobů jak tuto situaci zmapovat poskytují
metody komplexního vyhodnocování variant. Metodika takového postupu byla stanovena
v práci [4j . Navržený postup má tyto složky:

1. Určení souboru kriterií pro výběr způsobů zneškodňování RAO a jejich vah.

2. Vytvoření modelu soustavy (program "Variabilita systému") generujícího
pro danou kvalitu odpadu a dostupná technologická zařízení všechny (z technologic-
kého hlediska) přípustné varianty jeho zneškodňování.

3- Nalezení algoritmů pro hodnocení variant generovaných programem "Variabili-
ta systému" nebo variant převzatých z praxe podle jednotlivých kriterií.

4. Komplexní vyhodnocení variant agregací dílčích hodnocení podle daného sou-
boru kriterií.

První bod -specifikace kriterií- je obsahem výzkumné zprávy IÍJV [3].

Základní článek celého úkolu tvoří program "Variabilita systému". Jemu je
věnován příspěvek dr. L.Kučery. Zde pouze dodejme, že součástí programu jsou mode-
ly jednotkových technologických operací (dále jednotkové operace). Tyto modely by-
ly vytvořeny a výsledky zformulovány ve zprávě [5j . V této pětiletce byla provede-
na jejich aktualizace a začlenění do programu "Variabilita systému".

Algoritmy pro hodnocení variant byly v dané fázi řeSení úkolu sestaveny pro
ekonomická kriteria. Základní informace o výsledcích řešení této části úkolu jsou
obsahem následující kapitoly.

Posledním bodem je komplexní vyhodnocení variant. Základní metodou je zde me-
toda ELECTRA 3 , která byla již dříve naprogramována o implementována na počítači
EC 1040 v ÚJV v Řeži. Tento program byl doplněn v práběhu této pětiletky tak, že
vytvořený soubor programů umožňuje řešení všech základních úloh spojených s kom-
plexním vyhodnocováním variant. Stručná charakteristika souboru je uvedena ve
třetí části tohoto příspěvku.
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2. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VAHIANT

Zpracované madely jednatkavých aperací zneškodňování RAO definují stavy a che-
vání určitých dílčích saustav pauze z hlediska fyzikálně chemického. V pragramu
"Variabilita systému" nejsou stanovena amezení valby struktury vycházející z hle-
disek investiční náračnasti, ekonomie provozu, výkonových parametrů a dastupnasti
potřebné technalagie. Výstupy z pragramu dávají informace jen a mnažství a produkti
a jeho vlastnastech. Nyní byly madely doplněny datovými veličinami potřebnými pra
výpočet nákladů pravazu. To umožní získávat informace o investičních a provozních
nákladech na jednotlivé varianty systému likvidace RAO, stanavené programem "Va-
riabilita systému". Věcnou část těchto prací prováděl s.p. IMADOS Praha, progra-
mevé zabezpečení včetně začlenění do programu "Variabilita systému" zabezpečovala
PedF UK v Praze.

Hlavním podkladem pro shromažďování údajů pro kontrolní příklad byla projektoj
vá dokumentace pomocných provozu jaderné elektrárny Temelín, proto se zadavatel
ÚJV Řež při výběru jednotkových operací v této elapě zaměřil na metody zneškodňo-
vání BAO aplikovatelné v podmínkách JETÉ.

Byl zaveden vektor ekonomických veličin, obsahující 8 složek, popisující eko-
nomickou náročnost jednotkové operace:

- investiční náklady jednotkové operace
- odpisy z investičních nákladů
- náklady na opravy a údržbu technologie
- náklady na suroviny a materiál
- náklady na energie
- náklady na mzdy a sociální zabezpečení
- měrné provozní náklady jednotkové operace
- pravazní náklady jednotkové operace

Pra každou složku vektoru ekonomických veličin byly stanoveny algoritmy pro
jeji výpočet.

Stavový vektar , charakterizující pragramem stanovenou strukturu procesu
zneškodňování RAO byl rozšířen a 6 složek, v nichž se kumulují vybrané ekanamické
veličiny za provedené jadnatkavé operace. Za každou provedenou jednotkovou operací
může být vytiStěn vektar ekonomických veličin a zobrazen stavový vektar, který
může být vytiStěn na závěr jako informace o výsledku procesu. Tím je dokumentován
průběh simulace procesu a uživatel může sledavat růst nákladu po provedení jednot-
kových operací. '

3. METODY KOMPLEXNÍHO VYHODNOCOVÁNÍ VARIANT

Úlohu komplexního vyhadnacavání variant můžeme v dané situaci charakterizo-
vat takto: Je dáno n variant kvantitativně ohodnocených podle m kriterií.
Relativní důležitest jednotlivých kriterií je vyjádřena pomocí tzv. váhy kriteria.
Ukalen je nalézt pastup jimž na základě dílčích charakteristik (s reapektavánín
jejich relativní důležitesti) dospějeme к jediné agregavané preferenční relaci
umožňující např. uspařádat zadanou množinu variant.

Základní metodeu řešící danau úlohu je metoda ELECTRA 3 (viz [i] ). Jak
jsme se již zmínili, vyžaduje tata metoda kvantifikaci relativní význaonaeti cha-
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rakteristik. V praxi je přLtoa obvykle snazší stanovit preference, popř. i inten-
zity preferencí mezi dvojicemi charakteristik, než jejich významnost příao číselně
charakterizovat. Nejvýznamnější metodou umožňující stanovit váhy kriterií na zákla-
dě párových srovnání je metoda Saatyho. Byly vytvořeny programy Saatyho metody
v případě jednoduchých odhadů a pro případ vícenásobných odhadů, kdy výsledně váhy
získáváme agregací párových srovnání provedených nezávisle několika experty při
respektování jejich stupně kompetence.

Zadávání vah, popřípadě tzv. prahových hodnot, jež vyžaduje většina metoá
komplexníBO vyhodnocování, je částečně zatíženo subjektivními faktory. Je proto
důležitá otázka, do jaké míry jsou výsledky komplexního vyhodnocování citlivé na
změnu těchto faktorů. Proto byl soubor doplněn o program umožňující vyšetření sta-
bility řešení na změnu uvedených parametrů.

Soubor programů uzavírá program metody ELSCTRA 4 umožňující řešit rozhodova-
cí úlohu i v případě chybějících informací o vztahu hledisek hodnocení.

Soubor byl implementován na počítači EC 1040 v IÍJV v Řeži. Protože povaha
úloh komplexního vyhodnocování neae s sebou potřebu snadné a pružné komunikace
mezi rozhodovatelem, řešitelem a počítačem byl celý soubor převed na osobní
IBM kompatibilní počítače.

Teoretický podklad pro metody komplexního vyhodnocování lze nalézt v [2] ,
uživatelský popis spolu s dokumentací jejich programového zabezpečení v připravo-
vané zprávě za období 1.1.1986-31.12.1989.
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PROGRAM "VARIABILITA SYSTÉMU"

Luděk Kučera, Miron Tegze

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha

ANOTACE

Je popsán program, který provádi syntézu a analýzu systému pro zneškodňováni RAO, skládaj-Cciho

ee z daných jednotkových operac-C (např. filtrace, odparka, cementace, bitumenace atd.).

1. UVOĎ

P r o g r a m Variabilita sys tému" je u r č e n pro n á v r h a analýzu s y s t é m u
zneškodňování RAO, skládajícího se z jednotkových operací, jako jsou
například cementace, b i tuminace, odpařování, filtrace, uložení RAO atd.

Příklad jednoduchého s y s t é m u je na následujícím obrázku:

VSTUP

SEDIMENTACE

FILTRACE

SPOJENI"

BITUMENACE

ODVOZ NA SKLADKU

Program se sestává ze dvou částí. První z nich je soubor obecných
procedur, druhá popisuje jednotkové operace. Není cílem tohoto příspěvku
podrobně pojednávat o jednotkových operacích a proto zde budou uvedeny
jen nejdůležitější zásady jejich popisu, které jsou nutné pro pochopení
činnosti obecných procedur.

Každá jednotková operace má jeden nebo více vstupů a jeden nebo více
výstupů, které odpovídají produktům vstupujícím a vystupujícím do
operace. Například filtrace má jeden vstup - filtrovaný produkt - a dva
výstupy - filtrát a sediment, bitumenace má jeden vstup a jeden výstup
atd. Jistým formálním trikem je používání t.zv. koncových operací, které
mají jeden vstup a žádný výstup. Jako příklad lze uvést odvoz již
zpracovaného RAO na skládku.

Popis jednotkové operace má dvě základní části: podmínky přípustnosti
a transformační vzorce. Každý produkt, který je vstúpená nebo výstupem
některé jednotkové operace je popsán stavovým vektorem, jehož složkami
jsou např. určení, zda se jedná o kapalinu nebo pevnou látku, aktivita,
hustota atd. Podmínky přípustnosti umožňují určit, zda daný produkt je
možno přivést na vstup jednotkové operace daného typu. Například na
vstup operace "vypouštění do řeky" není možno přivést produkt, jehož
aktivita je vyšší než připouští norma. Podobně pevný produkt nelze přivést
na vstup filtrace a podobných nebo složitějších podmínek je obvykle celá
řada. Transformační pravidla udávají, jak stavové vektory popisující
výstupy operace závisejí na stavovém vektoru (nebo stavových vektorech)
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; \ . - : vstup (vstupy). (Pochopitelné transfer:. :* :rÁ pravidla není t řeba
udavač pro koncové operace.)

Obecná část programu se, zhruba řečeno, sv.azi vytvořit všechny možné
kombinace jednotkových operaci, které vyhovuj: podn'.ínkam prípustnosti a
analyzovat je. Přihlíží přitom k některým dalšin". omezujícím podmínkám,
jako je např. limit pro počet jednotkových operaci, celkovou cenu systému
nebo provozní nákiady za jednotku času. Popis všech nalezených konfigurací
je uživateli předáván na displej počítače a/nebo zapisován do výstupního
souboru.

2. SOFTWAROVÉ A HARDVAROVÉ POŽADAVKY

Program byl původně vytvářen v jazyce F o r t r a n IV pro použití na
počítači EC 1040. Nevýhodou této koncepce bylo, že zmíněný počítač
umožňoval pouze dávkové zpracování, což činilo práci s programem velmi
obtížnou, neboř podstata problému přímo volá po interaktivním zpracování.
Vzhledem k tomu, že ani nyní nejsou u počítačů JSEP běžné terminálové
sítě, ale zhruba od roku 1988 se začaly i v CSSR objevovat osobní počítače,
bylo po dohodě s uživatelem rozhodnuto přepracovat program tak, aby jej
bylo možno provozovat na počítačích kompatibilních s IBM PC pod systémem
MS DOS.

Vzhledem k tomu, že tento typ počítačů umožňuje interaktivní práci
na displeji v grafickém nebo semigrafickém režimu, což podstatně
usnadňuje práci s programem, byl také opuštěn Fortran jako programovací
jazyk, nebot štandartní překladač Fortranu pro IBM PC (Microsoft Fortran)
má velmi omezené prostředky pro práci s obrazovkou a byl zvolen jazyk
Pascal, v konkrétním případě Turbo Pascal 4.0. Tato změna je pochopitelně
výhodná i proto, že Pascal je jazyk daleko vyšší úrovně než Fortran, což
značně usnadnilo další rozvoj programu.

Program tedy v současné době pracuje na počítačích kompatibilních s
IBM PC XT nebo AT pod s y s t é m e m MS DOS (hardwarové nároky jsou mininnalní
- 512K paměti RAM a jedna flopy disková jednotka 360K; např. ladění
programu probíhalo na počítači Pra vec bulharské výroby a ta iwansko-
slušovickém počítači TNS AT), zdrojový text je psán v Turbo Pascalu 4.0.

3. KONCEPCE PROGRAMU

Program v současné podobě je psán důsledně jako interaktivní
program. Uživatel s n ím pracuje násladujícim způsobem:

Především je třeba doplnit obecnou část programu popisem všech
jednotkových operací ve formě procedur a funkcí, napsaných předepsaným
způsobem v jazyce Pascal. Teprve poté je možno zdrojový text programu
přeložit do strojového kódu. Program bude zadavateli úkolu předán již
doplněný a přeložený, ale výhodou té to koncepce je, že popis jednotkových
operací bude možno kdykoliv rozšiřovat, doplňova" nebo měnit, aniž by se
muselo hlouběji zasahovat do hlavního programu.

Po spuštění si program od uživatele vyžádá nejprve vstupní data,
kterými jsou především stavový vektor, popisující zpracovávaný produkt,
přiváděný na vstup konfigurace, dále parametry jednotlivých jednotkových
operací a nakonec různé limity a omezení na velikost a tvar hledaných
konfigurací (pokud jsou takovéto omezení požadována). Vstupní' data je
možno zadávat buä přímo a nebo je číst z určeného souboru na disku. Je-li
zvolena druhá metoda, je možné ještě před zahájením výpočtu kteroukoliv
složku vstupních dat změnit. Tato možnost zůstává i při opakovaném
výpočtu nebo při jeho přerušení (viz dále). Výstupní data (především popisy
nalezených konfigurací) je možno dle okamžitého požadavku uživatele bučí
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zobrazovat na obrazovce a/nebo zapisovat do výstupních souborů na disku.
Vlastní výpočet může probíhat v několika módech. Automatický mód je

analogicky dávkovému zpracování; program vytváří a analyzuje konfigurace
aniž by komunikoval s uživatelem a ukončí vypočet až když byly nalezeny
všechny možné konfigurace, vyhovující stanoveným podmínkám. Jedná se ve
skutečnosti o několik módů, nebot uživatel má např. možnost rozhodnout,
zda má program přeruš i t práci kdykoliv nalezl další konfiguraci (a sám
nebo na požádání podat její popis) nebo pracovat úplně bez kontaktu s
uživatelem. Druhým e x t r é m e m je plně interaktivní režim, kdy program
přerušuje práci po každém významnějším kroku (napr. připojení nabo
odebrání některé jednotkové operace v neúplné konfiguraci), informuje o
něm uživatele a vyžaduje jeho schválení. Uživatel má též možnost
předepsat programu, jaký další krok výpočtu má provést (v tomto případě
vlastně provádí návrh uživatel a program pouze vzniklé konfiqurace
okamžitě analyzuje a kontroluje, zda jsou přípustné vzhledem k zadaným
podmínkám). Několik dalších modů tvoří přechod mezi automatickým a
plně interakt ivním režimem.

4. MATEMATICKY POPIS PROGRAMU

Z matematického hlediska je konfigurace orientovaný graf, jehož
vrcholy jsou ohodnoceny přirozenými čísly a hrany jsou ohodnoceny vektory
s reálnými složkami, k teré mají (tutéž) předem danou dimenzi. Vrcholy
grafu představují jednotkové operace v konfiguraci, ohodnocení vrcholu
představuje typ jednotkové operace. Vrcholová a hranová ohodnocení musí
vyhovovat následujícím podmínkám:

a) počet h r a n vstupujících do libovolného vrcholu a h r a n z něho
vystupujících musí být roven počtu vstupů a výstupů typu jednotkové
operace, která je dána ohodnocením vrcholu,

b) vektory, které jscu ohodnocením h r a n vstupujících do libovolného
vrcholu musí vyhovovat podmínkám přípustnosti pro ten typ jednotkové
operace, která je dána ohodnocením vrcholu,

c) vektory, které jsou ohodnocením h r a n vystupujících z libovolného
vrcholu musí záviset na vektorech, k teré jsou ohodnocením h r a n
vstupujících do tohoto vrcholu tak jak udávají t ransformační vzorce pro
typ jednotkové operace, která je dána ohodnocením vrcholu.

Obvykle předpokládáme, že konfigurace má jeden vrchol, do kterého
nevstupuje žádná h r a n a a vystupuje z něho jedna hrana. Tento vrchol je
považován za vstup konfigurace a h r a n a z něho vycházející (resp. její
ohodnocení) představuje produkt zpracovávaný konfigurací.

Cykly v grafu, k teré představují recyklaci meziproduktů, jsou
přípustné, avšak na jejich počet a t v a r jsou dána jistá omezení.

Okolem programu je urči t všechny konfigurace, k teré jsou přípustné
pro daný vstupní stavový vektor a vyhovují požadovaným omezením.

Hlavní část programu je psána zcela obecně a je zcela lhostejné, jaký
konkrétní smysl mají jednotkové operace a složky stavových vektorů. To
dává programu mimořádnou flexibilitu, nebot stavové vektory mohou
popisovat libovolné s t rukturá ln í , fyzikální, chemické, ekonomické či jiné
veličiny a jednotkové operace mohou představovat libovolné technologické
nebo t r a n s p o r t n í operace, jejichž vlastnosti je možno matematicky popsat.

Projevilo se to již např. tím, že ekonomická kriteria bylo možno
zahrnout do popisu konfigurací, aniž by bylo třeba měnit základní část
programu.

Obecnost koncepce programu znamená, že program není použitelný
pouze pro syntézu a analýzu systémů pro zpracování RAO, ale pro jakékoliv
systémy, vytvářené kombinací přesně definovaných jednotkových operací.
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Of'-ť. -,-S/.-^ MAKIADĎ VE VZTAHU K CENĚ ZA PŘEPRAVU RAP

Alena Macháčková

Ostav silniční a městské dopravy, s.p., Praha

ANOTACE

Referát se zabývá problematikou ekonomiky silniční dopravy Jako součásti celkových nákladů na
minimalizaci tvorby, zneškodňování a trvalé uložení radioaktivních odpadů. Odpovídá na otázky kde
a jak je možné optimalizovat náklady vynaložené na přepravu. Uvádí zásady pro stanovení ceny za
přepravu určité jednotky. Zvažuje účelnost použití paušálních cen při různých formách řízení pře-
pravy radioaktivních odpadů.

1. ÚVOD

V návaznosti na problematiku řešenou v líSLáD pro tfjV Sež v letech 1984 a 1985

bylo v této pětiletce řešení dílčích úkolů osmé etapy státního úkolu A 01-1.59-812

"Minimalizace tvorby, zneškodňování a trvalé uložení radioaktivních odpadů z pro-

vozu .jaderných elektráren typu W E R " zaměřeno především na ekonomiku přepravy HAO

z jaderných elektráren do regionálních uložišt. Stále častěji (naléhavěji) se opa-

kovala otázka: "Kolik bude stát přeprava jednoho audu s RAO?". Odpověá na tuto

otázku nebyla jednoduchá a ani dnes není jednoznačná.

V souladu s dosaženým stupněm poznání v oblasti RAO z provozu JE se v posled-

ních čtyřech letech výrazně změnily vstupní podmínky a to jak v množství roční

produkce, tak v předpokládané aktivitě a izotopickéra složení RAO. Zároveň s tím

se poněkud změnila původní koncepce jednotné organizace, řízení a technologie sil-

niční přepravy RAO založená na jednotné technické základně.

V souvislosti s přestavbou hospodářského mechanismu dochází v národním hospo-

dářství postupně ke změnám, které budou rovněž ovlivňovat ekonomiku přepravy RAO.

Z konkrétních změn lze uvést:

- zvýšení mezd z původních 20 £ na 50 % od 1.1.1989;

- úprava maloobchodní ceny motorové nafty z 5,50 na 7,50 Kčs za 1 litr od 1..7.89;

- zkrácení denní pracovní doby o 15 minut prodloužením přestávky na oběd od 1.1.

1989.

i.iimoto budou nově formulovány zásady státní dopravní politiky a připravují se

změny zákona 68 o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství ve znění provádě-

cí vyhlášky BSD č. 122/1979 Sb. a Tarifu silniční nákladní dopravy - TR 4. V při-

pravovaných zásadách státní dopravní politiky je kladen důraz na uplatňování eko-

nomických nástrojů při usměrňování dalšího rozvoje dopravní infrastruktury včetně

efektivní dělby práce mezi dopravními obory. Novela zákona 68 by měla přinést vol-

nější formulaci tzv. "přepravy pro cizí" a- nově koncipovaný Tarif silniční náklad-

ní dopravy (dále jen tarif TR 4) se více orientuje na ocenění výkonu za. přepravu

zásilky. Kromě oceňování základních přeprav zavádí tarif TR 4 řadu druhotných sa-

zebníků a umožňuje pružnější cenovou politiku uplatněním rozpěíových sazeb. V do-

bě přípravy tohoto příspěvku procházejí návrhy těchto pro silniční dopravu důleži-

tých dokumentů teprve meziresortním připomínkovým řízením a jejich konečná podoba

bude známa později. Proto ani dnes nelze uspokojivě odpovědět na výše položenou

otázku. Předkládám zainteresovaným pracovníkům soubor organizačních, provozních a

technických faktorů* které budou mít bezprostřední vliv na ekonomiku přepravy RAO
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a v konečné fázi se příznivě či nepříznivě promítnou v ceně přepravy jednoho sudu
RAO.

2. PŘEPRAVA RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

Y ČSSR byla přijata koncepce zpracování RAO přímo na místě jeho vzniku, tj.
v JE, Z toho vzniká potřeba přemístění zpracovaných RAO do RU k trvalému uložení.
Obě místa, ve kterých jsou RU budována - Dukovany, Mochovce, mají nepříznivé výš-
kové poměry. Z toho důvodu nebylo doporučeno vybudování vlečky v RU a tím bylo vy-
loučeno použití železniční dopravy. Zkoumala se i možnost kombinované dopravy sil-
nice-železnice (studie Chemoprojektu Praha). I tato možnost byla zamítnuta pro vy-
soké pořizovací náklady systámu kombinované přepravy. Nakonec zbyla pro zajištění
přepravy RAD silniční doprava, která je v daných podmínkách velice operativní.
Přepravu RAO lze uskutečnit na pozemních komunikacích jen při respektování pravi-
del formulovaných v řadě zákonů a vyhlášek týkajících se
- bezpečnosti silničního provozu,
- technického vybavení vozidla při přepravě nebezpečného zboží,
- zachování radiační bezpečnosti.

Pro přepravu HAO se připravují závazná "Pravidla silniční dopravy radioaktiv-
ních odpadů z provozu jaderných zařízení", která v sobě zahrnují všechna potřebná
ustanovení výše zmíněných vyhlášek. Pravidla vydá ČSKAE.

2.1. R a d i o a k t i v n í o d p a d

Radioaktivní odpad z provozu JE typu VVER se dělí na tři skupiny:
1) podle aktivity - výšeaktivní

- středně aktivní
- nízkoaktivní

2) podle fyzikálních vlastností- kapalný
- pevný - měkký

- tvrdý
3) podle výsledků zpracování - standardní uložený v 200 1 sudech

- nestandardní volně ložený

Vliv na ekonomiku jeho přepravy má třídění podle aktivity a podle výsledků
zpracování* Oboje se promítá v přepravním objemu.

2.2. D o p r a . v n í p r o s t ř e d k y

K přepravě RAO byla vybrána návesová souprava sériové výroby, složená z ta-
hače návěsů typu LIAZ nebo TATRA, a kontejnerového návě3u o užitečné hmotnosti 26
tun. Standardní vybavení soupravy musí být doplněno v souladu s Pravidly silniční
dopravy RAO. Jedná se např. o vyhřívaná zpětná zrcátka, znásobený počet hasicích
přístrojů, výstražné přerušované světlo. Dále musí výbava vozidla obsahovat pře-
depsané prostředky potřebné pro likvidaci radiační nehody a ochranné prostředky.

2.3. P ř e p r a v n í p r o s t ř e d k y

K přepravním prostředkům patří
- přepravní rámy, které slouží k fixaci obalových souborů na návěsu,
- přepravní kontejnery různých typů podle aktivity RAO v sudu a výsledků zpraco-

vání.

2 . 4 . Z a j i š t ě n í p ř e p r a v y r a d i o a k t i v n í h o o d p a d u

P ř i rozhodování, zda má být přeprava RAO za j i šťována veře jnou s i l n i č n í dopra-
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vou ČSAD nebo závodovou dopravou se přihlíželo k tomu, že v každé JS existuje v
rámci oddělení dopravy i silniční složka. Tím jsou přeJ \. vytvořeny technické a
provozní podmínky pro zajištění přepravy HAO na dostatečné odborné úrovni a vlast-
ní objemy lze zajistit jen rozšířením vozidlového parku o příslušný počet vozidel
a zvýšením počtu řidičů.

2.5. Ř í z e n í , o r g a n i z a c e a t e c h n o l o g i e p ř e p r a -
v y

V současné době je zřejmé, že na Slovensku bude přeprava RAO řízena centrálně
z RU Mochovce a zajišťována pro jaderné elektrárny daného regionu oddělením závodo-
vé dopravy JE Kochovce. To má samo o sobě kladný vliv na ekonomiku přepravy RAO,
a to zejména z hlediska minimalizace a následného využití technické základny. Na-
proti tomu v České republice bude pravděpodobně nositelem organizace přepravy kaž-
dá jednotlivá JE.

Provozovatelem dopravy se rozumí organizace, které provádí dopravu RAO pro
cizí nebo pro vlastní potřebu.

Přeprava HAO musí být organizována tak, aby při plném uspokojování přepravních
potřeb JE vznikl v RU dostatečný časový prostor pro ukládání sudů a pro další mani-
pulace spojené s ukládáním RAO.

Výsledkem ideální organizace by měla být přeprava RAO podle jízdního řádu při
optimálně vynaložených nákladech.

Přeprava je součástí materiálového toku RAO mezi JE a RU. Technologie přepra-
vy nusí být navržena tak, aby přeprava přirozeně navazovala na předchozí operace
s RAO a nenarušovala následné práce v RU.

Pod pojmem přepravě RAO jsou zahrnuty dvě rozdílné činnosti
1) přeprava naplněného kontejneru z JE do RU
2) přeprava vyprázdněného kontejneru z RU do JE.

2.6. C h a r a k t e r i s t i k a p ř e p r a v y r a d i o a k t i v n í -
h o o d p a d u

Přepravu RAO lze charakterizovat
- přepravním výkonem
- formou řízení

2.6.1. Přepravní výkon se rovná součinu objemu přepravy v tunách a přepravní vzdá-
lenosti v kilometrech. Jednotkou přepravního výkonu je tunokilometr (tkm). Pro
účely statistiky bude do přepravního výkonu zahrnuta i zpětná přeprava prázdných
kontejnerů.

Z hlediska přepravního výkonu lze přepravu RAO rozdělit do dvou skupin bez
ohledu na formu řízení:
1) přeprava mezi JE Temelín a RU Dukovany

přeprava mezi JE Jaslovské Bohunice a RU líocnovce
přeprava mezi JE Kecerovce a RU Uochovce

2) přeprava mezi JE Dukovany a RU Dukovany
přeprava mezi JE Uochovce a RU Mochovce

První skupina zahrnuje přepravy na dlouhou a delií přepravní vzdálenost u
nichž lze v každé relaci dosáhnout určitého stupně využití potřebného parku vozi-
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del i využití fondu pracovní doby ř:..-iců. ̂ láncva:./ prc;.ivirní výkon je dostatet'-.iým
předpokladem využití užitných vlastností zvolené návesové soupravy a dosažení eko-
nomické jízdy.

Plánovaný přepravní výkon druhé skupiny, na krátkou přepravní vzdálenost s

prostoji při nakládce a vykládce několikanásobně přesahujícími dobu jízdy, není

zárukou časového ani výkonového využití jediné návesové soupravy ani fondu pracov-

ní doby řidiče. Celkove bude mít přeprava na krátkou přepravní vzdálenost výraz-

ně nepříznivý vliv na spotřebu PHM a na opotřebení vozidla, protože motor nebude

nikdy pracovat v optimálním provozním režimu.

2,6,2. Z hlediska řízení přepravy RAO se tato rozděluje do dvou skupino

První skupina centrálně řízené přepravy HAO do RU Mochovce z regionu SSR před-

stavuje progresivní formu s výraznými ekonomickými klady, plynoucími především z

využití technické základny a fondu pracovní doby řidičů a snížení nákladů zrychle-

ním oběhu přepravních prostředků. U druhé skupiny - přeprava řízená z každé JE

zvlášt - se uplatňuje vliv přepravního výkonu. Nepříznivý dopad malého přepravního

objemu přepravy RAO z JE Dukovany do RU Mochovce lze při individuálním řízení zmír-

nit volbou jiného dopravního prostředku, vhodnějšího pro dané přepravní podmínky

nebo doplňujícím využitím návesové soupravy nebo tahače návěsů.

3, EKONOMKA PŘEPRAVY RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

V současné době jsou v ekonomické sféře národního hospodářství uplatňovány

první kroky ke strukturální přeměně hospodářského mechanismu s cílem dosáhnout pl-

ného samofinancování státních podniků. Také státní energetické podniky se přes

specifiku produktu své výroby budou muset postupně se samofinancováním vyrovnat.

Elektrizační zákon z r. 1919 poprvé formuloval princip všeužitečnosti elek-

trické energie a přitom předpokládal za zacela samozřejmé podnikání na bázi ren-

tability. V průběhu let byl princip všeužitečnosti transformován do povědomí spo-

lečnosti jako samozřejmá, automaticky zajištovaná, státem garantovaná a dotovaná

služba, přičemž výroba a dodávky el. energie byly a jsou výlučnou záležitostí ener-

getiky. Poválečný rozvoj národního hospodářství byl mimo jiné založen na nízkých

cenách všech druhů energie. Me u všech druhů energie zůstala cenová úroveň nezmě-

něná do dnešního dne. U elektrické energie ano a stát bude mít z mnoha důvodů zá-

jem tento stav ještě dlouho zachovat. Tím bude značně zúžen podnikatelský prostor

energetiky při vytváření podmínek samofinancování. Těžiště podnikavosti bude tedy

spočívat především ve snižování nákladů. Proto i náklady na přepravu RAO by měly

být co nejnižší jako jedna ze složek celkových nákladů na výrobu elektrické ener-

gie.

3.1, ( j p l n é v l a s t n í n á k l a d y p ř e p r a v y R A O

Pro hodnocení úplných vlastních nákladů přepravy RAO byly použity nákladové

položky normativu pro tvorbu cen v silniční dopravě. Vezmeme-li jednu nákladovou

položku za druhou, můžeme u každé stanovit do jaké míry bude Její výěe ovlivnitel-

ná, kým a jak. Přitom označená míra vlivu znamená vlivy vnitřní, bez vnějších vli-

vů jako je pořizovací cena, kvalita dodávaných výrobků, hoapodářskopolitická opat-

ření v mzdové oblasti, bezpečnostní předpisy apod..
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Nákladová
položka

spotřeba PHiiI
včetně maziv

pryžové obruče

ostatní přímý
materiál

přímé mzdy

přímý odpis

opravy a údržba

cestovné

odvod z mezd

jiné přímé
náklady

provozní, správní
režie a náklady
na sgolečenskou
spotrebu

iil íra
vlivu

zcela

zcela

zcela

zčásti
zčásti

zcela

zcela

0

zčásti

zčásti

zčásti

Kdo

provozovatel
dopravy

provozovatel
dopravy

provozovatel
dopravy

provozovatel
uživatel
dopravy

provozovatel
dopravy

provozovatel
dopravy

provozovatel
dopravy

provozovatel
dopravy

provozovatel
dopravy.

Jak

- výběrem vhodného dopravního pro-
středku k charakteru přeprav

- normováním spotřeby pro dané pro-
vozní podmínky

- důslednou kontrolou norm. spotř0

- hmotným zainteresováním řidiče

- udržováním technického stavu vo-
zidla

- užitím předepsaného typu pneu a
jejich správným ošetřováním

- udržováním technického stavu vo-
zidla

- včasným protektorováním pneu
- hmotnou zainteresovaností řidiče

— důslednou kontrolou spotřeby

- minimalizováním zbytečných prosto-
jů

- organizací přepravní práce
- důsledným využíváním fondu pracov-
ní doby řidiče

- výběrem vhodného dopravního pro-
středku

- minimalizací počtu vozidel k pře-
pravnímu výkonu

- včasným diagnostikováním závad a
jejich včasným odstraňováním před-
cházet rozsáhlejším opravám

- jen v úměře ke mzdám

- důslednou kontrolou spotřeby a
údržby ochranných pomůcek a pro-
středků

- minimalizací počtu přepravních,
prostředků

- optimálním vynakládáním prostřed-
ku vždy s cílem jejich plného vy-
užití .

Z výčtu je zřejmé, že s výjimkou cestovného má provozovatel dopravy vliv na
každou nákladovou položku*

3.2. S l e d o v á n í n á k l a d ů

Až na výjimky byla dosavadní praxe v závodové dopravě včetně resortu paliv a
energetiky taková, že na vnitropodnikový účet dopravy se připisovaly jen nákladové
položky materiálové a mzdové povahy, odpisy a z přímých vydání jen ta, která se
úzce vázala k dopravním prostředkům. Další vydání většinou patřící pod položky
"ostatní přímý materiál" a "ostatní přímé náklady" 3e zahrnovala do režie výrobní-
ho závodu.
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K realizaci prepravy rtAG musí být prjvozovittl ó opravy vybaven dostatečjiy...

počten dopravních a přepravních prostředků. Jejich počet je závislý na přepravním

výkonu a na organizaci přepravy. Z hlediska sledování nákladů za určitou ucelenou

činnost a tou přeprava KAO je, bude účelné aby náklady na dopravní a přepravní

prostředky byly součástí jednoho nákladového střediska.

3.3. C e n a z a p ř e p r a v u r a d i o a k t i v n í h o o d p a d u

Obecně v silniční závodová dopravě platí, že náhrada za přepravní výkon pro-

vedený vlastními dopravními prostředky, se stanovuje z výše vynaložených nákladů,

většinou pomocí tzv. vnitropodnikové ceny. Ta zásadně neobsahuje ziskovou přirážku.

"Přeprava pro cizí" nebo také "přeprava za úplatu" (podmínky specifikuje Zá-

kon 68) nusí být objednateli přepravy fakturována podle platných sazeb Tarifu sil-

niční nákladní dopravy, pokud pro provedený výkon existuje v tomto tarifu sazba.

Tato praxe je zavedena z důvodu ochrany přepravce před neúměrně vysokými a nezdů—

vodněnými náklady provozovatele dopravy.

V resortu paliv a energetiky je ve smyslu Zákona 68 za cizího přepravce pova-

žován i koncernový podnik téhož koncernu. íuto skutečnost uvádím podrobně proto,

že se v energetice nezměnila vnitřní organizační struktura a každá JE je nadále

koncernovým podnikem státních energetických podniků ČEZ nebo SEP.

Bude-li JE provozovatelem dopravy pro vlastní potřebu, bude se cena za přepra-

vu RAO rovnat úplným vlastním nákladům, vztahujícím se k této činnosti.

V případě centrálního řízení přepravy, kdy provozovatelem dopravy bude jedna

JE pro více JE v regionu, tedy bude provozována "přeprava pro cizí", měla by se

cena přepravy stanovit podle tarifu TR 4. Potom se naskýtá otázka, zda přepravné

stanovené podle tarifu TR 4 s využitím všech doplňkových sazeb odpovídajících pře-

pravně-provozním podmínkám bude pokrývat optimálně vynaložené náklady na realizaci

přepravy RAO. V předchozím bodu jsem uvedla, že je účelné, aby náklady za užívání

dopravních a přepravních prostředků byly soustředěny na jednom místě. Podíváme-li

se blížs na obsah nákladové položky "jiné přímé náklady" patří do této položky

všechny ostatní prvotní a druhotné náklady časově rozlišené, související bezpro-

středně s vlastním provozem automobilové dopravy, s jeho zajištěním nebo provede-

ním, nezahrnuté do jiných položek. Patří sem odlučné osádek vozidel, pojistné za

zákonnou odpovědnost z motorových vozidel, havarijní pojištění vozidel, odpisy

ochranných oděvů a pomůcek a také sem patří odpisy přepravních prostředků a nákla-

dy na jejich opravy a údržbu. Přepravních prostředků bude k zajištění přepravy RAO

potřeba řádově desítky kusů a jejich pořizovací cena bude značná. Proto je nanej-

výš pravděpodobné, že přeprava RAO bude v konečném hodnocení vykazovat vyšší ná-

klady než výnosy příslušející za provedený přepravní výkon dle tarifu TR 4.

Připravovaná změna ekonomických pravidel předpokládá vyrovnanost hospodářské-

ho výsledku každého hospodářského středika a vytvoření přiměřené míry zisku pro

zajištění dalšího rozvoje jeho činnosti. Aby provozovatel dopravy zamezil nezavi-

něným ztrátám, bude muset na základě optimálně vynaložených nákladů připravit ná-

vrh ceny v rámci pravidel pro stanovení smluvních cen a tyto ceny s odběratelem,

tj. s ostatními JE projednat*

3.4. U p l a t n ě n í p a u š á l n í c h c e n z a p ř e p r a v u

r a d i o a k t i v n í h o o d p a d u

Uvažovaný přepravní objem RAO z jednotlivých JE je z hlediska současného stavu
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zhruba stejný a. dá se předpokládat, že ani v nejbližší budoucnosti se nebude výraz-
ně měnit.

Rozdíl mezi JE je však v přepravních výkonech, které jsou - při stejném množ-

ství RAO - přímo úměrné prepravní vzdálenosti mezi JE a RU.

Charakteristickým znakem těchto přeprav jsou přepravované jednotky, tj.:

- 1 sud pro standardní flAO

- 1 m pro nestandardní RAO.

Z hlediska zjednodušeného uplatnění cenových předpisů - používání paušálních

cen za přepravu - lze tyto přepravy charakterizovat jako přepravy prováděné za při-

bližně stejných podmínek. Za rozhodující pr.ek v tomto případě považuji stejné tech-

nologické podmínky prováděných přeprav.

Pro uplatnění paušálních cen za přepravu se tedy naskýtá možnost stanovit s

použitím podmínek a sazeb tarifu TR 4 paušální cenu za 1 přepravenou jednotku. Při-

tom je třeba vycházet z celkových přepravních nákladů na prováděné přepravy propoč-

tených s použitím tarifu TR 4 a s použitím počtu přepravených jednotek za sledova-

né předem stanovené období odvodit průměrnou cenu za přepravu:

- 1 sudu pro standardní RAO

- 1 m pro nestandardní RAO.

Uplatnění takovéhoto způsobu výpočtu přepravného samozřejmě předpokládá doho-

du mezi JE a provozovatelem dopravy, na druhé straně však přináší značné zjednodu-

šení cenové agendy.

4. ZÁVĚR

Naznačená problematika ekonomických otázek provádění přeprav RAO v souvislos-

ti s jeho likvidací řeší pouze náznakem poměrně rozsáhlou oblast činností spojenou

s hospodárným využíváním dopravních a přepravních prostředků určených pro tento

druh přeprav.

V období přípravy tohoto příspěvku však nebylo možné dostatečně přesně formu-

lovat některé závěry k uváděné problematice a to především z toho důvodu, že vrcho-

lily práce na přípravě celé řad; opatření nutných k dokončení přestavby organizač-

ních a ekonomických struktur v celém národním hospodářství. Lze však předpokládat,

že podmínky samofinancování budou aktivně působit i na výsledný hospodářský efekt

dílčích organizačních jednotek, za které lze považovat i oddělení dopravy v rámci

koncernových podniků JE.

Z tohoto hlediska bude účelné i nadále sledovat problematiku přepravy RAO a

průběžně hodnotit účinnost přijatých opatření v oblasti silniční dopravy,
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DÍLČÍ VÝSLEDKY EKONOMICKĚHO VYHODNOCENÍ ÚKOLU RVT Ä 0 1 - 1 5 9 - 8 1 2 , :„•

Josef Kortus : .' - ' ' .
Chemoprojekt, Praha

ANOTACE

jsou uvedeny dílčí výsledky ekonomického vyhodnocení úkolu fl# podle jednotlivých
dílčích úkolů případně hlavních etap za období 1986 - 1989. Podkladem pro hmotné a hodnotové vyčís-

lení ekonomické efektivnosti byly především dosažené výsledky předané jednotlivými řešiteli, potřeb-

né technickoekonomické parametry ze stávajících a projektovaných jaderných elektráren, podklady od

projektových organizací a výsledky konzultací k dané problematice s výrobci zařízení a uživateli vý-

sledků výzkumu. Struktura vyčíslení ekonomických a mimoekonomických účinků hodnocené problematiky

je jednotná pro každou hodnocenou část a zahrnuje stručný výčet dosažených parametrů, hmotné vyčís-

lení ekonomických účinků pro každou jadernou elektrárnu zvláší za období jen jednoho roku a specifi-

kaci mimoekonomických efektů. Další podrobnější ekonomické údaje budou uvedeny ve zprávě Chemopro-

jektu zpracované ke dni 15.11.1989. V době zpracování referátu pro konferenci nebyly zpracovatelům

ekonomického vyhodnocení k dispozici všechny potřebné údaje především údaje od uživatelů a výrobců,

proto u některých dílčích úkolů není zpracování ekonomické efektivnosti dokončeno.

i ; ÚVOD'

Při vyhodnocování ekonomické efektivnosti úkolů RVT podle směrnice č.9 SKVTIRu
ze dne 10.září 1980 se provádí porovnání dvou základních hodnot a to celkových úspoí<
dosažených aplikací výsledků výzkumu za celkové období jejich využití a celkových
nákladů vynaložených na výzkum. Kvantitativní určení těchto hodnot pro tento úkol
vyžadovalo respektovat výsledky dosažené v předchozím úkole RVT, úplnost řešení s
ohledem na průmyslovou aplikaci a podmínky pro použitelnost udávaných výsledků ře-
šení ve stávajících jaderných elektrárnách. Základním nedostatkem bylo, že při spe-
cif ikaci problémů k řešení a stanovení realizačních výstupů nebyly specifikovány
základní parametry, ke kterým se vztahují výsledky řešení], Proto vzniká řada roz-
porů mezi udávanými zlepšenými parametry ř e š i t e l i a reálně dosaženými v jaderných
elektrátnách. Z toho důvodu při ekonomickém vyhodnocování tohoto úkolu RVT bylo nut-
né respektovat nejen udávané výsledky výzkumných pracovníků, ale i budoucích uži-
vatelů, zvláště těch, kteří j iž mají provozní zkušenosti. Pro vyhodnocení řady dí l-
čích úkolů bylo nutné i získat podklady od projektových organizací a výrobců zaří-
zení. Jak vyplývá z výše uvedeného vyžaduje ekonomické vyhodnocení řešení řady pro-
tichůdných názorů, údajů a i tendencí, které se postupně daří sjednocovat, aby před
ložené ekonomické vyhodnocení bylo založeno na reálných a přijatelných parametrech.

Vyčíslené ekonomické.účinky a vyspecifikované mimoekonomické efekty jsou jen
částí přínosu společnosti. Další, avšak nevyčíslitelné, jsou součástí celkových eko
nomických přínosů z jaderné energetiky jako celku, kde bezpečné odstraňování radio-
aktivních odpadů v československých podmínkách je jeden z hlavních problémů podmi-
ňující rozvoj jaderné energetiky.

Další ekonomické účinky lze očekávat z exportu technologií a dodávek některých
zařízení i aplikací výsledků řešení pro mimojaderné oblasti.

Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky, nutnosti získání podkladů především
od uživatelů a výrobců a stupni rozpracovanosti zahrnuje ekonomické vyhodnocení s t í
čnou charakteristiku dosažených parametrů a hmotné vyčíslení ročních ekonomických
účinků pro každou jadernou elektrárnu a specifikaci mimoekonomických efektů. U nô"
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kterých dílčích úkolů, kde dosud není ekonomické vyhodnocení dokončeno, jsou uve-

deny charakteristické údaje a předpokládaný způsob vyhodnocení. Další podrobnější

údaje ekonomického charakteru budou uvedeny ve zprávě Chemoprojektu vydané ke dni

15.11.1989.

2. EKONOMICKÉ A MIMOEKONOiMICKÉ ÚČINKY DOSAŽENÉ V JEDNOTLIVÍCH DÍLČÍCH ÚKOLECH A.

. VYBRANÝCH ETAPÁCH

2.1. DÚ 01 - V ý v o j p o s t u p ů p r o d e k o n t a m i n a c i v y b r a -

n ý c h z a ř í z e n í p r i m á r n í h o o k r u h u

Hlavní ekonomické přínosy zahrnují vývoj a výrobu zařízení DEKOZHUA-S a DEKOZ-P

pro dekontaminaci hlavní uzavírací armatury a různých ploch primárního okruhu, je-

jichž použití zlepšuje pracovní podmínky obsluhujícího personálu a údržby, snižu-

je riziko ozáření, vytvářejí podmínky pro prováděná předepsaných kontrol materiálů,

svarů a údržbárskych prací, zajiš£ují zvýšenou účinnost dekontaminace a snižují množ-

ství sekundárních kapalných odpadů. Měřením bylo zjištěno, že u jednoho bloku W E R

440 to představuje snížení kolektivního dávkového ekvivalentu obsluhy a údržby o

0,7 Sv/rok.

Při současném ocenění 1 Sv = 70.000 Kčs, což je vyjádření hospodářského pří-

nosu spojeného s ušetřením zdraví pracovníků, se tato hodnota ještě násobí fakto-

rem beta respektující vyšší riziko respektive další sociální aspekty při potenci-

ální dispozici. Tento tak zvaný psychologický nebo celospolečenský faktor se pohy-

buje v rozmezí 10 - 40. Podle vyjádření Dr.Sevce z IHE Praha tento faktor je nutné

aplikovat i v podmínkách ČSSR 1' 2.

Ekonomický účinek pro EBO : 4 bloky při použití beta faktoru lo.=

1,960.000 Kčs/rok

pro EDU : " 1,960.000 Kčs/rok

pro EMO : " 1,960 000 Kčs/rok

Kromě toho zařízení DEKOZ HUA-S a DEKOZ-P v hodnotě 467.000 Kčs a 381.000 Kčs

placené z úkolu RVI budou bezplatné předány uživatelům EDU a EBO k použití*

Mimoekonomické účinky :

a/ Vypracování způsobu odběru vzorků směsných oxidů v korozních vrstvách, metod je-

jich vyhodnocení pro sledování trendu kontaminace vnitřních ploch primárního o-

kruhu a metod chemické analýzy základních složek korozívni vrstvy vyvíjet a dá-

vá možnosti pro další zdokonalení dekontaminačních postupů a použiti účinójcích

roztoků.

b/ Vývoj dekontaminačních postupů a jejich kontrola přispívá k poznání procesu stár-

nuti a opotřebováni konstrukčních materiálů primárního okruhu, což má význam při

rozhodování o prodloužení životnosti jadernýcfi elektráren typu W E R 440I

c/ Vyvinuté zařízení DEKOZ.HUA-S a DEKOZ-P zkvalitňují dekontaminaci jednotlivých

částí primárního okruhu. Po zahájení výroby bude možné tato zařízení vyvážet do

socialistických států nebo prodat know-how.

d/ Snížení množství sekundárních kapalných odpadů-použitím nízkokoncentrovaných ele-

ktrolytů a roztoků pro chemickou dekontaminaci.

2.2. DÚ 02 - M i n i m a l i z a c e v z n i k u a o p t i m á l n í ú p r a v y

r a d i o a k t i v n í c h o d p a d ů v j a d e r n ý c h e l e k t á r -

n á c h •
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2.2,1. O p t i m a l i z a c e č i s t í c í c h s t a n i c a a k t i v n í

p r á d e l n y

Pro aktivní prádelny JE VI, V2 a EDU byl vypracován nový postup praní s vy-

užitím nových pracích prostředků ALFA DEO s nízkou pěnivostí, který je daleko úči-

ne jší než dosud používaný ALFA ZENIT a SYNTRONB. Použitím nového pracího prostřed-

ku by mělo dojít ke snížení spotřeby demi vody, k úspoře prádla /prádlo není nutné

prát vícekrát nebo vyhazovat z důvodů vysoké kontaminace po vyprání/ a úspoře te-

pelné energie /snížení.teploty praní z 90 na 60°C a menšího množství aktivní odpad-

ní vody na odpařování/^

Pro jadernou elektrárnu V 1 chybí pro ekonomické.vyhodnocení reálné údaje z

provozu, které je možné získat až při osobním jednání. V aktivní prádelně JE V 2

byly již využity výsledky RVT, které se projevily ve snížení ztrát bílého prádla .

o 3.530 kg/rok a snížení spotřeby demi vody o 270 1 na jednu dávku praného prádla.

Celková vyčíslená úspora prádla^ tepla a demi vody má hodnotu 623.400 Kčs/roki

V jaderné elektrárně Dukovany je od 10/86 trvale používán nový pracovní postup

praní navržený v úkolu RVT. Pro vyhodnocení RV 05A byl proveden ekonomický rozbor

původně navrženého způsobu praní a nového postupu. Z něho vyplývá, že celkové ná-

klady za.rok při novém způsobu praní jsou o cca 7.700 Kčs/rok vyšší. Pramení ze sku-

tečnosti, že došlo ke zvýšení spotřeby demi vody o cca 142 m /rok, které nevykom-

penzovalo snížení spotřeby dražšího pracího prostředku z 2,4 kg na 2,205 kg/kg prá-

dla ani úspora tepla na ohřeT vody pro praní místo 90° pouze na 60°C. Zarážející

jsou však používané ceny pro ekonomickou kalkulaci, nebol udávaná cena prostředku

Alfa je 14 Kčs/kg a Alfa DEO 21^73 Kčs/kg, které odpovídají spíše maloobchodním ce-

nám než velkoobchodním dodavatele ŘE1IPAÍ

Hlavní úspora nového postupu praní dle výsledků RVT má spočívat v účinější de-

kontaminaci prádla a dále pak ve snížení spotřeby vody tím, že se sníží pracovní

cyklus o jeden stupen praní a tím i máchání. V důsledku toho by měly klesnout ná-

klady nejen na demi vodu, ale i na odpařováni dekontaminované vody z třetího stup-

ně práni, která u praček v EBO a EDU se nedá oddělit. Méně významná byla úspora te-

pelné energie T důsledku ohřevu demi vody na praní pouze na 60 C místo původních

90oCÍ

V EDU se pere relativně málo zamořené prádlo. V roce 1988 z celkového množ-

ství 30,175 t prádla.je pouze 1,07.t prádla druhé kategorie t.j. s povrchovou kon-.
- 2 - 2 -

taminací v rozsahu 3,7 - 37 Bq/cm , ostatní prádlo nepřesahuje zamoření 3,7 Bq/cm .

V důsledku toho je možné vypouštět většinu prádelenských vod zvláště z druhého a .

třetího stupně praní do splaškové kanalizace. To také umožňuje i při použiti původ-

níchpracích prostředků, volit zjednodušený postup praní a tím defacto eliminovat

úspory. Nízký stupeň zamoření umožňuje též dosáhnout požadované dekontaminace a vy-

prané prádlo není nutné v důsledku kontaminace vyhazovat do odpadu.

Ekonomické výhody nového postupu praní lze očekávat až po delším provozu ja-

derné elektrátny, kdy dojde k nárůstu zamoření prádla, což bude vyžadovat bu3 opa-

kovaného postupu praní nebo zvýšení dávek pracích prostředků anebo i vyloučení čás-

ti prádla z dalšího použiti v důsledku nadpřípustné kontaminace po vyprání.

Vyhodnocení této etapy není dosud ukončeno nebo£ vyžaduje podrobnějšího roz-

pracování^
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2.2.2. P o u ž i t í o r g a n i c k ý c h i o n e x ú

Ve spolupráci se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem byl

ukončen vývoj nových typů ionexů pro použití v jaderných elektrárnách v čistících

stanicích radioaktivních vod. Vývoj silně basického katexu byl doveden až do sta-

dia provozní výroby u silně basického anexu až do stadia čtvrtprovozu. Jeho mož-

nost výroby v Ústí n.L. nebyla hygienickými orgány schválena z důvodů ohrožení oko-

lí toxickými exhaláty a nenašel se jiný vhodný výrobce, ochotný zajistit jeho po-

žadovanou spotřebu pro čsl. jaderné elektrárny,

Silně kyselý katex byl dlouhodobými provozními zkouškami v roce 1983 ověřen

v čistící stanici DTC 11.06 JE VI a potvrdil, že lze životnost náplně oproti pro-

jektu prodloužit ze dvou na dobu tři a půl roku.

Náhrada katexů v čsl. jaderných elektrárnách bude jediným ekonomickým řeše-

ním s použitím Ostionu KSN neboř dodávky Wofatitu RN z NER nejsou bez potíží jak

již z hlediska dodržování lhůt a sortimentu tak i z případných požadavků úhrady v

devizách. V úvahu přicházející Amberlite 77-L je z ZNT a jeho cena 4.600 DM/m v

cenách roku 1988 je podstatně dražší než čsl. Ostionu KSN.

V současné době pro ekonomické vyhodnocení chybí upřesnění jeho spotřeby v

jednotlivých jaderných elektrárnách. Prozatím udávané spotřeby pro EBO 2 m /rok.

a 20 m /rok jsou značně rozdílné a vyžadují upřesnění spotřeb. Rovněž chybí sku-

tečná jeho cena.

Ostion KSN je možné využít v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a jeho

export je nadělný do LDS i KS států. Jeho využití v československých jaderných elek-

trárnách by odstranilo závislost na dovozu z NDR a KS států.

2^2.3ä P o u ž i t í a n o r g a n i c k ý c h i o n e x ů

Pro čištění vod bazénu transportu a skladování vyhořelého paliva v jaderné

elektrárně VI byl dlouhodobým poloprovozním pokusem odzkoušen v by-pasovém zařa-

zení syntetický mordenit vyráběný Výzkumným ústavem pro ropu a uhlovodíkové plyny
3 3

v Bratislavě. Náplní mordenitu o objemu 10 dm vyčistit 1.000 m chladivá především

od rozpuštěných kationtů radiocesia a stříbra. Celková zachycená aktivita je

2.8.10 Bq a představuje produkt ve formě jednoho 200 1 sudu s vloženou 10 1 kolo-

nou s mordenitovou náplní a vyplněným volným prostorem cementovou kaší s obsahem

0,25 t. Expoziční rychlost na povrchu sudu nepřesáhne hodnotu 2 m Gy/hod.
Naproti tomu při čištění organickými sorbenty se získá 2.800 1 koncentrátu s

7

aktivitou 10 Bq/1 pro jejichž fixaci do bitumenu je potřeby 0,76 t fixačního čini-

dla a množství produktu je 5 sudů.

Udávané výchozí parametry řešitelem jsou prověřovány pro praktickou aplikaci

• jaderné.elektrárně EBO a po získání dalších podkladů bude provedeno ekonomické vy-

hodnocení.

2~.2~.é. Ú p r a v y k a p a l n ý c h r a d i o a k t i v n í c h o d p a d ů

o b s a h u j í c í t e n z i d y

V úkole RVT A 01-159-104 byla vypracována technologie SPOKO /spolusrážení a

koagulace/ pro čištění prádelenských vod, která byla v této pětiletce optimalizo-

vána a dovedena do stadia projekčního řešení a postupné realizace pro jaderné elek-

trárny Mochovce a Temelín. Podstatou nového způsobu praní je použití nových pra-

cích prostředků ALFA DES a SAPON DES obsahující anionaktivní tenzidy, které umož-

ňují čištění prádelenských vod chemickým srážením a koagulací. Vyčištěná voda se
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podrobuje biologickému dočištění, kal v lamelovém usazováku zkoncentruje, suší v

kalcinátoru a fixuje do bitumenu.

Ekonomické vyhodnoceni je prováděno zvlášt pro jadernou elektrárnu Mochovce

a Temelín ve variantách :

a/ praní prádla pracími prostředky ALFA ZENIT a SYNTRON B a čištění prádelenských

vod odpařováním

b/ praní prádla novými pracími prostředky ALFA DES a SAPON DES a čištění práde -

lenských vod technologií SPOKO

Ani v tomto případě není ekonomické vyhodnocení dosud skončeno.

2Í3 P o l o p r o v o z n í a p r o v o z n í o v ě ř e n í t e c h n o l o -

g i e b i t u m e n a c e

V minulém státním úkole byl výzkum bitumenace koncentrátů a sorbentů s pou-

žitím bitúmenové emulze Silembit S 60 a sorbentů s použitím bitumenu SI 85/25; Ma-

ximální vsázka pevných odpadů do bitúmenové matrice byla garantována 40 %, vylu-

hovatelnost produktu 10 g/cm .den.

Výzkumné práce v novém státním úkole byly zaměřeny na použití modifikovaných

bitumenu a odpadních termoplatů pro bitumenaci jak koncentrátů, tak i sorbentů.

Přídavkem aditiv /termoplastů/ k bitumenům se dosáhlo naplnění 55% u koncentrátu
gr ft 9

a 50% u sorbentů při vyluhovatelnosti produktu-10 až 10 g/cm ,den pro oba dru-

hy odpadu při použití jednotného typu bitumemň

3 3

Pro kapacitu bitumenační linky 1200 m koncentrátu o solnosti 200 g/l a 40 m

sorbentů za rok, což je produkce odpadů ze čtyř bloků W E R 440, jsou následující

položky úspor nebo vícenákladů oproti podmínkám dosaženým v minulé pětiletce !

Kčs/rok
Úspory na fixačním mediu

Úspory na sudech

Úspory na páře

Vícenáklady na el.energií

Úspora na dopravě fix.medií

Úspora-na dopravě produktu

do reg.úložiště

Úspory na úložišti

Celkem

EBO
+ 502.000.

+ 184;800

+ 28.100

2.900

+ 40i400

+ 158.900

+1.671Í200

+2^507^500

EDU
+ 502.000

+ 184.000

+ 28.100

2Í700

+ 109^600

+ 97^100

+l»698Í100

+2'402.400

EMO
+ 502.000

+ 184Í000

* 28ÍI100
2;700

+ 136̂ 100
.

+ 97Í100

+l,67l;200

+2 ,'349; 000

Celková roční úspora EBO, EDU, ETE 7~,258Í900 Kčs

Pokud v EMO nebude vybudováno hospodářství bitúmenové emulze dosáhne se jednorázo-

vých investičních úspor v hodnotě 950.000 Kčs.

Mimoekonomické účinky :

a/ Náhradou bitúmenové emulze jednotným typem bitumenu pro fixaci koncentrátů a

sorbentů sníží se vyluhovatelnost produktu o 2 až 3 řády, což sníží riziko ohro-

žení okolní biosféry regionálních uložiší r případě pronikání srážkové dešiové

vody do skladovacích jímek a dále do podloží uložiáíi

b/ Zvýši se kapacita bitumenačních linek neboí kritické zařízení podmiňující vý-

kon bitumenační linky - filmová rotorová odparka - může zpracovat větší množ-

ství koncentrátu.

c/ Zvýší se roční fond pracovní doby bitumenační linky nebof nebude docházet T zi-

mních měsících k odstavení provozu z důvodů přerušení dodávky bitúmenové emulze.
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d/ Sníží se bobtnavost produktu a zvýši se.jel:o kvalitativní vlastnosti důležité

z hlediska požadavků pro trvalé uložení.

2.4 Z p e v ň o v á n í k a p a l n ý c h o d p a d ů

2.4.1. T e c h n o l o g i e a z a ř í z e n í p r o v i t r i f i k a c i

VAO z JE A-l.

Předmětem řešení v této pětiletce byl vývoj technologie a vhodných zařízení

pro průmyslovou fixační linku radioaktivního chrompiku ze skladu vyhořelého paliva

JE A-l. Ekonomické vyhodnocení této etapy DŮ 04 se vztahuje k alternativě, ve kte«-

ré pro zpracování chrompiku by se použila některá ze stávajících zavedených metod.

Jedinou principielně možnou by byla cementace na stávající lince MESA, což však by

vyžadovalo důkladné její ověření. Alternativa dlouhodobého skladováni v nádrži ne-

ní přijatelným řešením jak z ekonomických tak i z bezpečnostních důvodů a nákup li-

cence by asi nevedl k cíli nebol chybí dostatek základních údajů a nelze předpoklá-

dat, že zahraniční partner by měl tolik-zkušeností, aby mohl nabídnout a garantovat

funkci zařízení bez ověřovacího výzkumu.

Pro technologii cementace byly použity následující výchozí parametry :

Průměrné složení alfa nuklidů v chrompiku : 0,016 g T»u/1

Objemová aktivita alfa nuklidů v sudě : 0,37 IBq/dm = 74 UBq/sud

Množství chrompiku : 20 m.

Obsah alfa nuklidů v chrompiku : 7^23.10 HBq

Alfa aktivitu chrompiku je nutné rozptýlit do 9.771 sudů

Spotřeba cementu při poměru voda : cement 0,3 - 0,4 : 325 - 348 t

Doba provozu linky Mesa při výkonu S m /směnu : 390 směn

S rezervou na čištěni a proplachy : 440 směn

Celkové náklady na solid ifikaci chrompiku včetně uložení produktu :

Náklady podle propočtů EDD 3^ 11,572^200 Kčs/rok

Náklady na transport sudů do reg.úložiště

180 Kčs/sud l\794.800 Kčs/rok

Náklady na uložení odpadu 1892.6 Kčs/sud 181492^600 Kčs/rok

Celkové náklady 31^859^600 Kča/rok

Pro ekonomické vyhodnocení této etapy je nutné získat vynaložené náklady na

výzkumy relizaci zpracovatelské linky a vyčíslit náklady pro zpracováni celkového,

množství chrompiku včetně nákladů na skladováni produktu prípadne dalších položek.

2.4.2^ Z d o k o n a l e n í e x i s t u j í c í c h p o s t u p ů s o l i d i-

f i k a c e RAO z JE

Laboratorní a poloprovozní výzkua v této etapě je především zaměřen na apli-

kaci kalcinace s následným jeho zpracování* bitumenací, cementaci i vitrifikaci.

Hlavní podíl prací byl váak zaměřen na zdokonalení technologie použité pro jader-

nou elektrárnu Temelín i když získané výsledky budou následně aplikovány i pro os-

tatní jaderné elektrárny, kde je kalcinact koncentrátu jako vedl©jií technologie

zavedena.

Jedním z rozhodujících důvodů proč v jaderné elektrárně Teaelin byla použita

československá technologie bylo to\ že ssvětská technologie bitumenace používá pro

obaly bitúmenových produktů s fixovanými odpady specielních sudů. Podle sdilenl vý-

robce MEVY Roudnice by cena tohoto sudu se pohybovala okolo 1.000 Kčs. Nabízí se

proto provést vyhodnocení efektivnosti ředěné problematiky vztahu k vynaloženya ví-

cenákladům na tyto sudy.
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2.4.3. V i t r i f i k a c e r a d i o a k t i v n í c h o d p a d ů r ů z n é

ú r o v n ě a k t i v i t y

Výsledky výzkumu v této etapě zahrnují možnosti inorporace některých anorga-

nických sorbentů a nízkoaktivních odpadů do skelných.hmot. Vyhodnocování ekonomic-

kého přínosu výsledku této etapy není dosud skončeno.

2.5. Z n e š k o d ň o v á n í p e v n ý c h o d p a d ů

Na poloprovozní spalovně uvedené do provozu v 07/86 o výkonu 40 kg odpadu/hod

byly v nepřetržitém několikadením opakovaném provozu při spalování radioaktivních

odpadů z jaderných elektráren a radioizotopových pracovišl získány podklady pro

zpracování návrhu jednotlivých zařízení pro průmyslovou spalovnu o výkonu 100 kg/h.

Z dalších výsledků technologického výzkumu komplexního zpracování pevných ra-

dioaktivních odpadů rozhodujících pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti jsou pa-

rametry pro likvidaci vzduchotechnických filtrů, zahrnujících rozpouštění vložek

v parách organických rozpouštědel, což umožňuje snadné vyjmutí vložky s následným

jejím lisováním, spalováním dřevěných a lisováním kovových rámů. Pro desintegraci

velkých kusů kontaminovaného dřeva je navrženo technické řešení s adaptovanou ko-

merční pilou s odběrem pilin přes cyklon a s odtahem aerosolů přes vzduchotechnic-

ké filtry.

Pro kontrolní třídění především pytlů s expozičním příkonem na povrchu pytle

vyšším než 1 R/hod byl navržen, vyroben a ověřen třídící box umožňující třídění od-

padů na 3 druhy.

Pro komplexní zpracování pevných radioaktivních odpadů byla prověřena možnost

vysokotlakého lisování s použitím adaptovaného lisu tuzemské výroby a provedeny ne-

zbytné konzultace s výrobci pro zajištění případných dodávek.

Pro ekonomické vyhodnocení výsledků výzkumu z této oblasti je možné porovnat

dva technologické způsoby zpracování-pevných odpadů. A to podle výsledků výzkuatf

dosažených v minulé a této pětiletce.

Na základě výsledků řešení v minuléa státním úkole bylo možné realizovat ten-

to postup komplexního zpracování odpadů :

1~. Lisování měkkých odpadů přímo do-sudů s použitím adaptovaného paketovacího li-

. su PL 12 s redukčním faktorem 4,5.

2. Lisování vložek filtrů do balíků na paketovacím lise PL 12 s pomocnýa beranea

a vkládání balíků o rozměrech 636x572x370 do kovových schránek a jejich ulože-

• ní jako neštandartní odpadá

3. Balení nelisovatelnýcb kovových odpadů do 200 1 sudů. Odpady větších rozměrů

ukládat jako neštandartní odpad • úložišti do vyhrazených jímek a zalérat ce-

mentovou kaší.

Na základě současných znalostí se doporučuje realizovat následující postup t

1. Pytle s lisovatelnýa odpadem lisovat příao do 200 1 sudů na jaderné elektrárne

na paketovacích lisech PL 12. Pytle se spalitelným odpadem přerážet T ISO kon-

tejnerech typu D s kapacitou IS a odpadu na návěsech pro převoz odpadů z JE

do regionálních uložisl, do centrální upalovny umístěné bu3 v EDU nebo EMO, Na

. 'návěs lze umístit 2 kontejnery tohoto typuá

2. Kapacitu centrální spalovny volit 200 kg odpadu/hod, která pokrývá požadavky

stávajících i budoucích jaderných elektráren typu W E R 440 a 1000 i radioizoto-

pových pracovišC.
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3. Vložky vzduchotechnických filtrů likvidovat lisováním po chemické úpravě spo-

čívající v naparování vložek organickými rozpouštědly při normální teplotě po

dobu 14 dní. Vložky se pak vyjmou z dřevěných či kovových rámů a lisují se.

Dosažený BF 6,5. Dřevěné rámy likvidovat spalováním v centrální spalovně, kovo-

vé lisováním přímo do sudů.

4. KoroTé předměty menších rozměrů (neslisovatelné odpady) vkládat do standartních

200 1 sudů, větších rozměrů likvidovat jako neštandartní odpad.

Souhrnné výsledky ekonomického vyhodnoceni obou způsobů /pro EBO, EDU, EMO, ETE,

EKE/ :

Alt. lisování Alt. spalování

náklady invest.provozní invest, provozní

1000 Kčs 1000 Kčs/- 1000 Kčs 1000 Kčs/r

1. Kontrolní třídění

• (pytle s exp. přík. IR)

2. Lisování 820

3. Zpracování vložek filtrů

4. Spalování -

5. Ostatní pevné odpady <-

6. Transport odpadů do úložiště -

7. Uloženi - _ _

Celkem 820 7.103^71 24.720 5.353^61

Realizací Komplexního zpracování odpadů dle výsledků RVT se dosáhne ekonomic-

kého účinku v hodnoté 1,750.100 Kčs/rok.

Hlarní mimoekonomické účinky :

a/ Spalováním se převede pevný radioaktivní odpad do bezpečné formy pro trvalé

uložení, což snižuje riziko ohrožení biosféry,

b/ V centrální spalovně bude možné likvidovat i zamořené oleje z provozu jaderných

elektráren a radioaktivní odpad z radioizotopových pracovišl.

2.6. T i- v a l e u k l á d á n í RAO

Z hlediska vyčíslitelných ekonomických efektů mají v tomto úkole význam práce

týkající se využití poznatků z výzkumu při realizací povrchových uložiší pro uklá-

dáni perných a zpevnělých odpadů z provozu jaderných elektráren. V případě, že ty-

to výsledky by nebyly v potřebné dobé k dispozici, bylo by nutné na všech lokali-

tách jaderných elektráren budovat dočasná úložiště pro skladování odpadů asi na do-

bu 10 let. Kapacita těchto skladu by měla být od 25.000 do 30.000 sudů, investiční

náklady pro 5 lokalit cca 75 milionů Kčs. Vyčíslené celkové provozní náklady za 10

lety provoz by dosáhl částky 63^457.500 Kčs.

Ekonomické efekty pramenící z vlastního vývoje a výroby přepravních kontejne-

rů první generace jsou propočítány pro případ, že ekvivalentní kontejnery by byly

dodávány z NDR. Práce na ekonomickém vyhodnocení nejsou ještě skončeny.

Dosažené výsledky řešení dalších problémů zařazených do této etapy přináší mí-

•oekonomické účinky především pro sféru rozhodovací a plánovací.

2~.l'. V ý v o j z a ř í z e n í

Při ekonomické* vyhodnocení přínosu z vývoje specielních nestandartních zaří-

zení, potřebných pro realizace technologických postupů zpracování radioaktivních

odpadů z provozu jaderných elektráren, j*ou vyčíslovány efekty, které by se dosáhly
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jen při nákupu těchto zařízení v zahraničí oproti vynaloženými náklady na jejich

vvrobu v ČSSR. Práce jsou ve stadiu poměrně nízké rozpracovanosti.

3. ZÁVĚR

Z dosavadních dílčích výsledků dosažených při ekonomickém vyhodnocování toho-

to výzkumného úkolu za období 1986 - 1989 vyplývá, že u všech sledovaných sedmi díl-

čích úkolů lze prokázat ekonomický pozitivní přínos.
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PŘEHLED ABSTRAKT KRÁTKÝCH VÝVĚSKOVÝCH SDfiLENÍ

ZARIADENIA PRE DEKONTAMINACIU KOMPONENTOV PRIMÁRNEHO OKRUHU

Neupauer, J., Bednár, B., Saškovič, J.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Na obrázkoch sú uvedené zariadenia pre dekontamináciu hlavnej uzatváracej arma-

túry jadrovej eletkrárne (výrobca Sigma), na dekontamináciu rovných, zakrivených

a kútových ploch a na dekontamináciu nátrubkov tlakovej nádoby reaktora WER-440.

Zariadenia sú prenosné. Vyrobené prototypy uvedených zariadení boli vyskúšané v pre-

vádzkových podmienkach na JE EBO a EDU.

SLEDOVANIE STAVU POVRCHOV MATERIÁLOV PRED A PO DEKONTAMINACII POMOCOU ZMIEN RTG

DIFRAKCHÝCH LINIl

Masarik, P., Březina, M.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

RTG difrakčnými metódami sú sletované zmeny povrchu materiálu na základe zmien

tvaru ditrakčných linií pred a po defcontaminácii, s cielom určit miesta na povrchu

vzoriek zo zvarových spojov, ktoré by mohli byt dekontaminiciou najviac ovplyvnené,

výsledky slúžia ako vstupné údaje pre následné mechanické skúiky.

SLEDOVANÍ OCINKO DEKONTAMINACE MA STAV POVRCHU MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ PRIMÁRNÍHO

OKRUHU

Březina, M. a kol.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Metalografickými metodami jsou sledovány účinky chemické, elektrochemické a

polosuché dekontaminace na povrch materiálu v laboratorních i provozních podmínkách.

Pomocí světelné mikroskopie.rastrovací elektronové mikroskopie a RTG mikroanalýzy

je dokumentován stav povrchu a velikost korozního napadeni po dekontaminaci při

laboratorních experimentech. Pomocí otisků do acetátové fólie je sledován povrch

zařízení před a po provozní dekontaminaci některých zařízeni primárního okruhu.

ODHAD RADIACWl STABILITY KOHPOJITMlBO MlWICE MirC-2-PAH

Motl, A., Sebesta, P.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

X separaci radiocesia z vody bazénu dlouhodobého skladu paliva elektrárny

A-l byl na nalem pracovišti vyvinut kompozitní sorbent M1FC-2-PAM. Jeho aktivní

složku tvoří hexakyanoželeznatan nikelnatý ifijFe(Clf),, který je fixován v organická

matrici - modifikovaném polyakrylonitrilu (PAK). Je známo, Xe sorpční vlastnosti

různých ionexů (zejména kapacita a rychlost sorpce) mohou být nepříznivě ovlivněny

účinkem ionizujícícho záření. Bylo proto potřebné provést na základě publikovaných
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údajů odhad radiační stability výše zmíněného sorbentu - tj. odhad maximálni radiač-

ní zátěže, která by ještě negativně neovlivnila jeho funkci. Odhad, který vychází

z předpokladu nezávislého chování aktivní složky a pojivé matrice ukázal, že limi-

tujícím faktorem bude v daném případě radiační stabilita PANu. Další výpočty vedou

k závěru, že během plánovaného nasazení sorbentu (cca 100 hodin provozu, prosazení

10 BV při stoprocentním záchytu cesia, vysycení sorbentu na specifickou aktivitu

10 Bq/kg) není důvodu očekávat jeho radiační poškození. Z publikovaných údajů

dále vyplynulo, že by uvažovaný sorbent mohl pravděpodobně být vysycen na speci-

fické aktivity o řád vyšší. Výsledky zÍBkané v experimentech na sorbentu NiFC-2-PAN

tyto závěry potvrdily.

SEPARACE RADIOCESIA Z KAPALNÝCH RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ POMOCÍ KOMPOZITNÍCH MfiNIčO

TYPP NiPC - PAH

Sebesta, F., Motl, A.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Pražský, M. a kol.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Anorganické měniče iontů typu podvojných hexakyanoželeznatů dvojmocných pře-

chodných kovů a alkalických kovů jsou výhodné zvláitě pro separaci radiocesia. Je-

jich nevýhodou jsou špatné mechanické a granulometrické vlastnosti, omezující jejich

použiti v kolonách. Proto byl vypracován postup přípravy kompozitních měničů obsahu-

jících jako aktivní složku podvojné hexakyaňoželeznatany draselnonikelnaté /NiFC/,

upravené pomocí pojícího polymeru do vhodných granulí. Základem pojícího polymeru

je upravený a modifikovaný polyakrylonitril /PAN/. Výhodou uvedených kompozitních

měničů je snadná výroba, nízká cena používaných surovin, možnost tvarování měniče

do granuli, vláken nebo membrán a možnost srážení aktivní složky meniče z jejích

komponent přímo v pojící matrici při její koagulaci.

Z testováni připravených kompozitních měničů NiFC-PAN vyplynulo, že pojící po-

lymer neovlivňuje kinetiku sorpce cesia a kapacitu aktivní složky měničů. Stabili-

ta pojícího polymeru i aktivní složky měniče umožňuje jeho použiti pro separaci

cesia z odpadů od silni kyselých roztoků až po pH~13. Vysoká selektivita sorpce

cesia z roztoků o proměnném složení, obsahujících soli zkoncentrovaných chemikálií,

desaktivačnlch i pracích prostředků umožňuje separaci cesia s dekontaminačnlm fak-

torem D f - 10
2-10 3 při průtokové rychlosti až 100 BV za hodinu /BV je objem lože mě-

niče/.

nejvhodnější měniče typu MiFC-PAM byly použity při studiu dekontaminace reál-

ných kapalných odpadů z JE A-l. V případě vody z biologické ochrany bylo přečiště-

no 10 000 BV s průměrným průnikem radiocesia A/0,5 t /D_ť200/, při průtoku 100 BV

za hodinu. Dosažené výsledky naznačuji, že při aplikaci měničů MiFC-PAM lze snížit

obsah radiocesia r tomto radioaktivním odpadu pod 37 Bq/1. Při separaci radiocesia

z vody bazénu dlouhodobého skladu paliva byl snížen obsah radiocesia o tři řády

/ O £ A / 1 0
3 / při zpracování vody o objemu minimálni 7 500 BV a průtoku 100 BV ca hodinu.
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POLOPROVOZNÍ OVĚŘENI OClNNOSTI VYBRANÝCH SELEKTIVNÍCH SORBENTÚ PRO CISTENI CHLADIVÁ

BAZÉNU TRANSPORTU A SKLADOVÁNI VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA

Franta, P., Marhol, M.

Ostav jaderného výzkumu. Řež

Rubint, L., Dúriš, J., Tomík, L.

Atomové elektrárně SEP EBO, Jaslovské Bohunice

Narbutt, J.

Institut badanij jadrowych, Warszawa

V poloprovozním měřítku byla ověřována účinnost tři vybraných selektivních

sorbentů se zvýšenou účinnosti k cesiu při čištěni chladivá bazénu jaderné elektrárny

V 1 v Jaslovských Bohunicích. Objem lože sorbentů činil 1,2 - 1,9 dm , rychlost čer-

pání nástřiku na kolonu 20 - 50 dm3/hod. Tři kolony byly zabetonovány v 200 dm 3 sudu

a postupně zapojovány. Délka experimentu činila 30 dni nepřetržitě pro každý sorbent

resp. každou kolonu anebo dosaženi 5%nlho průniku cesia ložem. Byly zkoušeny dva

kompozitní sorbenty, jednak sorbent obsahující hexakyanoželeznatan kobaltnatý zabu-

dovaný do fenol-formaldehydové pryskyřice vyvinutý v IBJ PLK, jednak sorbent obsahu-

jící hexakyanoželeznatan kobaltnatý zakotvený na silně bazickém, průmyslově vyráběném

anexu. Třetí sorbent byl granulovaný průmyslově připravený zeolit Y. Během experimen-

tu byla sledována účinnost /dekontaminačnl faktor/ a dálil parametry umožňující sle-

dovat chemickou resp. mechanickou stabilitu sorbentů během provozního experimentu.

REGENERACE ROZTOKO PO MŽKXŽ EMCMlMaHACI PRIMÁRNÍHO OKRUHU

Kuča, L., Benešová, M.

Ostav jaderného výzkumu, Řež

Aktivované korozní prvky, které při měkké dekontaminaci primárního okruhu kyse-

linou oxalovou (0,005 aol/1) a kyselinou citrónovou (0,005 mol/l) přejdou do rozto-

ku, se zachycují filtrací v ionexové koloně. Chladlvo upravené přídavkem dekontami-

načních činidel má pB 2-3. Ka silni kyselém měniči kationtů Ostion KS se • průnikem

nižším neí 1 « zachytí Mi, Co(II) a Mn(II). K zachycení Fe(Ill) i Cr(III) nutno za-

řadit za kolonu s katexem ještě kolonu se slabě basickým anexem Kofatit AD 41 v oxa-

láto-citrátovém cyklu. Ani v tomto systému se viak nezachytí Cr(III) úplni a stupeň

jeho zachycení klesá především se stárla roztoku, aviak zlepšuje se s růstem teploty.

RADIACBÍ STABILITA HODIFIKOVAWfCB ASFALTŮ A HOPIFIKOVAMŤCH BITOMgWOVtCH VZORKO

Breza, M., David, L.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Babersbergerová, A., Pejia, R.

Ostav jaderného výzkumu, lez

Byl sledován vliv záření gama kobaltového zdroje na reologické vlastnosti bi-

túmenových matric určených pro zpevňování radioaktivních odpadů * stanoveny rychlosti

tvorby plynů a spotřeby kyslíku při radiolytickém rozkladu těchto matric. Byl* stu-

dována závislost radiační stability různých bitumenů na obsahu aditiv (polypropylé-

nového oleje, ataktického polypropylénu, antioxidantu), na povaze a obsahu fixované

složky (modelového koncentrátu soli, připadni misi ionexů) a na velikosti absorbo-

vané dávky zářeni.
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SLEDOVANIE ROVNOVÁŽNYCH DEJOV FIXJScT-; HAQ na FKC

Krajč, T., Breza, M., Pekár, A.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

V posteri sú uvedené výsledky testovania dynamických a rovnovážnych stavov

filmovej rotorovéj odparky pri bitúmenácii rádioaktívnych koncentrátov. Testy majú

význam pri hodnotení kvality práce zariadenia a aplikácia získaných výsledkov pri

dekontaminacii FRO môže priniest praktický úžitok uživatelovi technológie. Sú popí-

sané metodiky hodnotenia parametrov.

BITOMBHÁCIA MODELOVÝCH KALCINŽTOV

Dávid, L., Breza, M., 2atkulák, H.

Výskumný ústav jadrových elektrárni, Trnava

Brzobohatý, J., Zlával, J.

Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno

Poster pojednáva o výsledkoch experimentov fixácie modelového kalcinátu do

asfaltov a modifikovaných asfaltov na experimentálnej bitúnenacnej linke vo VflCHZ

Brno. Je porovnaný vplyv druhu spevňovacej matrice a ďalších technologických para-

matrov (stupeň naplnenia, teplota) na vlastnosti produktu (vylúhovatelnosE, homo-

genita-sedimentácia, penetrácia, kontrakcia objemu produktu po vychladnutí apod.)Po-

užité asfalty boli Modifikované přídavkou polypropylénového oleja PPO K-300 a PPO

K-1000.

REOLOGICKE VLASTNOSTI MODIFIKOVANÝCH ASFALTOV

Dávid, L.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Poster pojednáva o reologických vlastnostiach spevňovacích matríc na báze aditi-

vovaných asfaltov použitelných pri likvidácii sypkých i kvapalných rádioaktívnych

odpadov. Vo forné aditív sú použité termoplasty (ataktický polypropylén, nízkomo-

lekulárny polyetylén), ktoré sú odpadným produktom plastikářskéj chémie. Sú porov-

nané reologické vlastnosti čistých i aditivovaných asfaltov pri teplotách používa-

ných v technológii spevňovania RAO.

ZPEVfiOVANÍ MODELOVÉHO KÍ CISÄTU A KONCENTRÁTU 0-2 VYSOKOPECNÍ GRANULOVANOU STRUSXOU

A CEMENTEM PC 400 ZA HYl TERMÁLNÍCH PODMÍNEK

ftihácek, P., Blouiková, i..

Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno

Ováděny výsledky laboratorních zkouiek zpevňování modelového kalcinátu a kon-

centrátu D-2 mletou granulovanou struskou a cementem PC 400 za hydrotermálních pod-

mínek. Sledován vliv poměru kalcinátu nebo koncentrátu k pojivu, obsahu zámisné

vody a autoklávovací teploty na pevnost výsledného produktu v tlaku a jeho vyluho-

vatelnost.
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HODNOCENI VLASTNOSTÍ A KVALITY VITRIFIKOVANÝCH RAP

Jedináková, V. a kol.

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Vojtěch, O.

Ostav jaderného výzkumu, Rež

Pro likvidaci nestandardních vysoce aktivních odpadů JE AI je v OJV Řež vyví-

jen technologický postup vitrifikace.

Sledováním vzorků skel získaných procesem vitrifikace byla zjištěna řada zásad-

ních informací o jejich kvalitě z hlediska jejich hydrolytické odolnosti, struktu-

ry a o charakteru koroze. Hodnocení experimentálních dat časových závislostí vyluho-

vání skel svědčí o dvou po sobě následujících charakterech korozního působení vody

- v počáteční fázi se děj koroze řídl uxfiizi a následně dochází k narušení siliká-

tového skeletu.

Metodami statistické analýzy byla studována řada korelačních závislostí vyluho-

vatelnosti jednotlivých složek RAO, důležitých pro hodnocení navrhované technologie

zpracováni RAO typu Chrompik z JE AI za různých podmínek (teplota, doba, zrnění, sta-

tické a dynamické podmínky apod.).

Dostatečně široká databanka experimentálních dat charakterizujících hydrolytic-

kou odolnost vitrifikovaných materiálů dovolila učinit některé obecné závěry vedou-

cí k vypracování metody analýzy loužitelnosti vitrifikovaných radioaktivních odpadů

aplikací metod statistického odhadu.

CELOELEKTRICKÄ TAVICl BUŇKA PRO VITRIFIKACI MODELOVÝCH KAPALNÝCH KONCENTRÁTŮ Z JA-

DERNÝCH ELEKTRÁREN

žižka, T.

Státní výzkumný ústav sklářský, Hradec Králové

Stejskal, J.

Ostav jaderného výzkumu, Rež

Po předchozích laboratorních zkouškách a dlouhodobých poloprovozních experimen-

tech "EXPOL I" a "EXPOL II" byly získány údaje pro projekt vitrifikačního zařízení

s denním výkonem cca 500 kg vitrifikovaného produktu. Vedle základních údajů o geo-

metrii taviči buňky jsou uvedeny hlavní výsledky experimentu "EXPOL II" a návrh na

taviči jednotku o denním výkonu 500 kg.

Poloprovozní experiment "EXPOL II" trval 93 dni a byl rozdělen do etap, v nichž

byly též testovány elektrody z ferochromu, molybdenu a slitiny typu INCONEL v tave-

nine směsi odpadního koncentrátu a sklotvorné přísady při teplotách 1000 aS 1200 °C.

Pro dané složení vstupního koncentrátu byl ověřen technologický postup jeho vitrifi-

kace s ohledem na funkci jednotlivých zařízeni celé vitrifikačnl linky a kvalitu ko-

nečného produktu, která odpovídala hydrolytické odolnosti dle CSN 700531 5. třldé.

Vyluhovatelnost produktu pro Cs Činila 1.10" g.cm" .d" . Výkon tavicího agregátu

činil cca 100 kg produktu za den.
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POSTUP A APARUTURA PRO ODSTRANĚNI N O X A AEROSOLŮ, VZNIKAJÍCÍCH PŘI VITRIFIKACI

ODPADU Z JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Kepák, F., Urbanec, Z., Kaňka, J.

Ostav jaderného výzkumu, Rež

Při vitrifikaci odpadů z jaderných elektráren přecházejí do plynné fáze toxic-

ké NO x a radioaktivní aerosoly, které je nutné odstranit před vypuštěním plynu do

okolí. Je uvedeno složeni plynné směsi, navržen postup a aparutra pro likvidaci NO

a filtraci aerosolů z plynné směsi odsávané z vitrifkační pece. NO X se odstraňují

absorpcí spojenou s jejich chemických rozkladem na N_. Jako absorpční roztok se po-

užívá citronan amonný. Aerosoly se odlučují vláknitými filtračními materiály. Čistí-

cí apartura sestává z následujících prvků; 1. kapsový filtr, 2. chladič-kondenzátor,

3. absorber, 4. odmlžovač (separator kapalných aerosolů), 5. předfiltr s vyměnitel-

nou vložkou, 6. vysoce účinný filtr s vyměnitelnou vložkou. Předpokládaný dekontami-

nační faktor pro aerosoly « 10 , odstranění NO » 90 %.

SPRACOVANIE NAPLNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH FILTROV PRED ULOŽENÍM

Fráňo, L.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Poster obsahuje informácie o jednotlivých etapách vývoja finálnej technologie

pre spracovanie náplni vzduchotechnických filtrov typu D-23 kl. Spracovanie pozostá-

va z dvoch operácii:

- chemickej predúpravy separátora a tkaniny,

- lisovania do sudov.

Vystavením seperátora a tkaniny, ktoré tvoria náplň filtra, v uzavretom pries-

tore účinku pár organických rozpúSčadiel nasýtených pri izbovej teplote dochádza

v dôsledku absorpcie pár rozpúštadla k zmäknutiu separátora a tkaniny a k strate

pružnosti. V Stádiu zmäknutia možno separator a tkaninu Iahko vytlačiť z rámu filtra

do ocelového suda obsahu 200 1 a zlisovat. Dosiahnutý výsledný redukčný faktor je

rovný 6,6. Náplne zlisované do suda možno ukladal do regionálneho úložiska na trva-

lé uloženie.

TRIEDENIE ODPADOV - ZÁKLADNÁ POŽIADAVKA SPRACOVANIA RAO

Svrček, A., Pisca, H.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Dlhodobé skúsenosti z oblasti zberu, triedenia a spracovania RAO ukázali, že

procesy triedenia pevných odpadov sú základným predpokladom aplikácie vyvíjaných

spracovatelských technológií. Vyvinuté zariadenie pre triedenie Štandardných pevných

RAO - triediaci box, umožňuje triedenie odpadov do kategórií s požadovanými parametra-

mi. Poster poskytuje komplexné informácie o produkovaných množstvách pevných RAO, ka-

pacite triediaceho boxu a spracovatelských technologických zariadeniach ako aj dosa-

hovaných redukčných faktoroch.
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VYUŽITIE "EXPERIMENTÁLNEJ SPAĽOVNE VOJE" PRE SPAĽOVANIE KONTAMINOVANÝCH OLEJOV

Hazucha, E. a kol.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Produkcia a stav kontaminovaných olejov na JE. Spôsoby spalovania a návrh tech-

nického riešenia spalovania kontaminovaných olejov na ESV. Ideové a konštrukčné rie-

šenie horáka. Prevádzkové skúšky spalovania neaktívnych odpadných kvapalných ropných

produktov. Budovanie olejového hospodárstva , zabudovanie horáka a zabezpečnie MaR.

Prvé prevádzkové skúsenosti so spalováním kontaminovaných olejov na ESV.

ANALYTICKÁ KONTROLA A RADIAČNÁ BEZPEČNOSŤ SPAĽOVANIA

Guliš, G., Tittlová, E., Hazucha, E.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Pevné rádioaktívne odpady tvoria samostatnú skupinu odpadov vznikajúcich ako

počas prevádzky jadrových elektrární, tak aj počas ich likvidácie. Pod pojmom pev-

ný rádioaktívny odpad z hladiska spracovania rozumieme nedekontaniinovatelné kusy ko-

vových materiálov, textílie, papier, káble, drevo, guma, filtračné materiály, umelé

hmoty, sklo a iné, na elektrárni sa vyskytujúce materiály. Jedná sa teda o materiá-

lovo velmi rozmanitý odpad, čo značne s€ažuje jeho spracovanie a analytickú kontro-

lu. Kontrolné postupy spojené so spalováním pevných RAO môžeme rozdeli€ do nasledov-

ných skupín:

- kontrola pevného odpadu,

- kontrola procesu spalovania,

- analýza zbytkov spalovania,

- kontrola rádiohygienickej situácie pracovného priestoru.

EXPERIMENTÁLNE PRACE S CEMENTACIOU POPOLA

Guliš, G.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Poster se zaoberá výberom metodiky spracovania rádioaktívnych popolov vznikajú-

cich pri spalovaní pevných rádioaktívnych odpadov z prevádzky jadrových elektrární.

Sú uvedené výsledky laboratórneho výskumu cementácie popolov najmä v závislosti vy-

lúhovatelnosti rádionuklidov z cementového produktu na obsahu popola a na prítomnosti

sorbentu v cementovom produkte.

UZEL KONTROLY A ZNAČENÍ SUDU S RAO

Nachmilner, L.

Ostav jaderného výzkumu, Rež

Bylo navrženo a sestaveno zařízení pro provedení dozimetrické kontroly a ozna-

čení ocelových sudů MEVA 200 1, obsahujícím radioaktivní odpady.

Centrem zařízení je robot PROB-20, který řídí viechny operace a obsluhuj* pe-

riferní zařízení. Uzel zajižEuje automatický odběr a proměření povrchových stěrú,

změření expozičních příkonů, nanesení kódových značek a pruhů označujících úroveň

expozičního příkonu sudu.
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SIMULACE HROMADNĚHO ODSUNU RAP Z, JE

Kindler, E.

Výpočetní centrum University Karlovy, Praha

Vedle problému využití dopravních prostředků v jedné JE a rozhodnutí o vybave-

ní JE těmito prostředky, kde vystupují takové obejkty jako tahače, přepravní rámy,

kontejnery a sudy, a který byl simulován dříve, existuje i problém soustředění či

oddělení hospodaření těmito prostředky centrálně jednou jadernou elektrárnou pro

JE jiné, či decentralizovaného vlastnění prostředků i decentralizovaného využívání

každou JE zvlášt. Je evidentní, že tento problém je třeba rozhodnout nezávisle na

konkrétní zásobě typů prostředků. Pro rozhodování byl tedy vytvořen simulační model,

v němž nejsou výše zmíněné objekty, nýbrž takové objekty jako JE či soustava JE,

přičemž různé druhy šarží zůstávají. Simulace byla provedena pomocí znalostního

přístupu a objektově orientovaného jazyka SIMULA; systémy dopravy RAO z JE jsou

totiž tak netypické, že jinými prostředky se těžko popisují (a tedy i simulují),

a jsou dosti komplexní, než aby se simulovaly pomocí tradičních programovacích

jazyků (FORTRAN, BASIC apod.).

VÝBĚR OPTIMÁLNÍ FIXAČNÍ TECHNOLOGIE PRO ZPEVŇOVANÍ RAO NA ZÁKLADE EXPERTNÍHO

HODNOCENÍ OPTIMALIZAČNÍCH PARAMETRU METODOU VÁŽENÝCH PRĎMERU

Alexa, J.

Ostav jaderného výzkumu, ftež

Pro ukládání kapalných radioaktivních odpadů připadá v úvahu ukládání koncentrá-

tu, ukládání kalcinátu, cementace, bitumenace a vitrifikace. Jsou stanoveny skupiny

optimalizačních parametrů, a to suroviny, zařízení, technologie a produkt a v rámci

těchto skupin celkem 55 optimalizačních parametrů, vyjadřujících ekonomická, ekolo-

gická, bezpečnostní a další hlediska. Jednotlivým skupinám i jednotlivých optimali-

začním parametrům jsou přiřazeny váhy. Podle jednotlivých optimalizačních parametrů

je hodnoceným technologiím přiřazeno bodové ohodnocení. Po vynásobení vahami je

provedeno hodnocení z patnácti hledisek tak, že je vypočten průměr bodů pro hodnocené

technologie z optimalizačních parametrů odpovídajících zadanému hledisku.

Výsledky jsou prezentovány ve formě tabulek a grafů.
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