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UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE

Problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstał w naszym
kraju z chwilą uruchomienia pierwszego badawczego reaktora jądrowego EWA, tj.
w 1958 roku. Wśród gromadzonych w b. Instytucie-Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku,
pochodzących z importu, wykorzystanych już źródeł promieniotwórczych oraz odpadów
powstających podczas konfekcjonowania izotopów (Biuro Dystrybucji Izotopów) poja-
wiły się nowe rodzaje odpadów, tzw. koncentraty promieniotwórcze (zużyte jonity
z układów oczyszczania wód obiegów chłodzenia reaktora, szlamy postrąceniowe będą-
ce wynikiem oczyszczania ścieków promieniotwórczych itp.) wymagające dalszego prze-
twarzania.

Rozpoczęcie w 1961 r. eksploatacji Centralnej Składnicy Odpadów Promienio-
twórczych w Różanie spowodowało konieczność opracowania i wdrożenia pełnej tech-
nologii przetwarzania odpadów, uwzględniającej redukcję ich objętości i procesy zestala-
nia oraz prowadzącej do nadania odpadom formy dogodnej do bezpiecznego transportu
i długotrwałego składowania. Było to związane z budową nowych obiektów i instalacji
unieszkodliwiania odpadów i zauważalnymi już nakładami finansowymi.

W początkowym okresie zagadnieniem unieszkodliwiania odpadów promienio-
twórczych zajmowała się Centrala Odpadów Promieniotwórczych (COP) b. Instytutu
Badań Jądrowych, będąca w strukturze instytutu gospodarstwem pomocniczym.

W roku 1970 COP została przekształcona w Zakład Unieszkodliwiania Substan-
cji Promieniotwórczych (ZUSP) b.IBJ, który w roku 1983, po likwidacji tego instytutu,
włączony został do nowo utworzonego Ośrodka Reaktorów i Produkcji Izotopów
(ORiPI).

W roku 1988, po wyodrębnieniu się ORiPI i utworzeniu Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Izotopów, ZUSP znalazł się w strukturze Instytutu Energii Atomowej.
Decyzją dyrektora IEA z dniem 1 stycznia 1994 został przekształcony w Zakład Do-
świadczalny Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZDUOP) z ograniczoną
samodzielnością finansową.

Działalność ZDUOP IEA obejmuje odbiór, transport, przetwarzanie i składowa-
nie odpadów powstających u wszystkich użytkowników materiałów promieniotwórczych
w kraju.

I. KLASYFIKACJA ODPADÓW

Zasady zaliczania odpadów do odpadów promieniotwórczych, jak też ich podzia-
łu, określa zarządzenie prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 19 maja 1989 r Zgo-
dnie z tym zarządzeniem odpady kwalifikuje się do odpadów promieniotwórczych, jeśli
zostały przekroczone zawartości substancji promieniotwórczych określone w tabeli 1.

Podział odpadów jest następujący:
1 Grupa odpadów beta- i gamma-promieniotwórczych:

a) niskoaktywne
h) średnioaktywne
i ) uysokoaktvwno
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2. Grupa odpadów alfa-promieniotwórczych.
3. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze.

Kryteria kwalifikacji odpadów beta- i gamma-promieniotwórczych przedstawione
są w tabeli 2.

2. ŹRÓDŁA I BILANS ODPADÓW

Odpady promieniotwórcze powstają w wyniku stosowania radioizotopów w me-
dycynie, przemyśle i badaniach naukowych, podczas produkcji źródeł promieniowania
oraz w toku eksploatacji reaktorów badawczych w IEA.-

Charakterystyka i bilans odpadów odebranych i unieszkodliwionych w ZDUOP
IE A w okresie 1986-93 przedstawione są w tabeli 3.

Obserwowany w ostatnich latach spadek ilości powstających odpadów jest wyni-
kiem wprowadzenia udoskonalonych technologii produkcji izotopów i systemów ograni-
czających ilość generowanych odpadów, jak też przerwą w eksploatacji reaktora
MARIA.

3. ZASADY POSTĘPÓW ANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Z uwagi na szczególny charakter, odpady promieniotwórcze wymagają specjal-
nego postępowania. Dotyczy to gromadzenia, przetwarzania, transportu i ostatecznego
składowania. Z tego względu ograniczenie źródeł i ilości powstających odpadów jest
czynnikiem bardzo ważnym. Wnikliwa analiza technologii wytwarzania i warunków
stosowania materiałów promieniotwórczych niemal w każdym przypadku prowadzi do
zmniejszenia ilości odpadów o kilka, a nawet kilkadziesiąt procent.

Odpady promieniotwórcze, których nie udało się uniknąć, muszą być odpowied-
nio przetworzone i bezpiecznie składowane. Podstawowym tego warunkiem jest ich
pełna lub świadomie ograniczona izolacja od człowieka i środowiska. Izolacja ta jest
możliwa dzięki barierom zabezpieczającym przed uwalnianiem się substancji promienio-
twórczych z miejsca składowania odpadów i ich migracji do środowiska oraz niepożąda-
nemu kontaktowi z człowiekiem.

Rozróżnia się dwie podstawowe grupy barier:
1. Bariery naturalne, którymi są warunki hydrogeologiczne i geologiczne terenu lub

utworów, gdzie zlokalizowane jest składowisko odpadów.
2. Bariery sztuczne, tj. wykonane przez człowieka, wśród których wyróżnia się:

- barierę chemiczną, tworzoną na etapie przetwarzania odpadów ciekłych, polegającą
na przeprowadzeniu substancji promieniotwórczych w postać trudno rozpuszczal-
nych związków chemicznych lub trudno mobilnych struktur (kompleksowanie jo-
nów);

- barierę fizyczną, którą stanowi materiał wiążący (zestalający, utrwalający);
- bariery inżynierskie, którymi są opakowania odpadów i konstrukcja składowiska.

Tworzenie barier w fazie przygotowywania odpadów do składowania poprze-
dzone jest redukcją ich objętości. Ułatwia to dalsze operacje z odpadami oraz ogranicza
ich ilości przeznaczone do ostatecznego składowania.
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4. TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA ODPADÓW
PROMIENIOTWÓRCZYCH

Proces technologiczny przetwarzania odpadów rozpoczyna się już w miejscu ich
powstawania, gdzie odpady są segregowane z uwzględnieniem postaci fizycznej i akty-
wności właściwej. Wyodrębnia się też odpady zawierające nuklidy alfa-promieniotwór-
cze.

4.1. Odpady ciekłe

Ciekłe odpady niskoaktywne są magazynowane w zbiornikach retencyjnych
ZDUOP IEA. Ich oczyszczanie odbywa się po obniżeniu aktywności w wyniku rozpadu
izotopów krótkożyciowych.

Podstawową technologią oczyszczania ścieków, stosowaną w IEA jest sorpcja na
mieszaninie węglanu boru i żelazocyjanku miedzi w obecności nadmiaru jonów siar-
czanowych, dodawanej w postaci wodnej zawiesiny. Po rozdzieleniu faz materiał
sorpcyjny zawiera od 80% do 99% początkowej aktywności ścieków i poddawany jest
dalszemu procesowi przetwarzania (zestalania). Niewielkie objętości (ok. 2 m3/rok) ście-
ków średnioaktywnych są zatężane metodą odparowania. Koncentrat powyparny, stano-
wiący nie więcej niż 1/30 początkowej objętości ścieków, zestalany jest w cemencie.

4.2. Odpady stale

Blisko 45% wszystkich stałych odpadów promieniotwórczych stanowią odpady
niskoaktywne, prasowałne. Ich przetwarzanie odbywa się przez zgniatanie w stalowych
200 dm3 bębnach, w prasie hydraulicznej o nacisku 12 ton. W zależności od rodzaju
prasowanych odpadów, uzyskiwane wartości współczynników redukcji objętości (WRO)
wynoszą l,5-KJ,0.

Inne mechaniczne metody redukcji objętości, tj. fragmentację (cięcie), stosuje się
tylko w przypadku odpadów o większych gabarytach w celu optymalizacji transportu
i warunków składowania. Sprasowane lub pocięte odpady znajdujące się w stalowych
bębnach zalewane są betonem, zamykane stalową pokrywą i w tej postaci transporto-
wane do miejsca składowania.

4.3. Zestalanie odpadów

W ZDUOP IEA stosowane są następujące technologie zestalania odpadów:
- asfaltowanie;
- betonowanie;
- zestalanie w żywicy epoksydowej;
- zestalanie w żywicy mocznikowo-formaldehydowej.

Różnorodność stosowanych materiałów wiążących wynika zarówno z charakteru
zestalanych odpadów, jak też jest rezultatem dążeń do otrzymywania produktów o naj-
korzystniejszych właściwościach z punktu widzenia długotrwałego składowania.

Asfaltowanie

Asfaltowanie jest podstawową technologią zestalania odpadów w ZDUOP IEA
Stosowane jest do utrwalania szlamów powstających w procesie oczyszczania ścic-
kow. stanowiących około W o wszystkich koncentratów promieniotwórczych.
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Szlamy mieszane są z asfaltem w temperaturze 220 - 250°C. Podczas wygrzewa-
nia asfaltu ok. 94% wody znajdującej się w szlamach zostaje odparowane, zaś asfalt
zawiera ok. 30% suchych soli. Mieszanina ta jest na gorąco wlewana do stalowych
bębnów o pojemności 200 dm3 i po zastygnięciu zalewana 5-centymetrową warstwą
czystego asfaltu.

Betonowanie

Proces ten wykorzystywany jest, jak dotąd, w stosunkowo niewielkim zakresie.
Betonowaniu bezpośrednio w bębnach podlegają koncentraty powyparne, powstające
w wyniku zatężania ścieków średnioaktywnych.

W najbliższej przyszłości technologia ta stanie się wiodąca w procesie zestalania
odpadów w ZDUOP DEA, wypierając asfaltowanie i inne techniki. Otrzymana w ra-
mach pomocy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej instalacja do
betonowania odpadów zostanie uruchomiona i wdrożona do technologu unieszkodli-
wiania odpadów w ZDUOP IE A w końcu 1994 r. »

Zestalanie w żywicy epoksydowej

Technologia zestalania odpadów w żywicy epoksydowej jest stosowana do
utrwalania zużytych jonitów, tj. materiału filtracyjnego w układzie oczyszczania wód
obiegów chłodzenia reaktorów EWA i MARIA. Zestalaniu podlega zawiesina jonitów
zawierająca 65% wody. Jonit jest odwadniany do zawartości wody ok.30%, a nastę-
pnie mieszany z żywicą Epidian S3 z utwardzaczem Akfanil tolerującym obecność
wody.

Po uruchomieniu i wdrożeniu technologii betonowania zużyte jonity będą zesta-
lone w modyfikowanym polimerami cemencie, bez ujemnego wpływu na jakość pro-
duktów końcowych.

-I'
Zestalanie w żywicach mocznikowo-formaldehvdowvch (ŻMF)

ŻMF jest materiałem wiążącym stosowanym wyłącznie do utrwalania odpadów
biologicznych. Podstawowym celem stosowania tego spoiwa jest, oprócz zestalania,
ograniczenie skutków rozkładu tych odpadów.

Zestawienie podstawowych technologii przetwarzania odpadów w ZDUOP IEA
oraz uzyskiwane wartości współczynników dekontaminacji (WD) i współczynników re-
dukcji objętości (WRO) zawiera tabela 4.

5. SKŁADOWANIE ODPADÓW

W wyniku stosowanych w ZDUOP EEA metod przetwarzania odpadów otrzymu-
je się rocznie ok. 200 m3 zestalonych odpadów przeznaczonych do ostatecznego składo-^
wania. Z tej ilości ok. 30% wagowych stanowią odpady promieniotwórcze, zaś pozo-
stałych 70% wagowych przypada na osłony biologiczne i bariery sztuczne przeciwdziała-
jące uwalnianiu się materiałów promieniotwórczych z miejsca składowania.
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5.1. Ogólna charakterystyka CSOP Różan , , ,,

Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych w Różanie została zlokalizo-
wana w jednym z fortów wojskowych w miejscowości Różan nad Narwią i uruchomiona
w roku 1961. Fort ten został wybudowany w latach 1905 - 1908.

Na terenie składnicy znajduje się szereg betonowych budowli o charakterze
obronnym, naziemnych lub częściowo zagłębionych w ziemi, zabezpieczonych nasypami
ziemnymi. Grubość ścian i betonowych stropów tych budowli wynosi 1,2+1,5 m. Obszar
składnicy zajmuje 3,2 ha. Wzdłuż zachodniej i południowej jej granicy biegnie sucha fosa
o głębokości 2 do 6 m.

5.2. Technologia składowania

Miejscem składowania odpadów są betonowe budowle oraz fosa zachodnia.
Obiekty nr la, lb, 2 i 3 są już całkowicie wypełnione odpadami (rys. 1).

Składowanie w fosie

Fosa jest miejscem składowania stałych i zestalonych odpadów beta- i gamma-
promieniotwórczych. Dno i zbocza tej fosy pokryte są 20-centymetrową warstwą
betonu, zaś dno dodatkowo zaimpregnowane 10-centymetrową warstwą asfaltu.

Przygotowane do składowania odpady umieszczane są w fosie i zalewane beto-
nem. Po wypełnieniu odcinka fosy odpady te są dodatkowo pokrywane 40-centyme-
trową warstwą betonu i asfaltu (warstwa odporna mechanicznie i warstwa impregnu-
jąca).

Poglądowy schemat składowania odpadów promieniotwórczych w fosie przed-
stawiony jest na rys. 2.

Składowanie w betonowych bunkrach

Betonowe budowle fortu są aktualnie miejscem składowania wyłącznie odpadów
zawierających izotopy alfa-promieniotwórcze.

Odpady składowane są w wybranej komorze bunkra aż do jej całkowitego zapeł-
nienia. Wypełniona komora oddzielona jest od pozostałej części obiektu przez szczel-
ne zamknięcie lub zamurowanie.

5.3. Bilans odpadów składowanych w CSOP

Począwszy od rozpoczęcia eksploatacji składnicy, tj. od roku 1961, do końca
1993 w CSOP Różan zgromadzono ok. 5500 m3 odpadów nisko- i średnioaktywnych
oraz zużytych źródeł promieniotwórczych o aktywności sumarycznej ok. 190 000 GBq
(5130 Ci). Po uwzględnieniu rozpadu promieniotwórczego (stan na 26.04.94) aktyw-
ność ta wynosi 29 860 GBq (807 Ci).

Ocenia się, że pojemność składnicy w Róźanie wystarczy do składowania odpa-
dów nisko- i średnioaktywnych jeszcze przez okres 15-20 lat. Jest to jednak uwarun-
kowane zgodą władz miasta na przedłużenie okresu eksploatacji składnicy, gdyż zawarte
z Urzędem Miasta i Gminy Różan porozumienie w tej sprawie obowiązuje do końca
1996 roku.
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Tabela 1. Poziomy substancji promieniotwórczych w odpadach

Postać odpadów

stałe

ciekłe

gazowe

Rodzaj
promieniowania

beta
jpamma

alfa
beta

eamma
alfa
alfa
beta

gamma

Ilość substancji promieniotwórczych

100 ALIp/m3

0,01 ALIp/m3

0,1 DAC

100 kBq/kg
500 kBa/kc
10 kBq/kg
10 kBq/m3

1 kBq/m3

4 Bq/m3

Tabela 2. Kryteria kwalifikowania odpadów beta- i gamma-promieniotwórczych

Postać odpadów

stałe

ciekłe

gazowe

Rodzaj odpadów
niskoaktywne
<10 6 ALIp/m3

lub
<104 kBq/ke

<102 ALIp/m3

lub
<104kBq/m3

<10DAC
lub

<4 kBq/m3

średnioaktywne
106-109 ALIp/m3

lub
104 - 107 kBq/kg

102-105ALIp/m3

lub
104 - 107 kBq/m3

lO-lC^DAC
lub

4 - 105 kBq/m3

wysokoaktywne
>10» ALIp/m3

lub
>107 kBq/kg

>105 ALIp/m3

lub
>107 kBq/m3

>106DAC
lub

>105 kBq/m3
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Tabela 3. Bilans odpadów promieniotwórczych odebranych do unieszkodliwiania
wiatach 1986-1993.

Źródła odpadów

medycyna, przemysł,
badania naukowe
-niskoaktywne (m3)
-średnioaktywne (m3)
-a-promieniotw. (m3)
produkcja izotopów
-niskoaktywne (m3)
-średnioaktywne (m3)
-a-promieniotw. (m3)
reaktory badawcze
-niskoaktywne (m3)
-średnioaktywne (m3)
-a-promieniotw. (m3)
OGÓŁEM (m3)
źródła zamknięte i
czujniki dymu (szt.)

1986
stałe

'123,5

7,2

75,5
18,3

16,5
6,5

247,5

ciekłe

4,0

730,0
3,8

455,0

1192,8
4909

1987
stałe

79,0

7,1

78,4
10,5

37,5
5,5

218,0

ciekłe

10,0

907,0
36,0

930,0

1883,0
7896

1988
stałe

66,2

30,84

39,5
10,5

3,5
7.5
0.8

158,0

ciekłe

2,0

542,0
278,0

347,0

1169,0
13 816

1989
stałe

63,7

2,3

21,1
6,0

5,9

99,0

ciekłe

4,0

710,0
6,0

156,0

876,0
15 104

Źródła odpadów

medycyna, przemysł,
badania naukowe
-niskoaktywne (m3)
-średnioaktywne (m3)
-a-promieniotw. (m3)
produkcja izotopów
-niskoaktywne (m3)
-średnioaktywne (m3)
-a-promieniotw. (m3)
reaktory badawcze
-niskoaktywne (m3)
-średnioaktywne (m3)
-a-promieniotw. (m3)
OGÓŁEM (m3)
źródła zamknięte i
czujniki dymu (szt.)

1990
stałe

65,3

2 2

30,2
7,5

1,8

107,0

ciekłe

4,4

474,0
3,5

114,0

595,9
18 452

1991
stałe

68,5

13,8

Tł Q

4,4
1,2

2,2

113,0

ciekłe

4,2

233,6
1.2

90,0

329,0
28 072

1992
stałe

58,3

1,3

24,3
5,7

7,7

97,3

ciekłe

1,8

290,0
0,8

82,3

374,9
44 386

1993
stałe

54,6

11,2
6,1
3,5

12,1

87,5

ciekłe

4,2

99,2
1,5

70,0

174,9
56 114



Tabela 4. Techniki przetwarzania odpadów promieniotwórczych stosowane
w Instytucie Energii Atomowej w Świerku

Typ odpadów

Ciekłe:
- niskoaktywne

- średnioaktywne

Stałe:
- małogabarytowe

nisko- i średnio-
aktywne

- wielkogabarytowe
nisko- i średnio-

aktywne
- niskoaktywne
prasowalne

- biologiczne

-zużyte jonity

- źródła promienio-
twórcze

Technologia przerobu

sorpcja na syntetycznych
sorbentach nieorganicznych

odparowanie

bez przerobu prowadzącego do
redukcji objętości; pakowanie
w celu sprostania normom trans-
portu i warunkom składowania

fragmentacja

prasowanie

zestalanie w ŻMF

zestalanie w żywicach
epoksydowych
bez przerobu

Współcz.
dekonta-
minacji

5-40

100 - 1000

-

—

-

-

Współcz.
redukcji
objętości

100-200

30-70

1

3

1,5-3,0

0,5

2

1

Forma otrzymanego
koncentratu

szlam

koncentrat
powyparny

odpady w stałej
postaci w stalowych
bębnach

odpady w stalowych
bębnach lub w opa-
kowaniach z folii
sprasowane odpady
w stalowych bębnach

odpady w postaci
stałej w metalowych
bębnach

j.W.

-

Technologia
zestal, konc.

asfaltowanie

betonowanie

-

i

-

WRO
(zestal.)

3

0,4-0,6

-

-

-

WRO
sumaryczny

300 - 600

12-35

1

3

0,5

2

1
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Rys. 2. Poglądowy schemat składowania odpadów promieniotwórczych
w CSOP - Różan (fosa)


