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Procesy membranowe w technologiach jądrowych

Przerób ciekłych odpadów promieniotwórczych jest konieczny ze względu na
potencjalne zagrożenia, jakie mogą wywoływać substancje radioaktywne dla
zdrowia ludzkiego i otaczającego środowiska. Wybór technologii przerobu
zależy od jej kosztów kapitałowych i operacyjnych, a także od charakterysty-
ki odpadów, ich ilości oraz celów, jakich osiągnięcie stawiane jest w procesie:
stopnia dekontaminacji i redukcji objętości. Tradycyjne technologie przero-
bu odpadów radioaktywnych, takie jak wytrącanie połączone z sedymenta-
cją, wymiana jonowa i metoda wyparna, mają wiele wad, do których należą
wysoka energochłonność oraz powstawanie dodatkowych odpadów, takich
jak: osady ze zbiorników sedymentacyjnych, zużyte sorbenty jonowymienne,
roztwory z regeneracji jonitów. Technologie te mają też ograniczenia proce-
sowe, do których należą: pienienie i porywanie kropel w wyparkach, straty
ekstrahenta i produkcja ścieków wtórnych w ekstrakcji cieczowej, czy bloko-
wanie złoża w kolumnach jonitowych. Procesy membranowe, będące naj-
nowszym osiągnięciem inżynierii procesowej, mogą z powodzeniem zastą-
pić wiele nieefektywnych, konwencjonalnych metod separacji, a w niektórych
wypadkach stanowią ich uzupełnienie polepszając parametry strumieni wyj-
ściowych i ekonomikę oczyszczania.

Badania własne zaprezentowane w monografii dotyczą wykorzystania
postępów w dziedzinie procesów membranowych do rozwiązania wybranych
problemów występujących w technologiach jądrowych. Stosunkowo dużo
miejsca poświęcono zastosowaniu tych metod separacyjnych do przerobu
ciekłych nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych. Spowo-
dowane to było zarówno licznymi zastosowaniami procesów membrano-
wych w ośrodkach przemysłu jądrowego na świecie, jak i zainteresowa-
niami autorki, które znalazły odzwierciedlenie w prowadzonych w ostatnich
latach projektach badawczych.

W pracy przedstawiono przegląd metod membranowych wprowadzo-
nych do technologii jądrowych na tle innych stosowanych powszechnie tech-
nik rozdzielczych, ze wskazaniem możliwości i perspektyw dalszego rozwoju
tych zastosowań. Szczególny nacisk położono na ciśnieniowe procesy sepa-
racji membranowej - ultrafiltrację i odwróconą osmozę, które badano w skali
laboratoryjnej i pilotowej. Weryfikację możliwości zastosowania odwróconej
osmozy w skali przemysłowej do oczyszczania ciekłych nisko- i średnioak-
tywnych odpadów promieniotwórczych przeprowadzono w instalacji spec-
jalnie zaprojektowanej i zbudowanej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpa-
dów Promieniotwórczych Instytutu Energii Atomowej (ZUOP IEA) w Świerku.
W procesie zastosowano cienkowarstwowe membrany kompozytowe z usie-
ciowanego aromatycznego poliamidu o wysokim stopniu zatrzymania NaCI
(99,4-99,7%). Wykazano, że w instalacji trójstopniowej można oczyszczać



ścieki promieniotwórcze o radioaktywności właściwej poniżej 105 Bq/dm3

uzyskując permeat o aktywności nie większej niż 10 Bq/dm3 i koncentrat o
aktywności właściwej od 7 do 15-krotnie wyższej od wyjściowej.

W rozprawie przedstawiono również wyniki badań własnych dotyczą-
cych usuwania wybranych radionuklidów z modelowych roztworów wodnych
i ścieków promieniotwórczych metodą ultrafiltracji wspomaganej komplek-
sowaniem i sorpcją. W tym przypadku zastosowano mineralne (ceramicz-
ne) membrany porowate wykonane z tlenków: glinu, tytanu i cyrkonu. Mem-
brany te charakteryzowała wysoka odporność na promieniowanie jonizują-
ce, agresywne środowisko chemiczne i wysokie temperatury. Wykazano
eksperymentalnie wysoką efektywność usuwania w procesie hybrydowym
ultrafiltracja/kompleksowanie głównych składników ciekłych odpadów pro-
mieniotwórczych, takich jak: 134Cs, 137Cs, 60Co, 124Sb, 85Sr, 152Eu i 154Eu. Zba-
dano, jaki wpływ na efektywność procesu kompleksowania mają takie para-
metry, jak rodzaj użytego środka kompleksującego, jego ilość i pH oczysz-
czanego roztworu. Sprawdzono także skuteczność opracowanej metody w
procesie oczyszczania rzeczywistych ścieków promieniotwórczych.

Monografia przedstawia wyniki badań zapropopowanego przez autor-
kę zastosowania destylacji membranowej do przerobu ciekłych odpadów
radioaktywnych, a także analizę możliwości jej wykorzystania do odsalania
z użyciem reaktora jądrowego i produkcji czystej wody dla potrzeb energe-
tyki. W destylacji membranowej użyto typowych dla tego procesu membran
porowatych z polimerów hydrofobowych - politetrafluoroetylenu i polipro-
pylenu. Wykazano, że jest ona skuteczną metodą w procesie przerobu cie-
kłych odpadów promieniotwórczych, pozwalającą na ich pełne oczysz-
czenie i dużą redukcję objętości. Przedstawiono schemat zintegrowanego
systemu oczyszczania nisko- i średnioaktywnych ścieków promieniotwór-
czych połączonego z odsalaniem z użyciem reaktora jądrowego metodą
destylacji membranowej w elektrowni jądrowej.

Zaprezentowano także wyniki prób wykorzystania procesów membra-
nowych do wydzielania trytu z roztworów wodnych. W tym przypadku za-
stosowano zarówno proces ciśnieniowy (ultrafiltrację), jak i procesy prze-
biegające z przemianą fazową, takie jak: perwaporacja i destylacja mem-
branowa próżniowa. W procesach wydzielania trytu z roztworów wodnych
testowano membrany polimerowe z modyfikowanego polisulfonu i regenero-
wanej celulozy, a także porowate membrany z politetrafluoroetylenu. Wyka-
zano, że dyfuzja Knudsena ma duży udział w uzyskanych efektach separa-
cyjnych przy zastosowaniu membran porowatych z politetrafluoroetylenu.

Porównanie stosowanych metod membranowych oraz ocena ich sku-
teczności jest etapem podsumowującym całość prowadzonych prac badaw-
czych i studialnych. Praca zawiera wnioski końcowe wskazujące na kierunki
i możliwości zastosowania tych metod w technologiach jądrowych.



Membranę processes in nuclear technologies

The treatment of radioactive wastes is necessary taking into account the
potential hazard of radioactive substances to human health and surround-
ing erwironment. The choice of appropriate technology depends on capital
and operational costs, wastes amount and their characteristics, appointed
targets of the process, e.g. the values of decontamination factors and volume
reduction coefficients. The conventional technologies applied for radioactive
waste processing, such as precipitation coupled with sedimentation, ion ex-
change and evaporation have many drawbacks. These include high energy
consumption and formation of secondary wastes, e.g. the sludge from sedi-
ment tanks, spent ion exchange adsorbents and regeneration solutions.
There are also many limitations of such processes, i.e. foaming and drop
entrainment in evaporators, loses of solvents and production of secondary
wastes in solvent extraction or bed clogging in ion exchange columns.
Membranę processes as the newest achievement of the process engineer-
ing can successfully supersede many non-effective, out-of-date methods. But
in some instances they can also complement these methods whilst improv-
ing the parameters of effluents and purification economy.

This monograph presents own research data on the application of re-
cent achievements in the area of membranę processes for solving selected
problems in nuclear technology. Relatively big space was devoted to the use
of membranę processing of Iow and intermediate radioactive liquid wastes
because of numerous applications of these processes in nuclear centres
over the world and also because of the interests of the author that was re-
flected by her recent research projects and activity.

This work presents a review on the membranę methods recently in-
troduced into the nuclear technology against the background of the other,
commonly applied separation techniques, with indications of the possibilities
and prospects for their further developments. Particular attention was paid to
the pressure-driven processes, e.g. ultrafiltration and reverse osmosis, which
were studied on a laboratory and pilot scalę. Verification of the potential ap-
plication of reverse osmosis on an industrial scalę for treatment of liquid
Iow- and intermediate-level radioactive wastes has been carried out with the
installation particularly designed and constructed for the Department of Ra-
dioactive Waste Processing, Insitute of Atomie Energy at Świerk. The thin-
-layer composite membranes madę from a cross-linked aromatic polyamide
of high retention of NaCI (99,4-99,7%) were applied in this process. It has
been proved that a three-stage installation enables the radioactive waste of
specific radioactivity below 105 Bq/dm3 to be cleaned down to 10 Bq/dm3in
permeate, with simultaneous 7-15-fold reduction of the activity in the con-
centrate.



The results of own studies concerning the removal of selected radio-
nuclides from model aqueous solutions and radioactive wastes with ultra-
filtration enhanced by complexation and sorption were also presented in
this work. In these cases, the minerał (ceramic) porous membranes madę
from a-alumina, titanium and zirconium oxides were applied. These mem-
branes exhibited a high resistance against ionizing radiation, aggressive
chemical environment and high temperatures. The high effectiveness of re-
moval of the main components of liquid radioactive waste like 134Cs, 137Cs,
60Co, 124Sb, 85Sr, 152Eu and 154Eu with a hybrid ultrafiltration/complexation
process has been experimentally proved. The effects of this type of com-
plexing agent, its concentration and pH of the processed solution on the
complexation effectiveness have been studied. Efficacy of the method was
tested with real radioactive wastes.

The monograph performs results of the studies on membranę distilla-
tion which has been proposed by the author for processing of liquid radio-
active wastes, and the analysis of its applicability for nuclear desalination
and the production of pure water for power industry purposes. The mem-
branes madę from polytetrafluoroethylene and polypropylene were used in
the case of membranę distillation. It was proved that membranę distillation
is an efficient process in radioactive waste processing, enabling complete
purification of the effluent and high volume reduction. The flow-sheet of in-
tegrated system for the purification of Iow and medium level radioactive
wastes, combined with nuclear desalination by the membranę distillation
method for the purpose of nuclear power plant, has been elaborated.

The experimental results on the application of membranę processes
for tritium removal from aqueous solutions were also presented. The press-
ure-driven process (ultrafiltration), as well as the processes with phase
transition, namely pervaporation and vacuum enhanced membranę distilla-
tion were applied in that case. The polymer membranes madę from modified
polysulphone and regenerated cellulose, as well as porous polytetrafluoro-
ethylene membranes were used for the purpose of tritium separation from
aqueous solutions. The prevailed contribution of the Knudsen diffusion to the
observed separation effects with the application of porous polytetrafluoro-
ethylene membranes has been proved.

The finał conclusions comprise the characteristics and comparison of
the applied membranę methods and the evaluation of their efficiency. Both
the results of the performed research and the literaturę studies indicate
directions and opportunities of potential applications of these methods in
nuclear technologies.
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1. WSTĘP - CEL I ZAKRES PRACY

Zagospodarowanie odpadów radioaktywnych powstających w trakcie dzia-
łania reaktorów jądrowych, w medycynie, przemyśle i innych dziedzinach jest
ważnym problemem warunkującym dalszy rozwój technik jądrowych i ener-
getyki jądrowej na całym świecie. Ze względu na swą szkodliwość odpady
radioaktywne nie mogą być bezpośrednio odprowadzone do środowiska.
Muszą być one wstępnie segregowane, a następnie przerobione w taki spo-
sób, aby uzyskały jak najmniejszą objętość pozwalającą na ich długotrwałe
przechowywanie bądź składowanie ostateczne.

Niskoaktywne ciekłe odpady promieniotwórcze (COP), produkowane
w ośrodkach jądrowych, laboratoriach i szpitalach stanowią szczególny prob-
lem ze względu na ich znaczną objętość, a także na niskie stężenie zawar-
tych w nich substancji promieniotwórczych. Pierwszym etapem przerobu
COP jest zatężanie, po którym są one stabilizowane poprzez asfaltowanie,
zeszklenie lub bitumizację. Stosuje się w tym celu wiele metod pozwalają-
cych na oczyszczenie i zatężenie ciekłych odpadów radioaktywnych. Wśród
nich należy wymienić: współstrącanie chemiczne (precypitację), wymianę
jonową, procesy biotechnologiczne, metodę wyparną a także, coraz czę-
ściej stosowane, techniki membranowe. Metody membranowe na trwale
zagościły w technologiach jądrowych, a skala ich zastosowań rozszerza się
wraz z poszukiwaniem coraz bardziej skutecznych i ekonomicznych technik
separacji.

Zastosowanie procesów membranowych w technologiach jądrowych
sięga połowy XIX wieku i prac Grahama nad efuzją molekularną. Technolo-
gie separacji izotopów metodami permeacyjnymi rozwinięte zostały w wieku
XX, a rozkwit przemysłowych realizacji, poparty opisem modelowym kaska-
dy rozdzielczej, nastąpił jeszcze w czasie II Wojny Światowej i tuż po niej,
kiedy metody rozdzielania izotopów uranu wykorzystano do celów militar-
nych. Do dziś efuzja molekularna, zwana często dyfuzją gazową, z użyciem
membran metalicznych i ceramicznych, obok metody wirówkowej, jest sze-
roko stosowana do wzbogacania 235U w uranie naturalnym.

Membrany stosowane w technologiach jądrowych powinny charakte-
ryzować się dużą odpornością na działanie promieniowania jonizującego,
co jednak ogranicza możliwość wykorzystania wielu polimerów. Szybki po-
stęp inżynierii materiałowej w ostatnich dekadach, rozwijająca się chemia
polimerów, a także technologie wytwarzania porowatych materiałów nieor-
ganicznych pozwalają na uzyskiwanie membran o wymaganych właściwo-
ściach - kompozytowych i hybrydowych. Nowe możliwości dają rozwijane
w ostatnich latach nanotechnologie, będące podstawą wytwarzania nie tylko



materiałów o doskonałych parametrach separacyjnych, ale również two-
rzyw inteligentnych, wyposażonych w grupy funkcyjne, selektywnie separu-
jące składniki roztworów, bądź posiadających strukturę szablonów uformo-
waną na poziomie molekularnym, pozwalającą na rozpoznawanie molekuł
czy jonów eliminowanych z mieszanin. Powiązanie osiągnięć z zakresu inży-
nierii materiałowej i inżynierii procesowej umożliwia opracowywanie efektyw-
nych układów rozdzielczych wykorzystujących w jak największym stopniu
właściwości nowych materiałów.

Procesy membranowe należą do najbardziej efektywnych i ekono-
micznych metod rozdzielczych. Dają się łączyć z innymi technikami w ukła-
dy hybrydowe o dużej elastyczności i możliwościach optymalizacyjnych
oraz pozwalają na łatwe powiększanie skali. Zastępowanie technologii kon-
wencjonalnych metodami membranowymi należy rozważać nie tylko w as-
pekcie ekonomicznym, ale również w kategoriach korzyści, jakie odnosi
środowisko naturalne, a w konsekwencji jego użytkownik - człowiek.

f ODZYSK MATERIAŁÓW
Z ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
. ODWRÓCONA OSMOZA (woda)
• NANOFILTRACJA (woda kwas borowy)
• ULTRAFILTRACJA (woda kwas borowy, metale

detergenty, środki kompleksujące)
• MIKROFILTRACJA (woda)
• DESTYLACJA MEMBRANOWA, (woda, hyt)
• MEMBRANY CIEKŁE (metale aktynowce)
• PERWAPORACJA (woda tryt)
• ELEKTRODIALIZA (metale aktynowce)
• REAKTORY MEMBRANOWE (tryt)

OCZYSZCZANIE
ODPADÓW CIEKŁYCH
• ODWRÓCONA OSMOZA
• NANOFILTRACJA
• ULTRAFILTRACJA
. MIKROFILTRACJA
• DESTYLACJA MEMBRANOWA
• ELEKTRODIALIZA
• MEMBRANY CIEKŁE
• KONTAKTORY MEMBRANOWE

WZBOGACANIE URANU-235
• PERMEACJA GAZÓW na

membranach ceramicznych i
metalicznych (efuzja molekularna)

OCZYSZCZANIE
ODPADÓW GAZOWYCH
• PERMEACJA GAZÓW na

membranach porowatych
• PERMEACJA GAZÓW na

membranach litych

ROZDZIELANIE IZOTOPÓW TRWAŁYCH
• EFUZJA MOLEKULARNA (membrany

ceramiczne, membrany metaliczne, membrany
szklane (VYCOR) membrany polimerowe)

• PERWAPORACJA (membrany lite hydrofilowe)
• DESTYLACJA MEMBRANOWA (membrany

porowate hydrofobowe)
• ULTRAFILTRACJA/KOMPLEKSOWANIE
• NANOFILTRACJA/KOMPLEKSOWANIE

ODSALANIE JĄDROWE
• ODWRÓCONA OSMOZA
. ELEKTRODIALIZA
• DESTYLACJA MEMBRANOWA

Rys.1.1. Procesy membranowe w technologiach jądrowych.

Skala zastosowań procesów membranowych w przemyśle jądrowym
jest szeroka i wszechstronna. Na rysunku 1.1, podsumowującym wyniki prac
studialnych i badawczych prowadzonych przez autorkę, przedstawiono za-
kres możliwości wykorzystania procesów membranowych w technologiach
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jądrowych. Do najważniejszych należy oczyszczanie odpadów ciekłych i ga-
zowych, połączone często z odzyskiwaniem wartościowych materiałów, jak
woda, kwas borowy, metale czy promieniotwórczy izotop wodoru - tryt. Za
pomocą technik membranowych można również rozdzielać niektóre izotopy
trwałe czy wzbogacać uran w izotop 235U w procesie uzyskiwania paliwa ją-
drowego. Odwróconą osmozę stosuje się w odsalaniu jądrowym; inne proce-
sy membranowe są również rozważane jako alternatywa dla energochłon-
nych metod destylacyjnych.

Duża część z podanych zastosowań została zweryfikowana przez au-
torkę, jak np. zastosowanie odwróconej osmozy i ultrafiltracji do przerobu
ciekłych odpadów promieniotwórczych. Niektóre z zastosowań, jak użycie
destylacji membranowej do zatężania ciekłych odpadów promieniotwórczych
i odsalania z udziałem reaktora jądrowego, czy usuwanie trytu z roztworów
wodnych metodami membranowymi są oryginalną autorską propozycją.

Cel badawczy prac prowadzonych przez autorkę, opisanych w mono-
grafii, obejmował następujące zagadnienia:
- wykazanie, że zastosowanie ultrafiltracji wspomaganej kompleksowa-

niem i sorpcją pozwala na usuwanie głównych radioizotopów - składni-
ków ciekłych odpadów promieniotwórczych, pochodzących z polskich
ośrodków produkujących i stosujących izotopy promieniotwórcze;
sprawdzenie możliwości zastosowania procesów membranowych do wy-
dzielania wody trytowej z roztworów wodnych oraz strumieni odpado-
wych produkowanych przez przemysł jądrowy;
weryfikację w skali technicznej możliwości użycia odwróconej osmozy
w procesie przerobu ciekłych odpadów promieniotwórczych pochodzą-
cych z produkcji i zastosowań radioizotopów, gromadzonych i przera-
bianych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
Instytutu Energii Atomowej (ZUOP IEA) w Świerku;
analizę możliwości użycia destylacji membranowej w cyklu oczyszcza-
nia ciekłych odpadów promieniotwórczych jako samodzielnego procesu
i w układach hybrydowych;
wykazanie możliwości zastosowania destylacji membranowej w odsala-
niu wody morskiej z użyciem reaktora jądrowego i produkcji wody de-
jonizowanej;
przedstawienie oceny skuteczności badanych metod membranowych i ich
potencjału w zastosowaniach jądrowych.
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2. PRZERÓB ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

2.1. Przerób ciekłych odpadów promieniotwórczych metodami
klasycznymi

Odpady promieniotwórcze powstające w energetyce jądrowej, medycynie,
badaniach naukowych i przemysłowych zastosowaniach izotopów (rys.2.1)
występują we wszystkich stanach skupienia, mogą posiadać różne formy
chemiczne, a zakres stężeń występujących w nich radioizotopów jest sze-
roki. Dla uproszczenia gospodarki odpadami radioaktywnymi stworzono sys-
temy klasyfikujące je w zależności od właściwości fizycznych, chemicznych
i radiologicznych, umożliwiające wstępną segregację i dalsze przetwarzanie.
Systemy te biorą pod uwagę szereg aspektów, takich jak: bezpieczeństwo,
wymagania inżynieryjne przy przerobie odpadów oraz przepisy i regulacje
prawne dotyczące ich zagospodarowania. Klasyfikacja używana w różnych
krajach wprowadza często odmienne pojęcia i terminologię, dlatego Między-
narodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) pracuje nad jej ujednolice-
niem, a rezultaty tych prac są publikowane regularnie w wydawnictwach
MAEA, takich jak „Technical Reports Series" i „Safety Series". Poniższa kla-
syfikacja przeprowadzona została w oparciu o publikacje MAEA [1,2].

ODPADY POWSTAJĄCE POZA
PRZEMYSŁEM JĄDROWYM

LIKWIDACJA INSTALACJI
JĄDROWYCH

MIEJSCA POWSTAWANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

CYKL PALIWOWY
Wydobywanie i mielenie uranu
Produkcja paliwa
Zagospodarowanie wypalonego paliwa
Eksploatacja reaktorów jądrowych, wytwarzanie energii

STOSOWANIE RADIOIZOTOPÓW

• Produkqa radioizotopów
• Zastosowania radioizotopów
• Badania naukowe

Rys.2.1. Miejsca powstawania odpadów promieniotwórczych.

Najważniejszymi właściwościami odpadów promieniotwórczych przyj-
mowanymi jako kryteria ich klasyfikacji są właściwości: radiologiczne (okres
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półrozpadu, wydzielanie ciepła, intensywność promieniowania przenikliwego,
aktywność i stężenie radionuklidów, skażenie powierzchniowe, współczynni-
ki dawki dla poszczególnych radionuklidów), fizyczne (stan skupienia, rozmia-
ry i ciężar, rozproszenie, lotność, rozpuszczalność), chemiczne (odporność
na korozję, właściwości korozyjne, palność, reaktywność, zawartość sub-
stancji organicznych) i biologiczne (potencjalne zagrożenie biologiczne).

Stosowana ostatnio przez MAEA klasyfikacja obejmuje następujące
grupy odpadów:
- odpady wysokoaktywne,
- odpady nisko- i średnioaktywne,
- tzw. odpady wyłączone.

W Polsce odpady ciekłe są klasyfikowane według ich aktywności wła-
ściwej, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomi-
styki - PAA (Mon. Poi. z 1989 r. nr 18, poz. 125). Odpadom niskoaktywnym
przypisuje się aktywność właściwą poniżej 107 Bq/m3, średnioaktywnym -
od 107 do 1010 Bq/m3, a wysokoaktywnym - powyżej 1010 Bq/m3 (chociaż
takie praktycznie w Polsce nie występują).

Odpady wyłączone (exempt wasłe - EWj zawierają bardzo małą ilość
materiału promieniotwórczego i mogą być wyłączone spod kontroli jądrowej.
Chociaż z fizycznego punktu widzenia są to ciągle materiały radioaktywne,
mogą być bezpiecznie odprowadzane do środowiska bądź składowane przy
zastosowaniu technik konwencjonalnych bez uwzględniania ich właściwości
promieniotwórczych. Roczną dawkę promieniowania pochodzącą od tych od-
padów określa się na 0,01 mSv.

Odpady nisko- i średnioaktywne (Iow and intermediate level waste -
LILW^ są definiowane jako takie, przy których nie są wymagane osłony pod-
czas przetwarzania i transportu. Średnioaktywne wymagają osłon, ale nie
potrzebują zabezpieczeń dla wydzielania ciepła podczas transportu i za-
gospodarowania. Dawka 2 mSv/h jest traktowana jako graniczna pomiędzy
tymi dwiema grupami odpadów. Moc cieplna tego rodzaju odpadów jest poni-
żej 2 kW/m3. Dalsza klasyfikacja wydziela dwie grupy odpadów: krótko- i dłu-
gożyciowe.

Odpady wysokoaktywne (high level waste - HLWj zawierają: (i) cie-
cze wysokoaktywne z produktami rozszczepienia oraz pewną ilość akty-
nowców pochodzących z procesów odzysku paliwa; (ii) inne odpady o wyso-
kim poziomie aktywności powodującym generowanie ciepła podczas rozpa-
du radioaktywnego; (iii) wypalone paliwo jądrowe, traktowane jako odpad.
Typowy poziom aktywności dla tej grupy odpadów wynosi 5x104-5x105

TBq/m3, co odpowiada generowaniu ciepła na poziomie 2-20 kW/m3 dla
okresu rozpadu ponad 10 lat po usunięciu wypalonego paliwa z reaktora.

Ilość odpadów radioaktywnych produkowana w różnych krajach zależy
przede wszystkim od stopnia rozwoju energetyki jądrowej, zakresu działal-
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ności związanej z określonymi materiałami jądrowymi i od skali zastosowań
technik jądrowych.

Znaczne ilości ciekłych odpadów promieniotwórczych w Polsce wytwa-
rzają: badawczy reaktor jądrowy „Maria", laboratoria izotopowe oraz ośrod-
ki medycyny nuklearnej. Odpady takie powstają w wyniku dekontaminacji
pomieszczeń, mycia szkła i sprzętu laboratoryjnego, wylewania resztek roz-
tworów promieniotwórczych używanych podczas prac badawczych, prania
i płukania odzieży skażonej radioizotopami. Ścieki te zawierają wtrącenia
ciał stałych (piasek, składniki ścierne proszków do prania i czyszczenia, dro-
biny włókien), emulsje i detergenty. Najczęściej zawierają one następujące
radioizotopy: 3H, 14C, 32P, 35S, 51Cr, 55Fe, 59Fe, 60Co, 65Zn, 90Sr, 90Y, 95Zr,
95Nb, "Mo, 99mTc, 106Ru, 121Te, 1 2 5 I , 1 3 1 I , 133Ba, 134Cs, 137Cs, 140La, 141Ce,
144Ce, 152Eu i 154Eu.

Wszystkie powstające w Polsce odpady promieniotwórcze są groma-
dzone w ZUOP IEA. Odpady te są bardzo zróżnicowane pod względem
składu radioizotopowego, aktywności właściwej i składu chemicznego. Każ-
da partia COP dostarczona do ZUOP IEA poddawana jest procesowi wstęp-
nego oczyszczania, podczas którego oddzielana jest faza organiczna (o ile
występuje w danej partii) oraz szlamy. Tak przygotowane ścieki kierowane
są do zbiorników odpadów. Niskoaktywne COP są gromadzone w zbiorniku
o pojemności 300 m3, a średnioaktywne w dwóch zbiornikach o pojemności
50 m3 każdy. Okresowo porcja ścieków wprowadzana jest do zbiornika po-
średniego. Tam przygotowywana jest do zatężania, poprzez regulację pH,
usunięcie szlamów lub zawiesin i ewentualne wytrącenie osadu, na którym
mogą adsorbować się jony rozpuszczonych soli lub inne zanieczyszczenia.
Jednym z etapów przerobu jest strącanie chemiczne za pomocą cyjanoże-
lazianów i siarczanów. Sposób obróbki chemicznej i ilości dodawanych rea-
gentów są określane dla każdej szarży oddzielnie. Faza stała oddzielana w
zbiorniku pośrednim może być kierowana do cementowania. W roztworze
pozostają zarówno radionuklidy promieniotwórcze, jak i rozpuszczone sole
nieaktywne, detergenty, ewentualnie inne związki organiczne. Ogólna za-
wartość związków rozpuszczonych może dochodzić do 5 g/dm3, jednak z
reguły jest znacznie mniejsza i, jak to wykazały analizy pobieranych w róż-
nym czasie próbek, różnice między składem poszczególnych partii ścieków
mogą być bardzo duże.

Dalsza obróbka ścieków polega na ich zatężeniu z jednoczesnym od-
zyskiem wody, tym samym objętość odpadów zostaje znacznie zredukowa-
na, co ułatwia ich zestalenie w formie dogodnej do przechowywania w skła-
dowisku odpadów promieniotwórczych w Różanie. Zatężanie powinno być
prowadzone metodą gwarantującą uzyskanie czystości radiochemicznej
odzyskanej wody, przy czym jej aktywność właściwa nie może przekraczać
10 kBq/m3 w odniesieniu do emiterów (31 y oraz 1 kBq/m3 w odniesieniu do
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emiterów a. Aby woda mogła być sklasyfikowana jako ściek dozwolony do
odprowadzenia do wód śródlądowych lub gruntu, muszą być spełnione wa-
runki określone w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. z 1991 r. nr 116, poz. 503). Otrzymany na
drodze odparowania, wymrażania lub procesu membranowego koncentrat
musi z kolei spełniać określone warunki wynikające ze sposobu jego dal-
szej przeróbki - cementowania. Jego aktywność właściwa nie może prze-
kraczać 1010 Bq/m3, a całkowite zasolenie - 25%.

Na całym świecie w przemyśle jądrowym redukuje się zawartość sub-
stancji radioaktywnych wprowadzanych do środowiska do poziomu określo-
nego normami sanitarnymi dla ścieków odprowadzanych do wód śródlądo-
wych. Stosuje się w tym celu najczęściej takie metody rozdzielcze, jak: strą-
canie chemiczne, metodę wyparną, wymianę jonową, procesy membrano-
we, a także metody biologiczne. Możliwość zastosowania innych procesów,
włączając ekstrakcję, flotację jonową i metody elektrochemiczne, jest inten-
sywnie badana w różnych laboratoriach. Brak jest jednak szczegółowych
informacji na temat instalacji przemysłowych wykorzystujących te procesy.

METODY WYPARKĘ
• Wyparki cienkowarstwowe
• Wyparkc-suszarki
• Wyparka-suszarka próżniowe
• Wyparka-suszarka fluidalna

PROCESY BIOLOGICZNE
• Bioakumulaqa
• Biodegradacja
• Biosorpqa (bakterie, grzyby, algi)

^ \

EKSTRAKCJA
• Ekstrahenty organofosforowe
• Aminy trzeciorzędowe
• Etery koronowe

PROCESY OCZYSZCZANIA CIEKŁYCH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

^ ^

PROCESY
ELEKTROCHEMICZNE

• Elektroliza
• Elektroflolaqa
• Elektroflokulaqa
• Elektrodializa
* Elektroosmoza
• Elektrochemiczna wymiana

łonowa

PRECYPITACJA
• Proces wapienno-sodowy
• Proces wodorotlenkowy
• Strącanie szczawianów
• Strącanie fosforanów
• Strącanie cyjanołelazianów
• Strącanie

tetrafenyloboranów

WYMIANA JONOWA
• Wymieniacze naturalne nieorganiczne
• Wymieniacze naturalne organiczne
* Wymieniacze naturalne modyfikowane
• Wymieniacze syntetyczne nieorganiczne
• Wymieniacze syntetyczne organiczne
• Wymieniacze kompozytowe
• Membrany jonowymienne

Rys.2.2. Konwencjonalne procesy oczyszczania odpadów promieniotwórczych.

Rysunek 2.2 przedstawia konwencjonalne procesy stosowane w oczy-
szczaniu ciekłych odpadów promieniotwórczych.

Strącanie chemiczne (precypitacja) polega na usuwaniu radionukli-
dów z ciekłych odpadów poprzez utworzenie nierozpuszczalnego osadu pod
wpływem dodanego odczynnika. Precypitacja przebiega najczęściej w czte-
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rech etapach [3]: dozowania reagenta i utrzymania pH na poziomie pozwa-
lającym na wytrącenie osadu, flokulacji, sedymentacji i oddzielenia osadu
od cieczy. Podczas usuwania radionuklidów występują następujące mecha-
nizmy: współstrącanie z nośnikiem, sorpcja fizyczna na cząstkach obecnych
w strumieniach odpadowych, sorpcja na kłaczkach flokulanta (chemisorp-
cja, sorpcja fizyczna lub wymiana jonowa). Do najczęściej stosowanych pro-
cesów wytrącania należą: proces wapienno-sodowy, strącanie fosforanów,
procesy wodorotlenkowe oraz strącanie szczawianów.

Proces wapienno-sodowy jest stosowany do zmniejszania twardości
poprzez strącenie węglanu wapnia. Może on być używany do usuwania ra-
dioaktywnego strontu, jako analogu wapnia:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> 2CaCO3 + 2H2O (2.1)
Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaOH (2.2)

Strącanie fosforanów odbywa się poprzez dodanie rozpuszczalnego
fosforanu sodu, przez co uzyskuje się wytrącenie soli nierozpuszczalnych:

3Mn + + n P O ^ -» M3(PO4)n (2.3)
gdzie: Mn + - jon metalu, np. Fe3+, Al3+ Ca2+, Sr*+. Często dodaje się jony
wapniowe jako czynnik współstrącający, wzmagający precypitację innych jo-
nów. Metoda może być też wykorzystywana do usuwania takich metali, jak
uran czy pluton, które mają również nierozpuszczalne fosforany. Stopień
usunięcia cezu tą metodą jest mały. Do strącania strontu częściej stosuje
się dziś siarczan baru [3].

Procesy wodorotlenkowe polegają na wytrącaniu nierozpuszczalnych
wodorotlenków tworzonych w środowisku zasadowym przez jony niektórych
metali:

Mn + + nOH-->M(OH)n (2.4)
gdzie: Mn + - jon metalu, np. Fe3+, Al3+, Ti4+. Wiele z tych nierozpuszczal-
nych wodorotlenków posiada zdolność sorbowania innych jonów. Najczę-
ściej stosuje się strącanie wodorotlenku żelaza, który tworzy duże, łatwe do
oddzielenia kłaczki. Jony żelaza pochodzą bezpośrednio z roztworu, do
którego przechodzą podczas korozji aparatury.

Strącanie szczawianów stosowane jest głównie w procesie usuwania
pierwiastków transuranowych, np. plutonu czy ameryku z wysokoaktyw-
nych ścieków promieniotwórczych. Zaletą tej metody jest możliwość od-
dzielenia aktynowców od niektórych produktów rozpadu i żelaza.

Wybór procesu strącania jest uzasadniony przy dużej objętości prze-
rabianych odpadów ciekłych, które zawierają małe stężenia izotopów radio-
aktywnych. Proces ten jest atrakcyjny ekonomiczne, choć uzyskiwane w nim
współczynniki dekontaminacji są niskie w porównaniu np. z metodą wyparną.

Przykładem zastosowania precypitacji na skalę techniczną może być
ciągły proces strącania STE3 prowadzony w instalacji przerobu odpadów
Cogema w La Hague (Francja) [3]. Instalacja o wydajności 17 m3/h oczysz-
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czała ciekłe nisko- i średnioaktywne odpady promieniotwórcze. Do usuwa-
nia cezu stosowano sześciocyjanożelazian niklu, rutenu - siarczan kobal-
towy, natomiast stront był współstrącany z siarczanem baru. Współczynniki
dekontaminacji osiągane w instalacji dla substancji oc-promieniotwórczych
wynosiły 1000, a dla p/y- ok. 50. Uzyskiwane po dekontaminacji współ-
czynniki redukcji objętości dochodziły do 30.

Innym przykładem przemysłowego zastosowania precypitacji jest in-
stalacja do usuwania aktynowców w British Nuclear Fuels Reprocessing
Site w Sellafield (Wielka Brytania) o wydajności 60 000 m3/rok [3,4]. Wyko-
rzystując żelazo zwarte w odpadach doprowadzano tam do wytrącenia wo-
dorotlenku żelaza poprzez dodanie wodorotlenku sodu. W celu usunięcia
radioaktywnego cezu dodawano sześciocyjanożelazian niklu. Następnie fil-
trowano zawiesinę w modułach ultrafiltracyjnych.

Metodę szczawianową zastosowano do usuwania pierwiastków trans-
uranowych z symulowanych średnioaktywnych ścieków promieniotwórczych
i rzeczywistych odpadów pochodzących z przerobu wypalonego paliwa w
European Institute for Transuranium Elements w Karlsruhe (Niemcy) [4].
Współczynniki dekontaminacji dla ameryku były większe od 5000, a dla plu-
tonu od 70, przy wybranym nośniku wapniowym.

Wodorotlenek żelaza stosowano do współstrącania strontu i aktynow-
ców ze ścieków z instalacji EUREX [4] w Ente Nazionale Energia Atomica -
ENEA (Włochy). Odpady te zawierały duże ilości glinu wraz z żelazem, rtę-
cią i jonami azotanowymi. Cez usuwano za pomocą tetrafenyloboranów.
Średnie współczynniki dekontaminacji w procesie były następujące: dla cezu
większe od 1000, dla strontu równe 100, a dla pierwiastków transuranowych
większe od 1000. Z objętości początkowej ścieków równej 88 m3 otrzymy-
wano 3-4,5 m3 osadów do zestalania. Tetrafenyloborany sodu, potasu i ce-
zu stosowano do współstrącania radioaktywnego cezu z wysokoalkalicz-
nych ciekłych odpadów promieniotwórczych również w Savannah River
Site (USA) [5].

Fosforanów żelaza i wapnia, a także wodorotlenków żelaza i cyjano-
żelazianów miedzi użyto do strącania radionuklidów ze ścieków promienio-
twórczych w Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear En-
gineering w Rumunii [6,7]. Radioizotopy usuwano na drodze różnych me-
chanizmów, koagulacji, flokulacji, strącania i współstrącania, adsorpcji na
środku koagulującym lub wymiany jonowej z koagulantem.

Siarczan glinu, węglan sodu i chlorek żelaza są stosowane w proce-
sie koagulacji-flokulacji w skali laboratoryjnej i pełnej do usuwania izotopów
65Zn, "Mo, 125I ze ścieków produkowanych przez szpitale i laboratoria ba-
dawcze w Institute for Nuclear Technology w Malezji [8,9]. Nadmangania-
nu używano do usuwania strontu w Hanford (USA) [10].
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Kwas askorbinowy stosowano do strącania i odzysku z radioaktyw-
nych odpadów ciekłych metali z grupy platyny (Pd, Rh, Ru), powstających
jako produkty rozszczepienia w reaktorach jądrowych [11] w Korea Atomie
Energy Research Institute w Daejon (Korea Południowa).

Prowadzone obecnie badania nad metodą strącania chemicznego sku-
pione są na poszukiwaniu nowych odczynników pozwalających osiągnąć
wysokie współczynniki dekontaminacji dla pewnych specyficznych radioizo-
topów, takich jak: technet, ruten czy antymon. Chemiczne strącanie pozo-
staje nieodłącznym elementem procesów zintegrowanych i prowadzone są
prace dotyczące sposobów technicznej realizacji takich procesów. Ważnym
stadium technologii jest oddzielanie cieczy od osadu; pomocne w tym mo-
gą się okazać techniki membranowe, takie jak ultrafiltracja czy procesy elek-
trycznie wspomagane.

Wymiana jonowa stosowana jest na wielu etapach cyklu paliwowego,
począwszy od pozyskiwaniu uranu z roztworów ługujących powstających w
procesie wydobycia, a kończąc na oddzieleniu aktynowców i przetwarzaniu
odpadów pochodzących z przerobu wypalonego paliwa. W procesie tym sto-
suje się organiczne żywice polistyrenowe i fenolowo-formaldehydowe z ak-
tywnymi grupami, naturalne sorbenty organiczne i naturalne bądź synte-
tyczne materiały nieorganiczne [12]. Do zalet organicznych wymieniaczy jo-
nowych należy zaliczyć ich dużą pojemność jonowymienną, uniwersalność
i relatywnie niski koszt. Wadą jest mała stabilność termiczna i radiacyjna
(10-100% utraty pojemności przy zaabsorbowanych dawkach 109-1010 ra-
dów) w porównaniu z wymieniaczami nieorganicznymi.

Mechanizm wymiany jonowej występuje na sorbentach naturalnych,
które są na ogół łatwo dostępne i tanie; mają jednak wady, takie jak: sto-
sunkowo niewielka zdolność wymienna, niekontrolowane wymiary porów,
słaba wytrzymałość na ścieranie, mała wytrzymałość mechaniczna, ograni-
czona wytrzymałość chemiczna oraz łatwość przechodzenia w formę kolo-
idalną. Wiele naturalnych materiałów organicznych wykazuje zdolności jono-
wymienne. Do materiałów tych należą: polisacharydy (celuloza, kwas algi-
nowy, słoma, torf), białka (kolagen, keratyna, kazeina) oraz węgle i lignit [12].

Wśród naturalnych materiałów nieorganicznych należy wymienić: zeo-
lity, glinki (kaolin, bentonit), wermikulit i skaleń. Jako syntetyczne wymienia-
cze nieorganiczne mogą być używane uwodnione tlenki metali, nierozpusz-
czalne sole metali wielowartościowych, zeolity syntetyczne, nierozpuszczal-
ne sześciocyjanożelaziany, itp.

Żywice jonowymienne można stosować w formie ziaren upakowanych
w kolumnie bądź jako materiał rozdrobniony skojarzony z filtrem. W przy-
padku kolumny ze złożem kolejną czynnością jest elucja sorbowanych ra-
dionuklidów i zebranie ich w małej objętości, a następnie regeneracja złoża.
Rozdrobniona żywica do powlekania filtra (tzw. pre-coating) stosowana jest
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jednokrotnie. Przewagą tego rozwiązania jest możliwość jednoczesnego
usuwania substancji jonowych i koloidalnych, a więc oczyszczane strumie-
nie nie wymagają przygotowania wstępnego w celu usunięcia cząstek, które
mogą blokować złoże kolumnowe. Parametry jonowymienne naturalnych
sorbentów można modyfikować poprzez kondycjonowanie chemiczne lub
termiczne, przez co uzyskuje się selektywne wymieniacze przeznaczone
do usuwania określonych radionuklidów. Właściwości fizyczne i chemiczne
sorbentów syntetycznych można dowolnie kształtować, uzyskując materiały
0 pożądanej charakterystyce i parametrach jonowymiennych.

Przykładem zastosowania wymiany jonowej na skalę techniczną jest
pracująca od 1985 roku instalacja w Sellafield, tzw. Site lon Exchange Ef-
fluent Plant (SIXEP) [4]. Instalację wykorzystuje się do oczyszczania wody
chłodzącej z basenów do składowania wypalonego paliwa. Stosując natu-
ralny klinoptylolit uzyskuje się na niej współczynniki dekontaminacji równe
2x103 dla radioaktywnego cezu i 5x102 dla strontu.

Zeolitów syntetycznych używano m.in. do oczyszczania dużych obję-
tości skażonej wody, po awarii reaktora Unit 2 w Three Mile Island (USA).
Przy zastosowaniu mieszaniny Linde lonisiv IE-96 (60%) i Linde A-51
(40%) usuwano z dużą efektywnością 137Cs i 90Sr ze strumieni skażonych
[3]. Wiele prac dotyczących zastosowania zeolitów do usuwania radioak-
tywnych izotopów cezu, strontu i toru prowadzono w Indiach [13-15].

Związki tytanu - tytaniany i uwodnione tlenki tytanu (HTiO), efektyw-
nie usuwają stront z roztworu [16]. W Savannah River Site użyto ich na więk-
szą skalę do wytrącania radioizotopów ze ścieków promieniotwórczych [17].
Tytaniany są dobrym wymieniaczem jonowym usuwającym stront z roztwo-
rów alkalicznych o pH większym od 9. Związki te, produkowane przez fiń-
ską firmę pod nazwą handlową SrTreat [18], nie wykazują wysokiej efek-
tywności wobec cezu. Nowe, opracowane w Sandia National Laboratories
1 A&M University w Teksasie (USA), wymieniacze jonowe - krystaliczne
krzemotytaniany, handlowo dostępne jako lonSiv E-910 [19], mogą selek-
tywnie wiązać zarówno 137Cs, jak i ^Sr. Przetestowano je na ciekłych odpa-
dach ze zbiorników DOE w Hanford, również w obecności środków kom-
pleksujących [20].

W Indiach badano sześciocyjanożelaziany metali przejściowych jako
wymieniacze jonowe do usuwania cezu z roztworów wodnych i ścieków
pochodzących z regeneracji kolumn jonowymiennych, a także z zasado-
wych ścieków o dużej zawartości jonów sodu, pochodzących z przerobu
paliwa [21]. Za pomocą wymieniacza CsTreat opartego na sześciocyjano-
żelazianach oczyszczono w 1996 roku 760 m3 ciekłych odpadów pocho-
dzących z post-radzieckich badawczych rektorów okrętowych w Paldiski w
Estonii [22]. Rozdrobniony sorbent w postaci cyjanożelazianów stosuje się
w Sellafield w połączeniu z procesem membranowym i flokulacją [23], a
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także w Oak Ridge National Laboratory (USA) w instalacji pilotowej oczysz-
czania ścieków niskoaktywnych do usuwania cezu [24].

Wymieniacze otrzymane na drodze polikondensacji rezorcyny i form-
aldehydu są testowane do oczyszczania alkalicznych ścieków z przerobu
paliwa o dużej zwartości współzawodniczących jonów sodu [25-26]. Po
wprowadzeniu do polimeru grup funkcyjnych kwasu iminodioctowego uzys-
kuje się dodatkowe właściwości wymieniacza pozwalające na usuwanie ra-
dioaktywnego strontu poprzez działanie chelatujące. Takie żywice są obec-
nie używane w Tarapur (Indie) do oczyszczania średnioaktywnych ścieków
alkalicznych z przerobu wypalonego paliwa [27].

Makroporowate żywice kationowo-wymienne (Amberlyst-15, Tulsion
T-42) testowano do oddzielania toru od uranu w końcowym odcinku odzys-
kiwania paliwa torowego w Bhabha Atomie Research Centre w Trombay
(Indie) [28]. Takie wymieniacze mają wiele zalet, do których należą: duże
rozwinięcie powierzchni wymiany, duży udział wolnej przestrzeni, szybka
wymiana i niskie spadki ciśnienia wzdłuż kolumny.

Makroporowate żywice jonowymienne Reillex HPQ® z częściowo me-
tylowaną, usieciowaną diwinylobenzenem (ok. 25%) poli(4-winylopirydyną)
są używane w Los Alamos National Laboratory (LANL) Plutonium Facility
(USA) do odzyskiwania plutonu z zakwaszonych strumieni odpadowych
[29]. Do tego samego celu używa się syntetyzowanych ze słabo usieciowa-
nych żywic Reillex 402® (2-4% diwinylobenzenu) żywic dwufunkcyjnych
[30,31], które również potwierdziły swoją przydatność do usuwania amery-
ku z wysoko zasolonych roztworów kwasu azotowego [32,33]. Wymieniaczy
jonowych o strukturze żelowej, takich jak Amberlite IR120, w którym istnieją
jedynie umowne pory pomiędzy łańcuchami uwodnionej struktury żelowej,
nie większe niż 30 A, używa się do usuwania radioaktywnego kobaltu [34].

Ważną grupę jonitów stanowią wymieniacze kompozytowe [35-39].
Są one kombinacją jednego lub kilku sorbentów z materiałem podkłado-
wym (organicznym lub nieorganicznym) powodującym lepszą wytrzymałość
i możliwość formowania materiałów jonowymiennych z substancji, których
nie można uformować w granulki odpowiednie do wypełniania kolumn.

Osobną grupę stanowią membrany jonowymienne pełniące podwójną
rolę, wymieniacza i bariery oddzielającej dwie fazy. Wśród nich można zna-
leźć membrany oparte na wymieniaczach naturalnych i biopolimerach, ta-
kich jak chityna czy chitozan, wykazujące dużą zdolność wiązania metali
ciężkich i innych szkodliwych zanieczyszczeń [40].

Do wad wymiany jonowej należy zaliczyć:
- niskie stężenie soli nieaktywnych w strumieniu oczyszczanym (nie mo-

że przekraczać 1 g/dm3);
- wpływ obecności nieelektrolitów, detergentów i substancji kompleksują-

cych na współczynniki dekontaminacji;
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- wytwarzanie ścieków wtórnych podczas regeneracji złoża.
Rozwiązaniem alternatywnym dla kolumnowej wymiany jonowej jest

stosowanie małej ilości sorbenta w połączeniu z ultrafiltracją. Oprócz
oszczędności drogich sorbentów unika się w tym procesie wytwarzania du-
żych ilości ścieków wtórnych podczas regeneracji kolumn jonowymiennych.

Metoda wyparna uważana jest za dobrze rozwiniętą metodę przerobu
ciekłych odpadów promieniotwórczych, charakteryzującą się dużymi współ-
czynnikami dekontaminacji. Pomimo wysokich kosztów operacyjnych pro-
ces wyparny jest niezmiennie stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane
są wysokie współczynniki dekontaminacji (> 103) lub gdzie istnieje potrzeba
osiągnięcia niskiej radioaktywności w strumieniach odprowadzanych do śro-
dowiska. Odparowanie można prowadzić do wysokich stężeń substancji roz-
puszczonych - 400 g/dm3. Kondensat z wyparki jest prawie wolny od soli
i posiada niską radioaktywność. Jeśli przewyższa ona dopuszczalne limity
pozwalające na bezpieczne odprowadzenie, to kondensat musi być dodat-
kowo oczyszczany na jonitach lub za pomocą odwróconej osmozy. Jednym
z problemów aparatów wyparnych jest porywanie kropli, które mogą unosić
substancje radioaktywne w ilości znacznie przewyższającej zwykłą zawar-
tość w kondensacie. Obecność lotnych form jodu, rutenu bądź trytu również
wpływa na obniżenie współczynnika dekontaminacji. Koncentrat z wyparki
zawierający zatężone radionuklidy i inne zanieczyszczenia może być zwią-
zany w dowolnej matrycy w celu ostatecznego składowania bądź uformo-
wany w granulat czy pastylki przed dalszą immobilizacją.

Oprócz widocznych korzyści, takich jak duże współczynniki dekontami-
nacji i redukcji objętości, z zastosowaniem metody wypamej wiążą się [41]:

problemy z korozją, wytrącaniem się kamienia kotłowego (scalingiem)
i pienieniem;

- wysokie koszty w porównaniu z innymi procesami przerobu ścieków
promieniotwórczych ze względu na dużą energochłonność;
obecność substancji organicznych, np. trójbutylfosforanu (TBP), w kwa-
sie azotowym, która może być powodem wybuchów podczas odparo-
wania i wymaga odpowiednich stadiów przygotowawczych.

Zarastanie kamieniem kotłowym i korozja są poważnym problemem
wyparek, głównie z powodu stosowanych wysokich temperatur. Powstający
na wewnętrznych powierzchniach aparatury kamień kotłowy zmniejsza efek-
tywność wymiany ciepła i podwyższa koszty operacyjne instalacji. Powodu-
je on również przyspieszenie korozji.

Przykładem zastosowania metody wyparnej na skalę przemysłową
jest instalacja do odzyskiwania kwasu borowego w elektrowni jądrowej w
Paks na Węgrzech. W instalacji osiąga się stężenia kwasu borowego do-
chodzące do 200 g/dm3, współczynniki redukcji objętości wynoszą 40-50, a
współczynniki dekontaminacji - 1 0 5 [ 4 ] .
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Prowadzone obecnie badania nad procesem wyparnym mają na celu
uczynienie go bardziej konkurencyjnym poprzez poprawienie ekonomiki, mi-
nimalizację zużycia energii i produkcję suchego produktu, wygodnego w dal-
szej przeróbce i składowaniu. W tym celu projektuje się połączone układy
wyparka-suszarka, a także sprawdza się nowe konstrukcje wyparek cienko-
warstwowych. W Atomie Energy of Canada Limited (AECL) pracowano
przez wiele lat nad możliwością zastosowania wyparki cienkowarstwowej
do otrzymywania stałego, łatwego do dalszego kondycjonowania odpadu
[42-43]; w Pało Verde Nuclear Generating Station (USA) badano połącze-
nie wyparki z suszarką próżniową [44], a w Idaho Chemical Processing
Plant (USA) używano do suszenia zatężonego koncentratu z wyparki tech-
niki złoża fluidalnego. Technikę fluidalną badano również we Francji i Ja-
ponii [4]. W Indiach dla poprawienia ekonomiki procesu próbowano zastoso-
wać energię słoneczną [41]. Metoda ta połączona z konwencjonalną metodą
wyparną dawała redukcję objętości oczyszczanych odpadów do 300-400,
współczynniki dekontaminacji 103, przy znacznym obniżeniu kosztów prze-
robu ścieków nisko- i średnioaktywnych.

Procesy biologiczne polegają na zaangażowaniu organizmów żywych
lub martwych, bądź związków chemicznych przez nie produkowanych (en-
zymy, związki strukturalne), powodujących zatężanie radionuklidów i roz-
kład substancji organicznych zawartych w odpadach. Procesy te obejmują
biosorpcję, bioakumulację i biodegradację.

Biosorpcja polega na biernym sorbowaniu metali i radionuklidów,
związanym z chemicznym składem komórek lub ich komponentów. W bio-
sorpcji stosuje się na ogół organizmy martwe.

Bioakumulacja jest aktywnym poborem z koncentracją metali przez
żyjące mikroorganizmy.

Biodegradacja polega na rozkładzie związków organicznych w prze-
mianie tlenowej lub beztlenowej przez bakterie, poprzez komórkowy kata-
bolizm wykorzystujący związki organiczne jako źródło węgla.

Zwykle łączy się te procesy otrzymując roztwór uwolniony jednocze-
śnie z toksycznych substancji organicznych i radionuklidów zaabsorbowa-
nych w biomasie. Redukcję objętości uzyskuje się poprzez zastosowanie
ultrafiltracji, wirowania lub flotacji.

Przykładami technicznych rozwiązań procesów biologicznych są: sta-
cja Y12, zbudowana w Oak Ridge (USA) w 1987 r., oraz tzw. proces ARUM
(acid reduetion using microbiologtf) stosowany w USA i Kanadzie [4].

Stacja Y12, o wydajności 10 000 m3/rok, oczyszcza wysoko zakwa-
szone odpady zwierające azotany, uran i inne toksyczne metale. Odpady
neutralizowane są poprzez dodanie wapna, a następnie w warunkach ana-
erobowych poddawane działaniu bakterii w obecności kwasu octowego i fos-
foranu trójetylu. Bakterie redukują azotany do azotu, a powstający w proce-
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sie ich działania dwutlenek węgla reaguje z wapnem, tworząc węglan wap-
nia, będący stałym odpadem w tym procesie. Dodany w procesie koagulant,
siarczan żelazowy, powoduje współstrącanie metali ciężkich, w tym uranu.
Powstające odpady stałe są ostatecznie składowane w zbiornikach o obję-
tości 2000 m3 jako tzw. odpady mieszane.

Metoda ARUM wykorzystywana jest do redukcji zawartości uranu w
wodach pochodzących z kopalni uranu. W procesie stosuje się połączenie
działania określonych roślin i mikroorganizmów żyjących w środowisku, ge-
nerujących warunki utleniania i redukcji wraz możliwością sorpcji przez bio-
masę. W specjalnie zbudowanych zbiornikach ziemnych, w których uprawia
się pewne typy mchów i porostów wiążących metale przebiega proces ana-
erobowy degradacji substancji organicznych, redukcja żelaza, chromu, ura-
nu i strącanie metali w postaci siarczków poprzez redukcję siarczynów.

Techniki biosorpcji i bioakumulacji są intensywnie rozwijane w Kana-
dzie, gdzie we współpracy z przemysłem wydobywczym uranu zademon-
strowano w skali pilotowej, że immobilizowana biomasa może być używana
do selektywnego oddzielania oraz odzyskiwania uranu i radu [4,45]. Usu-
wanie uranu przez bakterie może zachodzić na drodze różnych mechaniz-
mów: może to być sorpcja na powierzchni komórek, jak przy zastosowaniu
Saccharomyces cerevisiae [45], bądź wewnątrz komórek, co zachodzi przy
użyciu Pseudomonas aeruginosa. W obu przypadkach nie jest wymagany
metabolizm. Mechanizm usuwania uranu może być bardziej złożony, ponie-
waż oprócz adsorpcji na ścianach komórki bakterii może następować re-
dukcja uranu pozwalająca na jego eliminowanie z roztworu, np. przez De-
sulfovibrio desulfuricans, która redukuje siarczany. Tiobacillus ferrooxidans
ułatwia odzyskiwanie uranu w procesach hydrometalurgicznych. Podczas
ługowania kwasem U4+ jest utleniany przez żelazo trójwartościowe do for-
my sześciowartościowej, łatwo rozpuszczalnej w kwasie siarkowym. W re-
akcji tej Fe3+ jest redukowane do Fe2+, które jest z kolei regenerowane jako
Fe3+ przez utleniający żelazo Tiobacillus.

Bakterie z grupy Citrobacter akumulują ciężkie metale poprzez wytrą-
canie z uwalnianymi przez enzym - fosfatazę fosforanami. Proces ten ba-
dano pod kątem zastosowania do przerobu odpadów promieniotwórczych
i akumulacji uranu [4], a także toru, lantanu, ameryku, plutonu i neptunu.
Dla roztworów o stężeniach odpowiadających niskoaktywnym ściekom pro-
mieniotwórczym uzyskano 90-procentowe usunięcie ameryku (3+), 45-pro-
centowe plutonu (4+) i tylko 10-procentowe neptunu.

Biomasę akumulującą uran mogą stanowić również inne mikroorga-
nizmy, np. grzyby czy algi [45]. Spośród grzybów najczęściej stosowane są
do tego celu grupy Penicillium, Aspergillus i Rhizopus, które sorbują wiele
ciężkich metali. Dużo prac poświęcono sorpcji aktynowców, radu i polonu,
a także 137Cs i ^Sr, naturalnie występujących w wodzie morskiej, przez algi
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Rhodophyta, Chlorophyta, Phaeophyta i Chlorella. Mikroorganizmy wystę-
pujące naturalnie w wodach morskich wykorzystywano w dalszych pracach
nad usuwaniem metali ciężkich, w tym uranu [46,47]. Biosorbenty złożone
z biomasy naturalnej i modyfikowane chemicznie sorbenty oparte na algach
morskich (Sargassum glaucescens, Cystoseria indica, Padina australiś) sto-
sowano do usuwania cezu [48].

Badania nad biosorpcją cezu, plutonu i uranu przy użyciu sorbentu
przemysłowego, składającego się z komórek drożdży immobilizowanych w
pohakryloamidowej matrycy prowadzono w Indiach [4]. W eksperymentach
uzyskano znaczną sorpcję uranu - 60-100 mg/g DCW (suchej masy komó-
rek). Biomasy złożonej z Penicillium chrysogenum używa się w skali piloto-
wej w Czechach [4]. Pojemność sorpcyjna biosorbenta przy stężeniu uranu
w roztworze 1 g/dm3 wynosiła 80-110 mgU/g DCW.

Metodę bioakumulacji za pomocą Lemna Minor, popularnej rzęsy wod-
nej żyjącej w akwenach, zastosowano do usuwania 99Tc, długożyciowego
izotopu uwalnianego w cyklu paliwowym i w czasie wybuchów nuklearnych
[49]. Badając wpływ zasolenia wody i procesów eutrofizacyjnych na szyb-
kość akumulacji technetu przez komórki tej rośliny stwierdzono znaczący
udział w ścianach komórek efektów elektrostatycznych, związanych z obec-
nością w wodzie jonów Na+, K+, Mg2+, Ca2+.

Metody biosorpcji są ostatnio łączone z procesami membranowymi.
Martwy materiał biologiczny może być immobilizowany w membranie lub
rozproszony w oczyszczanym strumieniu w celu związania jonów metali, a
następnie odfiltrowany na membranach do ultrafiltracji (UF) lub mikrofiltracji
(MF) [50-52]. Metody te można też stosować w układach zintegrowanych
z reaktorami membranowymi i wymianą jonową [53]

Ekstrakcja znajduje potencjalne zastosowanie w przerobie ciekłych od-
padów promieniotwórczych w fabrykach przeróbki wypalonego paliwa i prze-
twórstwa rud uranowych. W zakładach przerabiających paliwo ekstrakcja
może być wykorzystywana do oddzielenia plutonu i uranu od produktów
rozpadu, a następnie oddzielenie plutonu od uranu. Obecnie w procesie
PUREX używa się trójbutylofosforanu (TBP) rozcieńczonego dodekanem
lub naftą. Do odzyskiwania uranu z roztworów po ługowaniu rud uranowych
stosuje się ekstrakcję w procesie DAPEX za pomocą kwasu di(2-etylohek-
sylo)fosforowego (HDEHP, D2EHPA). Wykorzystując te ekstrahenty można
prowadzić ekstrakcję uranu, neptunu, plutonu, ameryku i kiuru, a następnie
wydzielać te izotopy sekwencyjnie w procesach reekstrakcji za pomocą
kwasów, zostawiając w roztworze większość uranu [54]. W procesie AMEX,
zastępującym proces DAPEX, używa się amin trzeciorzędowych selektyw-
nych wobec uranu w obecności innych metali, takich jak: tor, żelazo i meta-
le ziem rzadkich.
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Wybór ekstrahenta uwarunkowany jest zwykle właściwościami wy-
dzielanego składnika, składem oczyszczanego roztworu i obecnością in-
nych jonów zakłócających prowadzony proces. Zazwyczaj ekstrahent jest
rozcieńczony w ciekłym węglowodorze. Faza organiczna może podlegać
recyklingowi, po uprzednim usunięciu produktów degradacji. Selektywność
ekstrakcji jest wysoka. Głównym problemem do rozwiązania pozostaje roz-
puszczalność ekstrahenta w fazie wodnej, która powoduje jego straty w pro-
cesie oraz powstawanie dodatkowych odpadów wodnych zawierających
niewielkie ilości substancji organicznych. Współczynniki redukcji objętości
są nieduże (często mniejsze niż 10) i przerób dużych objętości odpadów
niskoaktywnych tą metodą jest nieopłacalny. Ze względu na duże współ-
czynniki dekontaminacji usuwanie aktynowców z odpadów wysokoaktyw-
nych wydaje się ekonomiczne.

Przykładami instalacji doświadczalnych wykorzystujących proces eks-
trakcji mogą być: niemiecka stacja w Karlsruhe do odzyskiwania plutonu z wy-
sokoaktywnych koncentratów pochodzących z procesu PUREX [4] oraz in-
stalacja szwedzka stosująca tzw. proces Talspeak i oddzielająca ameryk
i kiur od trójwartościowych lantanowców obecnych w ściekach wysokoak-
tywnych. W procesie Talspeak stosuje się różne reagenty, np. kwas di(2-ety-
loheksylo)fosforowy i roztwór 1 mol-kwasu glikolowego z 0,05 mol-DTPA
(kwas di-etyleno-triaminopentaoctowy). W Los Alamos National Laboratory
opracowano proces ekstrakcji aktynowców ze strumieni kwaśnych o nie-
dużych stężeniach kwasu azotowego za pomocą dwufunkcyjnego organo-
fosforowego ekstrahenta DHDECMP (fosfonian diheksylo-N,N-dietylokar-
bamoilmetylu) [4]. W Argonne National Laboratory (USA) w procesie TRUEX
odzyskuje się pluton i ameryk z wysokoaktywnych kwaśnych ścieków pocho-
dzących z procesu PUREX. W procesie TRUEX stosuje się dwufunkcyjny
organofosforowy ekstrahent CMPO (tlenek oktylo(fenylo)-N,N-diizobutylokar-
bamoilmetylofosfiny). Jego nietoksycznym wariantem jest proces DIAMEX,
badany w krajach Unii Europejskiej [55]. W procesie tym stosuje się ekstra-
hent DMDBTDMA (malonamid N,N'-dimetylo-N,N'dibutylotetradecylowy).

Dobrymi ekstrahentami okazały się etery koronowe, tworzące silne
kompleksy z metalami alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych. Za ich po-
mocą usuwa się cez i stront z roztworów zawierających produkty rozpadu
w środowisku kwaśnym (3 mol-HNO3) [4]. W Argonne National Laboratory
opracowano metodę ekstrakcji strontu z roztworu 1 mol-HNO3 za pomocą
eteru koronowego DtBuCH18C6 (di-t-butylo-cykloheksano-18-korona-6)
w 1-oktanolu, zwaną SREX [4]. Testy wykazały, że wykorzystując taki układ
ekstrahuje się z roztworu jedynie stront, bar i technet. Zmodyfikowany proces
SREX zastosowano w Idaho Chemical Processing Plant (Idaho National
Engineering and Environmental Laboratory, USA) do usuwania 90Sr z kwaś-
nych ścieków radioaktywnych zawierających duże stężenia metali alkalicz-
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nych [56]. W procesie tym zamiast 1-oktanolu, którego obecność była nie-
korzystna dla następującego po procesie SREX procesu TRUEX używano
tributylofosforanu bądź węglowodorowego rozcieńczalnika o nazwie handlo-
wej Isopar L®. Taki układ ekstrakcyjny okazał się efektywny również w przy-
padku usuwania ołowiu ze ścieków.

W Instytucie Badań Jądrowych w fteż (Czechy) do oddzielania ame-
ryku od lantanowców stosuje się ekstrahent oparty na fenantrolinie i dikar-
bolidzie [57]. Te same reagenty osadzone na matrycy polimerowej PCV
wykorzystuje się tam do usuwania 137Cs i 90Sr z roztworów kwaśnych i alka-
licznych o dużej zawartości jonów sodowych [57-58]. Interesującym rozwią-
zaniem jest zastosowanie mikrocząstek magnetycznych, używanych do od-
dzielania metali znajdujących się w roztworach, z osadzonym na ich po-
wierzchni ekstrahentem [59]. W zależności od potrzeb można stosować
ekstrahenty selektywne wobec wybranych składników roztworu: dla Am(lll)
i Pu(IV) - mieszaninę CMPO i TBP, dla uranu - TBP, CMPO, D2EHPA lub
TOPO (tlenek tri-n-oktylofosfiny).

Procesy ekstrakcyjne, jako bardzo selektywne mogą mieć rozbudowa-
ne schematy rozdzielcze w zależności od układu, do którego są stosowane.
W Idaho National Engineering and Environmental Laboratory - INEEL (USA)
opracowano schemat wydzielania szkodliwych składników z kwaśnych ście-
ków radioaktywnych składający się z procesów: AMP-PAN, TRUEX i SREX.
W technologii tej wydziela się wybrane produkty rozpadu - aktynowce, a tak-
że metale objęte „Resource Conservation and Recovery Act" - rtęć i ołów
[60-61]. Pierwszy stopień rozdzielania przebiega na kolumnach jonowymien-
nych z sorbentem kompozytowym - molibdenofosforanem amonu w matrycy
poliakrylonitrylowej (AMP-PAN) do usuwania cezu. Na kolejnym stopniu sto-
suje się wirówkowe kontaktory do prowadzenia procesu TRUEX, w którym
usuwane są aktynowce, rtęć i 99Tc. Na ostatnim stopniu SREX oddzielane
są 90Sr i ołów. Ekstraktory wirówkowe stosuje się w przypadku oczyszcza-
nia roztworów radioaktywnych, kiedy zachodzi niebezpieczeństwo degrada-
cji ekstrahenta i ważne jest, aby osiągnąć krótkie czasy przebywania na po-
jedynczym stopniu.

Inne badania nad zastosowaniem ekstrakcji do przerobu odpadów ra-
dioaktywnych idą w kierunku poszukiwania nowych technik (chromatografia
ekstrakcyjna, membrany ciekłe i immobilizowane), a także wykorzystania
bardziej efektywnych ekstrahentów (mono- i diamidy, etery koronowe).

Chromatografia ekstrakcyjna, w której stosuje się żywice organiczne
bądź sorbenty nieorganiczne jako matrycę dla ekstrahenta jest intensywnie
badana ze względu na wygodę związaną z eksploatacją kolumn i zwartość
aparatury w porównaniu z normalną ekstrakcją cieczową [4,62,63]. Stoso-
wanie chromatografii ekstrakcyjnej jest limitowane przez trwałość i odpor-
ność żywic na chemiczną oraz radiolityczną degradację, a także - podob-
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nie jak w ekstrakcji cieczowej - przez niebezpieczeństwo strat ekstrahenta.
Membrany ciekłe i immobilizowane zostaną opisane w rozdziale dotyczą-
cym zastosowań technik membranowych do przerobu odpadów promienio-
twórczych.

Flotacja jonowa jest metodą selektywnego wydzielania jonów metali
z roztworów wodnych, z którą wiąże się duże nadzieje [64-66]. Chociaż
technologia oparta na flotacji jonowej nie jest jeszcze gotowa do przemy-
słowych zastosowań hydrometalurgicznych, jednak ze względu na liczne
zalety rozważa się jej stosowanie również do usuwania jonów metali pro-
mieniotwórczych z silnie rozcieńczonych roztworów i strumieni odpadowych.
Ważnym elementem technologii, decydującym o jej atrakcyjności i konku-
rencyjności ekonomicznej będzie recyrkulacja reagentów. Poszukiwanie no-
wych odczynników, będących efektywnymi kolektorami jonów jest przed-
miotem prac wielu zespołów, również polskich [67-69]. Dobre wyniki sepa-
racji selektywnej daje zastosowanie związków makrocyklicznych, takich jak
etery koronowe o różnej strukturze (etery lariatowe).

Procesy elektrochemiczne obejmują: elektrolizę, elektroflotację i elek-
troflokulację, a także elektroosmozę i elektrodializę, zaliczane do technik
membranowych.

W elektrolizie metale promieniotwórcze można usuwać z roztworu po-
przez wydzielanie ich na katodzie w procesie analogicznym do galwanicz-
nego. Proces ten badano dla ścieków pochodzących z regeneracji wymie-
niaczy jonowych typu chelatowego [4]. Z rozcieńczonych roztworów promie-
niotwórczych w obecności nieaktywnych jonów Ni2+ jako nośnika wydziela-
no w ten sposób metale, takie jak: kobalt, mangan i cynk. W ciągu 100 go-
dzin uzyskano odłożenie na powierzchni katody niklu metalicznego większe
niż 0,1 kg/m3. W Harwell badano przydatność procesu elektrochemicznego
odkładania się technetu występującego w bardzo rozcieńczonym roztworze
jako nadtechnecjan. W aparacie pracującym w trybie okresowym uzyskano
współczynniki dekontaminacji rzędu 100, a w komorze przepływowej z ka-
todą stalową rzędu 10 [4]. Innym przykładem zastosowania procesów elek-
trochemicznych jest wytrącanie rutenu RuO2H2O. Ruten stanowi problem
przy przerobie odpadów ciekłych, ponieważ występuje w nich często w po-
staci lotnych, trudnych do związania związków. W opisywanym procesie
[70] usuwano ruten występujący w roztworze w postaci RuNO(NO3)3 i RuO4

poprzez przekształcanie tych związków w formę utlenioną. Eliminację Ru
osiągano poprzez kolejne utlenianie kompleksu nitrozylowego na anodzie
Pt/Ti do RuO4, a następnie redukcję do czarnego osadu RuO2H2O na ka-
todzie. Uzyskiwano współczynniki dekontaminacji większe od 100; nie ob-
serwowano zakłócania procesu poprzez obecność związków organicznych
(TBP) oraz zmianę pH w zakresie 3-12.
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W procesie elektroflotacji gazy wytwarzane elektrolitycznie wynoszą
zanieczyszczenia z zasilającego aparat roztworu surowego na powierzch-
nię, skąd są zbierane w formie skoncentrowanej do składowania bądź do
dalszej przeróbki. Pęcherzyki gazu wytwarzane przy elektrodzie mogą nieść
ładunek elektryczny, który neutralizuje cząstki koloidalne powodując ich ko-
alescencję. Aparaty do elektroflotacji prowadzonej w sposób okresowy i ciąg-
ły są dostępne na rynku. Są one jednak dosyć kosztowne, co należy zali-
czyć do wad tej metody.

Elektroflokulacja polega na koagulacji substancji koloidalnych po bez-
pośrednim wprowadzeniu do ścieku jonów flokulanta, otrzymanego poprzez
elektrolityczne rozpuszczanie anody zbudowanej zwykle z żelaza lub glinu.
Na katodzie gromadzą się jony hydroksylowe umożliwiające powstawanie
kłaczków wodorotlenku żelaza czy glinu, a wytwarzane mikropęcherzyki
gazu (wodoru) ułatwiają procesy rozdzielania. Na utworzonych kłaczkach
wodorotlenku żelaza i glinu adsorbowane są cząstki zanieczyszczeń. Pro-
ces zastosowano w Harwell Laboratory do usuwania drobno zdyspergowa-
nego oleju rzepakowego z emulsji woda-olej [41]; może on być używany
zarówno do rozdzielania zawiesin, jak i emulsji wodno-olejowych z odpa-
dów ciekłych przed końcowym wydzieleniem substancji radioaktywnych.

Rozważa się zastosowanie innych procesów elektrochemicznych do
usuwania substancji radioaktywnych z ciekłych odpadów, jak np. elektro-
chemiczna wymiana jonowa [4]. Polega ona na wprowadzeniu do struktury
materiału katody reaktywnych grup wymiennych, np. -COOH. Zjawiska elek-
trochemiczne polepszają kinetykę wymiany jonowej i pojemność sorpcyjną
materiału jonowymiennego. Proces taki testowano w Tihange w Belgii do
usuwania radioaktywnego kobaltu ze ścieków z PWR. Uzyskano zmniej-
szenie aktywności kobaltu w ściekach z 46,75 do 0,93 Bq/cm3, a po opty-
malizacji procesu do 0,17 Bq/cm3. Możliwość zastosowania procesu wymia-
ny jonowej prowadzonego kolejno z użyciem elektrod aniono- i kationowy-
miennych do przerobu ścieków promieniotwórczych o dużej zawartości soli
zademonstrowano w Harwell.

Wykorzystanie elektrycznych procesów membranowych - elektroos-
mozy i elektrodializy opisano w następnym rozdziale. W tabeli 2.1 przed-
stawiono charakterystykę procesów stosowanych w przerobie ciekłych od-
padów promieniotwórczych.

Jak nietrudno zauważyć, nie ma idealnej metody oczyszczania; wy-
bór procesu uzależniony jest od lokalnych warunków: składu unieszkodli-
wianych ścieków, ich aktywności właściwej, rodzaju rozpuszczalnika. Dobre
rezultaty może dawać łączenie dwóch lub kilku metod w procesy hybrydo-
we, z których każdy można stosować do innych zakresów stężeń czy róż-
nych składników roztworu, usuwanych na kolejnych stopniach oczyszczania.
Takie łączenie może uczynić proces bardziej efektywnym i ekonomicznym.
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Układy hybrydowe są bardziej elastyczne niż pojedyncze procesy, można
je łatwiej optymalizować w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

2.2. Przerób ciekłych odpadów promieniotwórczych za pomocą
technik membranowych

2.2.1. Wymagania stawiane membranom i procesom membranowym
stosowanym w przeróbce ciekłych odpadów promieniotwórczych

Klasyczne metody unieszkodliwiania ciekłych odpadów promieniotwórczych,
takie jak strącanie połączone z sedymentacją i sorpcją na kolumnach jono-
wymiennych czy odparowanie mają wiele wad. Należy do nich zaliczyć du-
że zużycie energii oraz konieczność wprowadzenia trzeciej fazy, co powo-
duje powstawanie wtórnych odpadów promieniotwórczych (osady ze zbior-
ników sedymentacyjnych, sorbenty z kolumn jonowymiennych i roztwory
poregeneracyjne), wymagających dodatkowego unieszkodliwiania. Wady tej
nie mają metody membranowe, w których różnice własności fizyko-chemicz-
nych poszczególnych składników roztworu wykorzystywane są do ich roz-
dzielenia na permeat o małym stężeniu substancji rozpuszczonych oraz za-
tężony retentat o znacznie zredukowanej objętości. W procesach membra-
nowych zanieczyszczenia promieniotwórcze są wydzielane z odpadów po-
przez selektywny transport pewnych składników roztworu przez membrany
pod wpływem rozmaitych sił napędowych, takich jak: gradient ciśnienia,
stężenia, temperatury (rys.2.3).

PROCESY SEPARACJI MEMBRANOWEJ

I
PROCESY
CIŚNIENIOWE
• Mikrofiltraqa
• Ultrafiltraqa
• Nanofiltracja
• Odwrócona osmoza
• Separacja gazowa

1
PROCESY DYFUZYJNE
• Perwaporacja
• Dializa
• Pertrakcja
• Ekstrakcja membranowa
• Absorpcja membranowa

PROCESY ELEKTRYCZNE
• Elektrodializa
• Elektroosmoza

1
PROCESY
CHEMICZNE
• Membrany ciekłe
• Hemodializa
• Transport ułatwiony

PROCESY CIEPLNE
• Destylacja

membranowa

Rys.2.3. Klasyfikacja procesów membranowych.
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Membranowe procesy ciśnieniowe obejmują m.in.: odwróconą osmo-
zę (RO) zwaną też hipe.rfiltracją, nanofiltrację (NF), ultrafiltrację (UF) i mikro-
filtrację (MF), które zyskały najwyższy stopień zaawansowania. Klasyfikacji
procesów membranowych dokonano biorąc pod uwagę zdolność rozdziel-
czą stosowanych membran, którą można określić przez wielkość oddziela-
nych molekuł bądź cząstek. Wielkość ta odpowiednio wynosi: dla RO < 1 nm,
NF - 1-10 nm, UF - 10-100 nm, MF - 0,1-1 nm. Ze względu na ograniczo-
ne możliwości metod pomiarowych, rozmiary porów dla większości mem-
bran są wielkością umowną i dlatego do ich charakterystyki używa się ter-
minu cut-off (punkt odcięcia), czyli wielkości najmniejszej zatrzymywanej
przez membranę cząsteczki, wyrażanej w daltonach (D).

Wiele procesów membranowych znalazło już zastosowanie w prze-
róbce ciekłych odpadów radioaktywnych. Wybór procesu zależy od składu
przerabianych odpadów, parametrów, jakie należy osiągnąć w trakcie ich
przeróbki - tzn. wielkości współczynników dekontaminacji w zależności od
wymagań określonych obowiązującymi normami i koniecznej redukcji obję-
tości - czy potrzeby odzyskiwania z roztworu określonych składników. Inne
wymagania stawia się instalacjom przerabiającym odpady z elektrowni ją-
drowych czy zakładów przerobu paliwa, a inne instalacjom do przeróbki od-
padów pochodzących z produkcji radiofarmaceutyków i diagnostyki medycz-
nej. Oczyszczenie strumieni przeprowadza się do poziomu stężeń umożli-
wiających ich bezpieczne odprowadzenie do środowiska wraz z redukcją
objętości radioaktywnej pozostałości przed zestaleniem. Procesy membra-
nowe pozwalają nie tylko na usuwanie określonych składników roztworów,
ale także na ich odzysk. Oddzielenie wartościowych składników prowadzi
się w celu ich ponownego wykorzystania lub zawrócenia w procesie (recy-
klingu), czego przykładem jest wydzielanie kwasu borowego z chłodziwa
reaktorowego czy regeneracja czystej wody do ponownego użycia.

Odwrócona osmoza pozwala na całkowite zatrzymanie wszystkich roz-
puszczonych związków. Dla uniknięcia blokowania gęstych membran RO
stosuje się jako stopień poprzedzający mikrofiltrację bądź ultrafiltrację. Ostat-
nio coraz częściej wprowadza się nanofiltrację, za pomocą której można
oddzielić jony jednowartościowe od dwuwartościowych. Nanofiltracja pozwa-
la na uzyskanie większych strumieni i stosowanie niższych ciśnień niż RO.
Ultrafiltracja oprócz zastosowań w filtracji wstępnej może być używana do
oddzielania koloidów, które często tworzą jony aktynowców czy metali, ta-
kich jak izotopy: ^Mg, 55Fe, 60Co i 125Sb. Mikrofiltrację, której ogólną funkcją
jest separacja zawiesin, w technologiach jądrowych wykorzystuje się do
odwadniania osadów przed składowaniem końcowym.

Właściwości membrany decydują zarówno o wydajności, jak i selek-
tywności stosowanego procesu, co wpływa z kolei na jego wykonalność i eko-
nomikę. Wybór membrany do konkretnego zastosowania jest pierwszym kro-

32



kiem w projektowaniu przyszłych systemów opartych na procesach mem-
branowych. Zależność pomiędzy strukturą membrany i jej własnościami se-
paracyjnymi powoduje, że jej charakterystyka wyrażona przez takie para-
metry, jak średnia wielkość poru, rozkład wielkości porów, porowatość, sto-
pień krystaliczności musi być znana przed podjęciem decyzji o jej zasto-
sowaniu. Pożądanymi cechami membran jest wysoka selektywność i duże
strumienie produktu uzyskiwane z jednostki powierzchni. Dlatego membra-
ny powinny mieć wąski rozkład porów, wysoką porowatość i małą grubość.

Struktura membrany może być homogeniczna (symetryczna) albo nie-
homogeniczna, złożona z wielu warstw, np. cienkiej skórki i grubszej war-
stwy podkładu wykonanego z tego samego polimeru. Membrany mogą być
porowate i lite (gęste). W przypadku membran porowatych separacja jest
osiągana na drodze mechanizmu sitowego, dla litych ważne są oddziaływa-
nia fizyko-chemiczne pomiędzy składnikami układu rozdzielczego, a o se-
paracji decydują mechanizmy sorpcji i dyfuzji w polimerze.

Membrany do przerobu odpadów radioaktywnych muszą charaktery-
zować się nie tylko dobrymi parametrami separacyjnymi, ale również odpo-
wiednią wytrzymałością i odpornością na promieniowanie jonizujące powo-
dujące trwałe zmiany w strukturze polimeru. W technologiach jądrowych
używane są zarówno membrany z polimerów, jak i materiałów nieorganicz-
nych. Każdy z tych materiałów ma, obok licznych zalet, również wady, ogra-
niczające jego stosowanie. Zaletą membran polimerowych jest stosunkowo
niski koszt produkcji i szeroka dostępność na rynku. Łatwość formowania
membran o różnej geometrii i w różnych konfiguracjach daje możliwość
szybkiego rozwiązywania problemów inżynierskich. Polimery, takie jak oc-
tan celulozy, estry celulozy, regenerowana celuloza, polisulfony, poliamidy,
polipropylen czy poliwęglany są najczęściej używane do produkcji mem-
bran ultrafiltracyjnych i mikrofiltracyjnych. Membrany do odwróconej osmo-
zy są wytwarzane zwykle jako 2-5-warstwowe kompozyty.

Membrany nieorganiczne posiadają wiele zalet, jak wysoka odpor-
ność na środowisko chemiczne (pracują zwykle w pełnym zakresie pH, nie
zmieniają właściwości w kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi), tem-
peraturę i - co ważne dla zastosowań w technologiach jądrowych - dzia-
łanie promieniowania jonizującego. Ich własności nie ulegają zmianie przy
długotrwałej pracy z roztworami promieniotwórczymi, także o wysokiej ak-
tywności właściwej. Takie membrany mogą być również używane do prze-
róbki odpadów zawierających emitery promieniowania a. Aż 70% rynku
membran nieorganicznych stanowią dziś membrany ceramiczne; inne ma-
teriały to: metale, spieki węglowe czy szklane. Membrany nieorganiczne
mają na ogół strukturę kompozytową, często wielowarstwową, w której tyl-
ko wierzchnia, cienka warstwa pełni rolę selektywnej warstwy separacyjnej,
opartej na porowatym podkładzie. Ceramiczne membrany są zwykle pro-
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dukowane jako wielokanałowe elementy monolityczne. Przekrój monolitu
może być kołowy bądź heksagonalny (np. membrany Membralox), a ilość
kanałów waha się od 3 do 100. Są też przykłady membran rurowych i płas-
kich, takie jak moduły Keram (TAMI Industries). Gęstość upakowania dla
membran ceramicznych jest zwykle niska, nie przekracza 540 m2/m3 dla
elementów monolitycznych i ok. 40 m2/m3 dla elementów płaskich. Dla po-
równania, gęstość upakowania polimerowych elementów spiralnych wynosi
800-1200 m2/m3, a dla membran typu hollow fibers może sięgać 30 000
m2/m3.

Membrany wytworzone w procesie pierwotnym mogą być modyfiko-
wane do różnych celów poprzez zmianę wielkości porów i chemicznych
właściwości materiału. Stosuje się też połączenie materiałów organicznych
z nieorganicznymi w celu otrzymania tzw. membran hybrydowych o pożą-
danej strukturze i własnościach, również dla zastosowań jądrowych.

W przerobie ciekłych odpadów radioaktywnych wykorzystywane są
przede wszystkim membrany o strukturze asymetrycznej stosowane w pro-
cesach ciśnieniowych, takich jak: MF, UF, RO. Do odwróconej osmozy uży-
wa się głównie membran kompozytowych, pozwalających na wysoką selek-
tywność przy jednoczesnych dużych uzyskach produktu. W ultrafiltracji i mi-
krofiltracji możliwe jest użycie chemicznie odpornych membran nieorga-
nicznych.

Z punktu widzenia zastosowań w technologiach jądrowych ważną ce-
chą membrany jest jej geometria. Membrany polimerowe mogą być wytwa-
rzane jako folie, rury, kapilary czy włókna, tzw. hollow fibers. Membrany
płaskie formuje się w konfiguracje spiralne (spiral-wound) lub wkłady fałdo-
wane (pleated cartridges). Wygodnym rozwiązaniem jest modułowa budowa
jednostek membranowych, pozwalająca na rozwinięcie powierzchni mem-
bran oraz łatwe przenoszenie skali urządzeń. Przystępując do wyboru kon-
figuracji membrany do zastosowań w technologiach jądrowych należy wziąć
pod uwagę nakłady energii wiążące się z występującymi spadkami ciśnie-
nia, jak również warunki hydrodynamiczne w aparacie wpływające na turbu-
lencje i wymianę masy, redukujące zjawisko polaryzacji stężeniowej w war-
stewce przymembranowej i pozwalające na jej łatwe czyszczenie. Proble-
my foulingu membran są szczególnie ważne przy zastosowaniach jądro-
wych z uwagi na konieczność mycia, które powoduje wytwarzanie odpadów
wtórnych, wymagających kolejnego przerobu. Unikanie foulingu i powsta-
wania osadów mineralnych (scalingu) wszystkimi dostępnymi środkami jest
szczególnie ważne, a wybór odpowiedniej geometrii membrany, pozwalają-
cej na łatwe czyszczenie za pomocą strumienia zwrotnego bądź roztworów
myjących może to ułatwić.

Nowym rozwiązaniem, stosowanym w technologiach jądrowych są fil-
try dynamiczne w postaci obracających się dysków. Pozwalają one na wy-

34



korzystanie turbulencji i sił ścinających w celu zmniejszenia polaryzacji stę-
żeniowej i foulingu. Takie filtry w komorach SpinTek testowano w procesie
zatężania ciekłych ścieków [71]. Mniejszą wersję urządzenia SpinTek STU
zastosowano do oczyszczania wysokoaktywnych ścieków w komorach rę-
kawicowych w Los Alamos Nuclear Laboratory [72].

Jedną z ważniejszych cech membran stosowanych do przerobu od-
padów radioaktywnych jest ich wytrzymałość i stabilność w kontakcie z pro-
mieniowaniem jonizującym. Promieniowanie to przy dłuższym oddziaływa-
niu może powodować zmiany strukturalne w membranie, odbijające się na
jej charakterystyce separacyjnej i permeacyjnej. Może w różny sposób od-
działywać na strukturę polimeru: powodować powstawanie nowych struktur
poprzez sieciowanie, wpływać na zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego po-
limeru poprzez zrywanie łańcuchów głównych, a także zmieniać charakter
i liczbę wiązań podwójnych, inicjować reakcje utleniania w obecności tlenu,
itp. Silnej degradacji mogą ulegać polimery zawierające czwartorzędowe
atomy węgla w łańcuchu, natomiast monomery, takie jak styren, butadien,
akrylonitryl czy chlorek poliwinylidenu mogą ulegać polimeryzacji pod wpły-
wem promieniowania jonizującego.

Efekty oddziaływania promieniowania na membrany polimerowe były
badane przez wielu autorów [73-77]. Przeprowadzone badania wykazały
ograniczoną odporność membran polimerowych na promieniowanie jonizu-
jące, jakkolwiek dawki progowe dla niemal wszystkich materiałów były wy-
starczająco wysokie do zastosowań w przerobie nisko- i średnioaktywnych
odpadów promieniotwórczych w czasie nieprzekraczającym czasu życia
membran, zwykle szacowanego na 3-4 lata. Znacznie wyższą odporność
wykazują membrany z ceramiki, takie jak choćby wytwarzane przez wiele
lat dla francuskich elektrowni jądrowych przez firmę SCT membrany Mem-
bralox. Jednak ceny membran ceramicznych są ok. 10-krotnie wyższe od
cen membran polimerowych.

Właściwości transportowe membran i ich efektywność separacyjną
określają następujące parametry operacyjne:
- Strumień permeatu J wyrażony jako objętość produktu otrzymywanego
z jednostki powierzchni w jednostkowym czasie:

J = l™ (2.5)
F dt y '

gdzie: V- objętościowa lub masowa wydajność produktu, F- powierzchnia
czynna membrany, f-czas.

Współczynnik retencji R.

C o

(2.6)
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gdzie: c0 - stężenie substancji rozpuszczonych w surówce, cp - stężenie
substancji rozpuszczonych w permeacie.
- Współczynnik dekontaminacji DF:

DF = ^T (2-7)

gdzie: Ao - radioaktywność właściwa w surówce, Ap - radioaktywność wła-
ściwa w permeacie.

Współczynnik redukcji objętości VRC:

VRC=^_ (2.8)

gdzie: Vo - początkowa objętość surówki, VB - końcowa objętość retentatu.
- Współczynnik zatężenia CFC:

CFc=f- (2-9)
gdzie: cR - stężenie substancji rozpuszczonych w retentacie.
- Współczynnik zatężenia substancji radioaktywnych CFA:

gdzie: AR - radioaktywność w retentacie.
- Współczynnik redukcji stężenia soli KTDS:

KTDS=J- (2-11)

- Współczynnik rozdzielenia o ^ , określany w przypadku mieszanin (izo-
topowych, gazowych, organicznych), będący miarą selektywności mem-
brany:

^ (2.12)

gdzie: yA, yB - stężenie składnika A i B w permeacie; xA, xB - stężenie skład-
nika A i B w retentacie.

Moduły membranowe można łączyć na wiele sposobów. Wybór ukła-
du zależy od procesu, składu i objętości strumieni oczyszczanych; wymaga-
nej czystości produktu, a także nakładów, jakie można ponieść na projek-
towaną instalację. Koszty stałe odgrywają znaczącą rolę przy projektowa-
niu instalacji małej i średniej wielkości. Mniej ważne są koszty operacyjne,
które nabierają znaczenia przy instalacjach o dużej wydajności. Wzrost na-
kładów inwestycyjnych na wyposażenie dużych instalacji, takich jak dodat-
kowe zabezpieczenia, systemy pomiarowe i sterujące czy systemy myjące
jest uzasadniony jedynie w przypadku, gdy gwarantuje redukcję kosztów
operacyjnych. Instalacje przemysłu jądrowego wymagają specjalnych urzą-
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dzeń kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z tym ich koszty
stałe są stosunkowe wysokie.

Układy membranowe mogą pracować w systemie okresowym bądź
ciągłym. Najprostszym rozwiązaniem jest tryb okresowy typu dead-end,
często stosowany w mikrofiltracji, w którym cała porcja surówki przechodzi
przez membranę, co powoduje stopniowe zatężanie roztworu wyjściowego
i pogarszanie się jakości permeatu. Częściej używa się trybów ciągłych, ta-
kich jak przepływ krzyżowy zmniejszający niekorzystne zjawiska w warstew-
ce przymembranowej. Tryb ten można stosować jako przepływ współprą-
dowy, przeciwprądowy, z doskonałym mieszaniem i doskonałym miesza-
niem po stronie permeatu. Przepływ w module może być realizowany jako
pojedyncze przejście bądź w układzie z recyrkulacją. W przypadku, gdy od-
pady powstają w sposób nieciągły, możliwe jest również wykorzystanie ukła-
dów okresowych. Moduły łączy się w szereg bądź równolegle, przy czym
liczba modułów (połączonych równolegle) w kolejnych stopniach szeregu
zmniejsza się ze względu na stopniową redukcję objętości strumieni. Roz-
wiązania te są szczegółowo opisane w książkach na temat procesów i ukła-
dów membranowych [78,79].

Układy kaskadowe stosuje się w technologiach jądrowych do rozdzie-
lania izotopów, kiedy produkt uzyskiwany w pojedynczym stopniu rozdziel-
czym nie ma wymaganej czystości. Układ kaskadowy zastosowano do wzbo-
gacania 235U w postaci heksafluorku uranu przy użyciu metalicznych mem-
bran porowatych w kaskadzie wielostopniowej. Stosunek mas cząsteczko-
wych rozdzielanych izotopomerów 235UF6 i 238UF6jest mały (ok. 1,008), a
średni współczynnik wzbogacenia na drodze dyfuzji gazowej wynosi tylko
1,0043 i dla otrzymania produktu o wymaganym stężeniu efekt separacji
musi być powielony na wielu stopniach. Stopnie mogą być połączone między
sobą w różny sposób. Najprostszym schematem jest kaskada bez powrotu,
którą stosuje się w sytuacjach, kiedy retentat w sekcji wzbogacającej nie
jest wartościowy, jak w przypadku produkcji deuteru metodą elektrolityczną.
Gdy mamy do czynienia z wartościowym materiałem surowym i chcemy
uniknąć strat produktu stosuje się kaskadę recyrkulacyjną, której koszty są
wyższe.

Poważnym problemem instalacji membranowych jest fouling mem-
bran. Zjawiskami towarzyszącymi foulingowi, a jednocześnie informującymi
o jego wystąpieniu jest spadek strumienia permeatu (filtracja przy stałym
ciśnieniu) lub wzrost różnicy ciśnień w module (filtracja przy stałej wydajno-
ści). Podczas oczyszczania ścieków radioaktywnych, szczególnie gdy w roz-
tworze są obecne substancje makromolekularne wiążące jony, na powierz-
chni membrany, a także w jej porach, formowana jest warstwa osadu po-
wodująca zmniejszenie prędkości filtracji. Często jednak ta dodatkowa war-
stwa działa jak membrana wtórna i zdolność rozdzielcza układu wzrasta.
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W konsekwencji następuje akumulacja substancji radioaktywnych na po-
wierzchni membrany i spadek strumienia, co sprawia, że układ wymaga
czyszczenia. Zwykle stosuje się wtedy mycie małymi porcjami wody bądź
roztworów kwaśnych czy alkalicznych. Słaba odporność membran polime-
rowych limituje wybór roztworów myjących i temperaturę kąpieli. Ograniczeń
takich nie ma w przypadku membran nieorganicznych. Po cyklu mycia otrzy-
muje się dodatkowo małe objętości roztworów myjących o dużym stężeniu
substancji radioaktywnych. W literaturze opisano przypadki, kiedy akumula-
cja w membranie wtórnej może dochodzić do 90% aktywności roztworu [80].
Osadzanie się substancji radioaktywnych na powierzchni membrany jest
zjawiskiem niekorzystnym w przypadku membran polimerowych, które pod
wpływem długotrwałej ekspozycji na promieniowanie emitowane przez zwią-
zane radioizotopy mogą tracić swoje właściwości transportowe.

Podstawowymi metodami przeciwdziałającymi foulingowi są techniki
przygotowania wstępnego filtrowanych roztworów (pretreatment), kontrola
warunków hydrodynamicznych w aparacie (mały strumień, duże prędkości
liniowe, promotory turbulencji, filtracja dynamiczna) i specjalna konstrukcja
modułu (filtracja krzyżowa).

Podczas zatężania ścieków radioaktywnych metodami membrano-
wymi może nastąpić przekroczenie granicy rozpuszczalności soli obecnych
w roztworze. Sole te wytrącają się wtedy na powierzchni membran (scaling)
i innych częściach instalacji powodując korozję i niszczenie jej elementów.
Najczęściej wytrącającymi się związkami są sole wapnia (węglany, siarcza-
ny, fluorki, fosforany), siarczany baru i strontu, krzemionka i węglan mag-
nezu. Metodami przeciwdziałającymi scalingowi jest odpowiednie przygoto-
wanie filtrowanych roztworów (dodawanie kwasów w celu usunięcia węgla-
nów, zmiękczanie przez dodanie wapna, wymiana jonowa czy usunięcie
jonów dwuwartościowych metodą nanofiltracji) bądź dodanie antyskalantów.
Antyskalanty zapobiegają wytrącaniu się soli poprzez formowanie mikro-
kryształków o małej zdolności do aglomeracji. Mikrokryształki te zakłócają
krystalizację soli będących przyczyną scalingu. Dobrymi substancjami hamu-
jącymi wytwarzanie kamienia są: polifosforany, polikarboszczawiany, poli-
akrylany i polimaloniany. W instalacji RO w Chalk River Laboratories (Ka-
nada) do zapobiegania wytrącaniu się kamienia zastosowano antyskalant
Pretreat Plus (King Lee Technologies, San Diego) [81-85], dla instalacji RO
w IEA wybrano sześciometafosforan sodu (Calgon®). W Australian Nuclear
Science and Technology Organisation (ANSTO) używano kwasu fosfino-
karboksylowego (AS-1000) i polikarboksylowego AS-1300 [86]. Alternatyw-
ną metodą zmiękczania wody i zapobiegania narostom może być energo-
oszczędna technika magnetyczna zalecana przez U.S. Department of En-
ergy [87].
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Częstość czyszczenia membran zależy w dużej mierze od składu
przerabianych ścieków. Jeśli stosowane jest czyszczenie chemiczne, obję-
tość strumieni myjących powinna być mała dla zminimalizowania ilości od-
padów wtórnych. Wybór substancji myjących związany jest z rodzajem wy-
stępującego foulingu (wytrącające się sole, zawiesiny, substancje organicz-
ne, fouling biologiczny) i związkami obecnymi w ściekach. Najbardziej po-
pularnymi substancjami myjącymi są: kwas cytrynowy, kwas siarkowy, wo-
dorotlenek sodu, trójpolifosforan sodu i kwas etylenodiamino-tetraoctowy
(EDTA). Te tanie, szeroko dostępne substancje są niekiedy zastępowane
specjalnymi środkami proponowanymi przez producentów membran dla kon-
kretnych układów. W Chalk River Laboratories stosowano środek alkaliczny
Memclean zawierający EDTA [81-85,88], w Instytucie Chemii i Techniki Ją-
drowej (IChTJ) do mycia ceramicznych membran używano P3-ultrasil (Hen-
kel) [89].

Możliwe jest czyszczenie mechaniczne, np. przez wprowadzanie ku-
lek z pianki do wnętrza membran rurowych czy za pomocą sprężonego po-
wietrza lub strumienia cieczy skierowanego przeciwnie do strumienia w mo-
dule. Ta ostatnia metoda usuwa również osady z porów, jednak nie poleca
się jej do wszystkich konfiguracji.

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest mycie bezpośrednie, stosowane
do membran ze stali, grafitu lub przewodzącej prąd elektryczny ceramiki.
Poprzez zastosowanie krótkiego impulsu prądowego (1 -5 s przy natężeniu
50-200 mA/cm2) wytwarza się małe pęcherzyki gazu, które usuwają stały
osad bez przerywania filtracji [4]. Przy tym rozwiązaniu redukuje się pręd-
kości przepływu i ciśnienie transmembranowe w module, co owocuje mniej-
szym zużyciem instalacji i niższym zużyciem energii. Metoda została prze-
testowana w układach mikro- i ultrafiltracji, w których usuwano radioizotopy
metodą wspomaganą sorpcją za pomocą sorbentów nieorganicznych, połą-
czoną ze współstrącaniem z wodorotlenkiem żelaza.

Czas „życia" membran zależy od warunków pracy i nie przekracza 3-4
lat. Po tym okresie membrany muszą zostać wymienione. W zależności od
stosowanej konfiguracji wymienia się całe moduły membranowe albo tylko
zużyte wkłady. Wyjęte wkłady membranowe i inne części jednorazowe mu-
szą być składowane jako odpady stałe bądź przetworzone.

2.2.2. Przykłady zastosowań procesów membranowych w przeróbce
ciekłych odpadów promieniotwórczych

Odwrócona osmoza zastosowana do przerobu ciekłych odpadów
promieniotwórczych

Odwrócona osmoza jest dobrze rozwiniętą technologią, stosowaną
powszechnie w różnych gałęziach ochrony środowiska i przemysłu, również
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w technologiach jądrowych. Z uwagi na wysoką zdolność rozdzielczą za-
stępuje ona w wielu wypadkach metodę wypamą lub wymianę jonową.
Zwykle permeat pochodzący z instalacji RO zostaje odprowadzony bezpo-
średnio do środowiska bądź użyty jako woda technologiczna. Zatężony kon-
centrat jest poddawany dalszym stadiom obróbki, pozwalającym na późnie-
sze jego składowanie jako odpadu. Istnieje wiele przykładów instalacji prze-
mysłowych do przeróbki odpadów promieniotwórczych.

W Chalk River Laboratories (Atomie Energy of Canada Ltd.) eksploato-
wana jest instalacja oczyszczająca mieszane ścieki radioaktywne [81-84].
Składa się ona ze stopnia mikrofiltracji o przepływie krzyżowym, układu spi-
ralnych modułów RO (SWRO) oraz modułów rurowych RO (TRO). Instalacja
przerabia 2200 m3 ścieków rocznie. Ścieki, podawane do instalacji z uzupeł-
nianego cotygodniowo zbiornika o objętości 80 m3, zawierają głównie sub-
stancje emitujące promieniowanie y i p o aktywności 10 000-30 000 Bq/ml.
Pierwszy stopień mikrofiltracji zatrzymuje zawiesiny o nominalnej średnicy
większej od 0,2 |o.m. Permeat z tego stopnia podawany jest do pierwszego
stopnia odwróconej osmozy (SWRO). Czysta woda z SWRO (permeat)
przeznaczona jest do zrzutu do środowiska, natomiast retentat jest dalej
zatężany w drugim stopniu odwróconej osmozy (TRO); część retentatu
zawracana jest z powrotem do zbiornika zasilającego. Retentat z TRO jest
dodatkowo zatężany w wyparce cienkowarstwowej, a następnie podlega
bitumizacji. Permeat natomiast jest zawracany do oczyszczania w SWRO.
Stopień oczyszczenia w całej instalacji dla zanieczyszczeń podstawowych
wynosi: a - 99,9%, p/y- 99,6%, PO43" - 99,1%, objętościowy odzysk stru-
mienia po odwróconej osmozie (SWRO i TRO) - 96,6%. Redukcja obję-
tości w całym, zintegrowanym systemie oczyszczania (włączając odwróco-
ną osmozę i wyparkę cienkowarstwową) osiąga wartość 250.

Zastosowanie odwróconej osmozy w elektrowni Ninę Mile Point (USA)
pozwoliło na pełne zamknięcie obiegów wodno-ściekowych w blokach Unit 1
(610 MWe) i Unit 2 (1225 MWe), które pracują przy zerowym zrzucie ście-
ków. Bloki wyposażone są w instalacje RO w pełnej skali, oparte na syste-
mach Thermex™ oczyszczających ścieki niskoaktywne. Nowoczesny system
Thermex™ wyposażony jest w układ RO do usuwania substancji rozpusz-
czonych, jednostkę foto-oksydacji oraz kolumny jonowymienne oczyszcza-
nia ostatecznego [90]. Podobny system hybrydowy zastosowano w elek-
trowni jądrowej Pilgrim (USA) do oczyszczania ciekłych odpadów z reaktora
BWR (boiling water reactor).

W elektrowni jądrowej Wolf Creek (USA) do oczyszczania niskoak-
tywnych ścieków promieniotwórczych wprowadzono odwróconą osmozę po-
łączoną z ultrafiltracją. Zastosowano tu system ZERO™ składający się z mo-
dułów rurowych UF i spiralnych RO, sytemu suszarek bębnowych dla kon-
centratu oraz jednostki demineralizacji [90,91]. Zawiesiny ze ścieków usuwa-
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ne są na stopniu UF. Koncentrat z tego stopnia jest zawracany do zbiornika
surówki, a permeat kierowany do modułów spiralnych RO. Dwa stopnie RO
połączone są szeregowo; permeat z pierwszego stopnia zasila drugi sto-
pień. Koncentrat z drugiego stopnia jest zawracany na wejście pierwszego,
a koncentrat z pierwszego stopnia jest finalnym koncentratem z całej insta-
lacji, dalej przerabianym w systemie suszarek bębnowych. Permeat po od-
wróconej osmozie jest dodatkowo czyszczony w układzie demineralizacji.
Dla zwiększenia wydajności układu zatężania wykorzystującego suszarki
bębnowe zbudowano dodatkowy układ RO. Układ ten wyposażony jest w
membrany do odsalania wody morskiej, które pozwalają na filtrację wysoko
zasolonych roztworów i 10-20-krotną redukcję objętości koncentratu.

W elektrowni jądrowej Bruce (Kanada) zastosowano ultrafiltrację i od-
wróconą osmozę do oczyszczania ścieków pochodzących z chemicznego
mycia generatora pary. Roztwory myjące kocioł parowy i wymienniki ciepła
zawierały EDTA. Technologię membranową połączono tu z utlenianiem wil-
gotnym powietrzem (wetairoxidation-\NAO) [92]. Zanieczyszczenia orga-
niczne utleniono na drodze WAO do ditlenku węgla i wody; nadmiar amonia-
ku, pochodzący z mokrego utleniania powietrznego ścieków zawierających
miedź i żelazo, usuwano powietrzem w wysokiej temperaturze. Ultrafiltrację
i dwustopniową odwróconą osmozę zastosowano do oczyszczania roztwo-
rów pochodzących z WAO. Układ UF składał się z dziesięciu modułów ruro-
wych Zenon ZPF-12 połączonych szeregowo. Pierwszy układ RO pracował
pod ciśnieniem 6,5 MPa, drugi - 4,1 MPa. Obydwa układy zbudowane były
z modułów spiralnych Filmtec SW30HR. Permeat z instalacji kierowano do
lokalnej oczyszczalni ścieków, a koncentrat zawracano do dalszej przeróbki
metodą WAO lub zestalania.

Ultrafiltrację połączoną z odwróconą osmozą zastosowano także w
elektrowni jądrowej Comanche Peak (USA) do oczyszczania odcieków z ka-
nalizacji podłogowej i wód pochodzących z recyklingu boru [90]. Głównym
zadaniem systemu, zaprojektowanego przez RWE NUKEM Corporation,
było zademonstrowanie jego przydatności do usuwania 58Co w postaci ko-
loidalnej, radioaktywnego cezu i jodu. Zawiesiny usuwano na drodze ultra-
filtracji, substancje rozpuszczone za pomocą odwróconej osmozy. Membran
nanofiltracyjnych używano do oddzielenia boru. Permeat z odwróconej os-
mozy dodatkowo oczyszczano na kolumnach jonitowych.

Ultrafiltrację połączoną z odwróconą osmozą zastosowano w bloku 1
elektrowni Dresden (USA) do przerobu porcji niskoaktywnych ścieków za-
nieczyszczonych pierwiastkami transuranowymi (TRU) [90]. Ścieki zgroma-
dzono w dwóch zbiornikach o pojemności całkowitej 1440 m3. Permeat z in-
stalacji oczyszczającej przechodził do demineralizatorów złożowych, a po
kontroli radioaktywności odprowadzano go na zewnątrz elektrowni. Uzys-
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kano w ten sposób 10-krotną redukcję objętości ścieków zebranych w zbior-
nikach.

Ścieki militarne przerabiane w Savannah River oprócz niebezpiecz-
nych materiałów radioaktywnych zawierają duże stężenia azotanu sodu [90].
Zastosowano tu do oczyszczania układ składający się z mikrofiltracji połą-
czonej z odwróconą osmozą. Układ mikrofiltracji składał się filtrów cerami-
cznych o średnicy poru 0,2 |xm z przepływem krzyżowym. Stopień odwróco-
nej osmozy tworzyły spiralne elementy o wysokim współczynniku retencji
soli. W skład instalacji oczyszczającej wchodziły jonity do usuwania rtęci,
złoże z węgla aktywnego do zatrzymania substancji organicznych, kolumny
jonowymienne do czyszczenia finalnego i wyparka. Instalacja spełniła swoją
rolę; jednym z poważniejszych mankamentów było wystąpienie biofoulingu
membran MF [93].

W systemie ścieków przerabianych przez ANSTO znajduje się linia
ciekłych odpadów radioaktywnych pochodzących z laboratoriów i produkcji
radioizotopów, które dostarczają 15 m3/d. Ilość ścieków promieniotwórczych
ma w niedalekiej przyszłości wzrosnąć w związku z likwidacją reaktora
HIFAR, pracującego w Lucas Heights (Australia) od ponad 40 lat [86,94].
Wielkość zaprojektowanej instalacji membranowej osiągnęła 10% projekto-
wanej w przyszłości jednostki w skali przemysłowej, co odpowiadało wydaj-
ności 20 l/min czystego permeatu. Instalacja składała się ze stopnia filtracji
wstępnej zbudowanego z modułów UF, dwóch ciągów oczyszczania per-
meatu i dwóch stopni zatężania retentatu zbudowanych ze spiralnych mo-
dułów RO. Stopień ultrafiltracji złożony z połączonych ze sobą ośmiu stalo-
wych obudów zawierających rurowe moduły PCI FPA10 (membrana PVDF,
100 000 MWCO) usuwał zawiesiny i substancje koloidalne. Dwa ciągi RO
połączone szeregowo, usuwające kolejno rozpuszczone zanieczyszczenia,
składały się z elementów spiralnych 4"FILMTEC XLE-4040. Drugi stopień,
używany do dalszego zatężania retentatu i redukcji objętości promieniotwór-
czej pozostałości, zbudowany był z elementów 2.5"FILMTEC BW30-2540.
Membrany RO zrobione były z cienkowarstwowych kompozytów poliamido-
wych. Instalacja wyposażona była również w system z kolumnami aniono-
i kationowymiennymi, dla opcjonalnego czyszczenia permeatu ze stopnia
RO2. Instalację przetestowano ze ściekami chemicznymi i radioaktywnymi.
W wyniku filtracji uzyskano permeat o wysokiej czystości, nie wymagający
dalszego oczyszczania na jonitach. Zaobserwowano duży spadek strumie-
nia w jednostce UF wskutek nieodwracalnego foulingu membran środkami
powierzchniowo czynnymi pochodzącymi z produkcji radiofarmaceutyków.
Sprawdzono skuteczność środków chemicznych redukujących fouling i sca-
ling.

Odwrócona osmoza poprzedzona mikrofilotracją lub ultrafiltracją jest
rozważana jako opcja w przerobie ciekłych radioaktywnych odpadów po-
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chodzących z rumuńskich instalacji jądrowych. Badania nad tymi metodami
są prowadzone w Research Center for Macromolecular Materials and Mem-
branes w Bukareszcie i w Institute of Nuclear Research w Pitesti (Rumu-
nia). Membranowe techniki ciśnieniowe mają być zastosowane do oczysz-
czania ścieków pochodzących z dekontaminacji instalacji jądrowych i obie-
gu pierwotnego reaktora [95,96].

W Hiszpanii badano możliwość wykorzystania odwróconej osmozy do
przerobu ścieków z zastosowań medycznych [97,98] oraz jako metodę usu-
nięcia 137Cs z odpadów z dekontaminacji po wypadku w zakładach produk-
cji stali [99,100]. Odwrócona osmoza jest rozważana jako metoda usuwa-
nia zanieczyszczeń radioaktywnych wody (137Cs i 90Sr) w pobliżu elektrowni
jądrowych [101], a także pozbywania się małych ilości radionuklidów (222Rn,
234U> 238^ 226 R a ) ^ ^ ^ ^ [102,103].

Zastosowanie nanofiltracji do przerobu ciekłych odpadów
promieniotwórczych

Nanofiltracja uznawana jest za proces pośredni pomiędzy ultrafiltracją
i odwróconą osmozą ze względu na wykorzystywane membrany (średnica
poru 0,001-0,01 (im) i ciśnienia (3-1,4 MPa). Nanofiltracja pozwala oddzie-
lić jednowartościowe jony od dwuwartościowych, zatrzymywanych przez
membranę. Proces stosuje się również do oddzielania cząsteczek związ-
ków organicznych od soli metali jednowartościowych. Najbardziej znanym
zastosowaniem nanofiltracji w przemyśle jądrowym jest odzysk kwasu bo-
rowego z zanieczyszczonego chłodziwa reaktorów jądrowych. W literaturze
można również znaleźć nieliczne opisy innych zastosowań.

W Chalk River Laboratories zastosowano membrany nanofiltracyjne
w instalacji trójstopniowego oczyszczania wody chłodzącej z obiegu reakto-
ra i odzyskiwania kwasu borowego [104]. Około 90% kwasu borowego od-
zyskuje się na pierwszym stopniu; retentat zawierający 99% związków pro-
mieniotwórczych jest zatężany na drugim stopniu, a permeat będący roz-
cieńczonym roztworem kwasu podlega dalszemu zatężaniu, do 7%, na
stopniu trzecim. W rezultacie otrzymuje się zatężony roztwór kwasu boro-
wego, który po oczyszczeniu podlega recyklingowi, i koncentrat radioizoto-
pów, który nadaje się do zestalenia.

W Bugey Nuclear Power Plant we Francji zastosowano nanofiltrację
do oddzielenia zjonizowanej krzemionki od kwasu borowego. Obecność
krzemionki zgromadzonej podczas działania reaktora prowadzi do powsta-
nia krzemianów, które powodują korozję koszulek paliwowych [105]. Za po-
mocą procesu membranowego udaje się odzyskać 92% krzemionki i 16,5%
kwasu borowego.

W ANSTO zbadano przydatność 17 różnych membran komercyjnych
NF w układzie komór z przepływem krzyżowym do przeróbki ścieków z mie-
lenia rud uranowych [106]. Stopień zatrzymania uranu był we wszystkich

43



przypadkach wyższy od 75%. Membrany testowano w układach oddziela-
jących rad, mangan i siarczany. Wyniki wskazywały na ścisłą zależność
współczynników retencji od typu użytej membrany.

Za pomocą membran nanofiltracyjnych produkcji Osmonics Desal
(Desal 5 DK, Desal 5DL i Desal %1 HL) oraz Dow (NF 90 and NF 45) usuwa-
no uran z wody pitnej [102]. Węglanowe kompleksy uranowe obecne w wo-
dzie naturalnej, t.j. UO2(CO3)2

2" i UO2(CO3)34", zatrzymywane były w 90-93%
przez membranę NF90, a w 95 i 98% przez cztery inne testowane mem-
brany.

Nanofiltracja, podobnie jak ultrafiltracja, łączona jest ostatnio z kom-
pleksowaniem w hybrydowe układy o dużej wydajności i możliwościach se-
paracyjnych. Nanofiltrację wspomaganą kompleksowaniem kwasem poliakry-
lowym stosowano do selektywnego wydzielenia promieniotwórczego stron-
tu ze ścieków radioaktywnych [107,108]. Zaobserwowano wpływ wysokich
stężeń azotanu sodu, który znacznie zmniejszał efekt kompleksowania [108].
W celu utrzymania stałego stężenia azotanu sodu zastosowano diafiltrację,
uzyskując w dwustopniowym układzie 98,2-procentowe zatężenie strontu
i 70-procentowe usunięcie azotanu sodu.

Połączenie nanofiltracji z kompleksowaniem za pomocą EDTA i DTPA
stosowano do rozdzielania oraz oddzielania lantanowców i aktynowców
[109,110]. Opracowano nowe ligandy na bazie DTPA do rozdzielania jonów
Gd3+| Pr3* i La3+ [111]. Ligand 1 (bis-(diełhanol)amide-DTPAI) zastosowano
do rozdzielania izotopów gadolinu i neodymu [112]. Membrana nanofiltracyj-
na Sępa MG-17 (Osmonics) pozwalała na uzyskanie współczynników roz-
dzielenia oc(15ONd/142Nd) = 1,002110,0016 i a(16OGd/155Gd) = 1,002810,0014.

Usuwanie radioaktywnego cezu z wysoko zasolonych roztworów pro-
wadzono w układzie NF/kompleksowanie, w którym jako czynniki komplek-
sujące stosowano selektywne ligandy, takie jak rezorcyna i kaliksareny. W ta-
kim układzie możliwe było wydzielenie cezu w ilościach śladowych z roz-
tworów o dużym zasoleniu. Selektywność układu Cs7Na+ w 3-molowym roz-
tworze kwasu azotowego była równa 90%. Przy zastosowaniu procesu dwu-
stopniowego uzyskano 99-procentowe usunięcia śladowych ilości cezu, a
zatrzymanie sodu nie przekraczało 10% [113].
Zastosowanie ultrafiltracii w przerobie ciekłych odpadów
promieniotwórczych

Układy ultrafiltracyjne pracują pod niższymi ciśnieniami (0,2-1 MPa)
niż odwrócona osmoza i nanofiltracja, dając ponadto znacznie wyższe stru-
mienie permeatu. Ponieważ membrany do ultrafiltracji mają średnice porów
w zakresie 0,001-0,1 |im, zatrzymują wszystkie zawiesiny i substancje kolo-
idalne, pozwalając na przejście jonów. W technologiach jądrowych stosuje
się ultrafiltrację przede wszystkim jako stopień przygotowania wstępnego
przed odwróconą osmozą, która wymaga usunięcia substancji powodują-
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cych fouling membran. Ultrafiltracja może być stosowana samodzielnie do
usuwania radioaktywnych zawiesin czy substancji w formie koloidalnej. Czę-
sto w celu zwiększenia współczynników dekontaminacji proces ten łączy
się ze współstrącaniem lub kompleksowaniem. Małe jony przechodzące łat-
wo przez membrany ultrafiltracyjne mogą być przez nie zatrzymywane po
skompleksowaniu przez substancje wielkocząsteczkowe. Radioaktywne ka-
tiony mogą zostać usunięte na drodze współstrącenia i utworzenia nieroz-
puszczalnych związków (węglanów, fosforanów, szczawianów, wodorotlen-
ków), które następnie można oddzielić na drodze ultrafiltracji. Takie metody
hybrydowe są stosowane np. w instalacjach przerobu odpadów zawierają-
cych substancje a-promieniotwórcze.

Ultrafiltrację zastosowano w dwustopniowym układzie usuwania akty-
nowców w Sellafield [4]. Pierwszy stopień zatężał materiał stały do kilku
procent, w drugim odbywało się odwadnianie osadu. W Laboratorium Har-
well ultrafiltrację wykorzystano do oddzielenia osadów po flokulacji. Proces
opierał się na tworzeniu związków nierozpuszczalnych żelaza i tytanu w ce-
lu usunięcia aktywności pierwiastków a-promieniotwórczych. W ekspery-
mentach pilotowych uzyskano 200-krotną redukcję objętości odpadów i kon-
centrat zawierający 1% wag. osadów.

Na Węgrzech w elektrowni Jądrowej Paks instalacji ultrafiltracyjnej
używano do oczyszczania i recyklingu zanieczyszczonych roztworów kwasu
borowego. Układ wyposażono w płytowe moduły UF z membranami polisul-
fonowymi. Osiągano tam 45-krotną redukcję objętości i współczynniki de-
kontaminacji w zakresie 10-1000.

Ultrafiltrację stosowano do przerobu niskoaktywnych ścieków powsta-
jących w fabrykach produkcji paliwa w NUKEM, Hanau (Niemcy) [4]. Ścieki
pochodzące z pralni i dekontaminacji zawierały małe ilości tłuszczu, olejów,
pyłu i substancji a-promieniotwórczych, głównie uranu. Współczynnik de-
kontaminacji dla ścieków pralniczych wynosił 10, co było niewystarczające
dla innych odpadów. Przed ultrafiltracja stosowano kolejno: wytrącenie
U(OH)4 po redukcji fotochemicznej, dodawanie sześciocyjanożelazianów,
współstrącanie z fosforanem wapnia czy wodorotlenkiem żelaza, co dopro-
wadziło do uzyskania DFw zakresie 100-200. Osiągnięto redukcję objęto-
ści 10-15 razy większą niż przy metodzie strąceniowej.

Wiele instalacji UF testowano w amerykańskich elektrowniach jądro-
wych do przerobu wodnych odpadów radioaktywnych pochodzących z ka-
nalizacji podłogowej, wód reaktorowych i pewnych typów ścieków z zakła-
dów przeróbki paliwa. W wielu wypadkach badania zakończono budową
instalacji w skali przemysłowej. Szczegółowy opis badań i instalacji można
znaleźć w jednym z ostatnich raportów MAEA [90].

W elektrowni jądrowej w River Bend (USA) zastosowano ultrafiltrację
do oczyszczania ścieków pochodzących z działania reaktora BWR. Używa-
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no tam łupin orzecha włoskiego jako medium filtracyjnego, co powodowało
zanieczyszczenie węglem pochodzenia organicznego i powstawanie ście-
ków wtórnych. Zastąpienie istniejącego systemu filtracyjnego ultrafiltracją
z następującymi po niej kolumnami jonowymiennymi pozwoliło na recykling
wody na terenie elektrowni.

W elektrowni jądrowej w Salem (USA) stosowano ultrafiltrację do prze-
robu niskoaktywnych ścieków promieniotwórczych pochodzących z PWR,
urządzeń towarzyszących i laboratoriów radiochemicznych. System oczy-
szczania tworzyły rurowe moduły UF i jednostka demineralizacji. Jednostka
ultrafiltracyjna usuwała cząstki mniejsze od 0,05 ^m, oleje, tłuszcze, koloidy
i kompleksy metali, zmniejszając radioaktywność całkowitą ścieków przez
zatrzymywanie m.in. radioizotopów 58/60Co, 54Mg i 100Ag.

Ultrafiltrację testowano również w elektrowni jądrowej w Seabrook
(USA) do usuwania koloidalnych form 58Co i zawiesin ze ścieków pocho-
dzących z reaktora PWR i z regeneracji zużytych żywic jonitowych. Instala-
cja UF pracowała równolegle z innym systemem przeróbki odpadów, pobie-
rając tylko część wytwarzanych ścieków. Usuwała ponad 90% wszystkich
zawiesin obecnych w odpadach ciekłych.

W elektrowni jądrowej Callaway (USA) ultrafiltrację stosowano do prze-
robu ścieków zawierających produkty rozpadu i aktywacji oraz wód chło-
dzenia reaktora. Cztery moduły ultrafiltracyjne użyte do oczyszczania wód
reaktorowych usuwały 70% radioaktywności i zawiesin. Dodatkowo prowa-
dzono oczyszczanie ścieków na jonitach. Do przeróbki ścieków z podłogo-
wych przewodów kanalizacyjnych stosowano tylko jeden moduł filtracyjny
usuwający 89% radioaktywności i zawiesin. Zbudowana w 2001 roku insta-
lacja przemysłowa przerabia ścieki produkując koncentrat gotowy bezpo-
średnio do składowania.

W Diablo Canyon (USA) ultrafiltrację zaproponowano do oczyszcza-
nia wód z kanałów śluzowych, zawierających wysokie stężenia radioaktyw-
nych cząstek submikronowych, trudnych do usunięcia innymi metodami. In-
stalacja jest jednostką ruchomą, zbudowaną z modułów rurowych. Produkt
z ultrafiltracji jest dodatkowo czyszczony na jonitach, a koncentrat podlega
dalszej przeróbce. Druga, ruchoma jednostka ultrafiltracyjna dostarcza kon-
centratu nie wymagającego dalszego zatężania. Oba systemy wytwarzają
produkt wolny od radioaktywnych zawiesin, który może być bez obawy wpro-
wadzany do układu kolumn jonitowych.

W Mound Laboratory (USA) testowano ultrafiltrację do przerobu ście-
ków z zakładów przeróbki wypalonego paliwa. Ścieki zawierały 5-100 mg/l
zawiesin, a ich radioaktywność właściwa wynosiła mniej niż 16 000 Bq/I.
Głównym zanieczyszczeniem promieniotwórczym był 238Pu. Instalację zbu-
dowano z 32 elementów rurowych UF o wysokości 3 m, całkowitej po-
wierzchni 6,5 m2 i wydajności 4,5 m3/h. W trakcie eksperymentów usuwano
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80-99% emiterów a, a w instalacji przemysłowej obserwowano wysokie
usunięcie pierwiastków transuranowych (241Am - 98,9%, 238Pu - 98,6%,
237Np - 69,1%, 233U - 93,7%).

Proponuje się użycie ultrafiltracji do oczyszczania ścieków pochodzą-
cych z pralni skażonej odzieży [114,115]. Ścieki o charakterze alkalicznym
zawierają środki powierzchniowo czynne i duże stężenia soli. Ze względu
na pienienie i porywanie kropli trudno się je oczyszcza metodą wyparną.
Koncepcja zastosowania ultrafiltracji wydaje się atrakcyjna ze względu na
możliwość recyklingu detergentów. Detergenty przechodzą do permeatu, a
zawieszone cząstki, włókna i radionuklidy pozostają w retentacie.

Jednym z ważniejszych kierunków badań poświęconych przeróbce
radioaktywnych odpadów ciekłych jest zastosowanie ultrafiltracji połączonej
z sorpcjąlub kompleksowaniem. Badania takie są prowadzone w Cadarache
Nuclear Research Centre (Francja), gdzie ultrafiltrację połączono z sorpcją
na węglu aktywnym i sześciocyjanożelazianie niklu [4]. Wiele sorbentów nie-
organicznych testowano w Harwell, gdzie stosowano ultrafiltrację do oczy-
szczania ścieków z reaktora PWR [116-118]. Używano tam m.in. sześcio-
cyjanożelazianów, tlenku manganu, uwodnionego tlenku tytanu, fosforanu
cyrkonu, wodorotlenku żelaza, jak również produktów komercyjnych dostar-
czanych przez Duratek Corporation, Toray Industries, Universal Chemicals,
STMI-RAN czy też wytwarzanych przez University of Reading. Badano
usuwanie koloidalnych form plutonu i ameryku w środowisku alkalicznym
metodą ultrafiltracji wspomaganej sorpcją, oczyszczano ścieki pralnicze w
obecności detergentów i środków kompleksujących oraz inne radioaktywne
odpady ciekłe zawierające produkty rozpadu i aktywacji, jak: 51Cr, H M n ,
59Fe, 60Co, 63Ni, 65Zn, ^Sr, 95Zr, 106Ru, 11OmAg, 125Sb, 137Cs, 139Ce czy 239Pu.

Szerokie studia nad sorbentami podjęto w ramach koordynowanych
przez MAEA programów: „IAEA Co-ordinated Research Programme on the
Use of Inorganic Absorbers for the Treatment of Aqueous Wastes and Back-
fill of Underground Repositories" [119] i „IAEA Co-ordinated Research Pro-
gramme on Waste Treatment and Immobilization Technologies lnvolving
Inorganic Sorbents", które doprowadziły do opracowania nowych technolo-
gii produkcji sorbentów możliwych do zastosowania w technologiach jądro-
wych. Sorbenty te mogą być w formie granulowanej, dla kolumn jonowy-
miennych, bądź w formie rozdrobnionej, którą można wprowadzić bezpo-
średnio do strumieni zasilających jednostki ultrafiltracyjne [120,121].

Efekt separacyjny ultrafiltracji można wzmóc poprzez zastosowanie
polimerów chelatujących jako środków wiążących małe jony promieniotwór-
cze [122-128]. Ultrafiltrację wspomaganą kompleksowaniem za pomocą
polimerów rozpuszczalnych w wodzie stosowano do usuwania kwasu bo-
rowego z wody [122]. Używano usieciowanych polimerów, takich jak: gluko-
heptonamid, pochodne poliamidoaminy i polietlenoiminy.
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Polimery rozpuszczalne w połączeniu z ultrafiltracją stosowano w Los
Alamos National Laboratory do redukcji objętości ścieków radioaktywnych
pochodzących z likwidacji i dekontaminacji instalacji jądrowych [123]. Rów-
nież w LANL ten sam proces stosowano do oddzielania 241Arn(lll) i 238Pu(IV)
z silnie zakwaszonych roztworów i ścieków produkowanych w laboratoriach
[124,125]. Modyfikowano używane polimery przez wprowadzanie nowych
grup funkcyjnych - aminowych, karboksylowych, sulfonowych, pyrolidono-
wych i fosfonowych.

W Bhabha Atomie Research Centre ultrafiltrację połączoną z kom-
pleksowaniem polietylenoiminą stosowano do usuwania radioaktywnego
cezu [126]. Polietylenoiminy używano do kompleksowania U(VI) i usuwania
tego pierwiastka z wód środowiskowych za pomocą ultrafiltracji [127,128].

Obecne badania związane z zastosowaniem procesów hybrydowych
w technologiach jądrowych skupiają się na poszukiwaniu nowych, tanich
sorbentów i środków kompleksujących, polimerów naturalnych, takich jak:
chityna, lignina czy huminiany [129]. Przy użyciu huminianów w proporcji
1:25-1:50 do usuwanych metali i zastosowaniu membran ceramicznych
uzyskano selektywność większą od 99% dla jonów, takich jak: Sr2+, Ni2+,
Cu2+, Co3+, Ca2+. Dużym zainteresowaniem cieszy się chitozan, drugi po
celulozie najbardziej rozpowszechniony biopohmer, używany jako koagu-
lant i flokulant w procesach oczyszczania wody i ścieków. Z uwagi na obec-
ność grup aminowych w łańcuchu polimerowym chitozan jest dobrym sor-
bentem dla metali przejściowych [130,131]. Chitozan może być formowany
w granule w celu wykorzystania jako złoże w kolumnach sorpcyjnych bądź
jako roztwór w kwasie octowym [132]. W połączeniu z membraną chitozan
pozwala na 6-20-krotny wzrost efektywności usuwania z roztworów wod-
nych metali: Cu(ll), Co(ll), Ni(ll) i Zn(ll) [133]. Obok naturalnych sorbentów,
jak biomasa, sproszkowana kora drzewna, łupiny orzechów, kolby kukury-
dzy, modyfikowana wełna czy bawełna, używa się sorbentów nieorganicz-
nych: zeolitów, gliny czy popiołu lotnego [134].

Nowych zastosowań sorbentów w połączeniu z membraną upatruje
się w rozwijaniu technologii wytwarzania polimerów drukowanych moleku-
larnie i jonowo, które potrafią rozpoznawać konkretne cząsteczki czy jony.
Pomysł polega na sporządzeniu matrycy w obecności molekularnego czy
jonowego szablonu. Po usunięciu szablonu, tak przygotowany materiał jest
selektywny w stosunku do wcześniej „odciśniętych" w matrycy cząsteczek
czy jonów, eliminując je preferencyjnie z roztworu [135-137].
Zastosowanie mikrofiltracji do przerobu ciekłych odpadów
promieniotwórczych

W procesie mikrofiltracji wykorzystuje się mechanizm sitowy do od-
dzielania większych cząstek, o rozmiarach 0,1-1 [im. Zwykle mikrofiltrację
prowadzi się pod ciśnieniem nie przekraczającym 0,1 MPa uzyskując duże
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strumienie permeatu. W technologiach jądrowych często stanowi ona wstęp-
ny stopień oczyszczania przed RO bądź układ zatężania osadu powstają-
cego w trakcie procesów strącania. Do zatężania zawiesin wysokoaktywnych
używa się filtrów ceramicznych, które pozwalają uzyskać wysokie współczyn-
niki zatężenia i dekontaminacji dla niektórych typów odpadów.

Mikrofiltrację zastosowano jako stopień wstępnego oczyszczania przed
odwróconą osmozą w AECL Chalk River Laboratories do przerobu miesza-
nych ścieków niskoaktywnych. Membrany MF zatrzymywały cząstki więk-
sze od 0,2 |xm. Filtrat podawano do modułów RO typu hollow fibers, a re-
tentat podlegał dalszemu zatężaniu w wyparce cienkowarstwowej [82,83].
Badano w AECL również możliwość zastosowania mikrofiltracji do oczysz-
czania wód podziemnych i gleby [138,139], stosując system hollow fibers
składający się z 40 modułów o średnicy ok. 6 cm, długości 50 cm i 1 m2

powierzchni filtracji. Membrany o wielkości nominalnej poru 0,2 \im były
wykonane z polipropylenu. Surówkę wprowadzano stycznie do powierzchni
membrany utrzymując prędkość przepływu na poziomie zmniejszającym od-
kładanie się osadu i fouling. Membrany myto okresowo sprężonym gazem
wprowadzanym po stronie filtratu. Impuls powietrzny trwający 90 s usuwał
nagromadzony na powierzchni membrany osad. Dodatkowo stosowano my-
cie chemiczne za pomocą detergentów alkalicznych. W roku 1991 oczysz-
czono 120 m3 wód podziemnych zanieczyszczonych przez 90Sr. Radioak-
tywność 90Sr została obniżona z 1700-3900 Bq/I do 2 Bq/I. Od tego czasu
oczyszczono 20 000 m3 wód podziemnych [90].

Mikrofiltrację zastosowano do oczyszczania wód podziemnych z izo-
topów uranu, toksycznych związków organicznych i metali ciężkich w Rocky
Flats (USA). Instalacja była wyposażona w rurowe moduły MF z membra-
nami o wielkości poru 0,1 \im. Efektywność usuwania uranu przez system
wynosiła 99,9% [90].

W Idaho Nuclear Technology and Engineenng Center (INTEC), przy
Idaho National Engineering and Environmental Laboratory, prowadzone są
prace badawcze nad mikrofiltracją krzyżową do oczyszczania radioaktyw-
nych odpadów ciekłych [140]. Zastosowano ją do oddzielenia osadów po-
chodzących ze strącania i adsorpcji substancji radioaktywnych z odpadów,
które powstały podczas przerobu wypalonego paliwa. Do tego celu użyto
filtra Mott ze spieków metalicznych Hastelloy o średnicy 0,480 cala, długo-
ści 6 cali i wielkości poru 0,5 urn. Filtr badano przy obciążeniu od 0,19 do
7,94% wag. osadu. Uzyskiwane wielkości strumienia filtratu zależały ściśle
od ciśnienia transmembranowego i prędkości osiowej.

Mikrofiltrację w układzie krzyżowym do odwadniania radioaktywnych
odpadów badano również w Berkeley Nuclear Laboratories (USA) [141].
Używano membran ceramicznych i ze stali kwasoodpornej w kształcie rur:
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Pali PSS (granica rozdzielenia 2,5 urn), Fairey Microfiltrex FM4 (granica
rozdzielenia 1 urn) i APV Ceraver (granica rozdzielenia 1,4 |im).

Membrany mikrofiltracyjne zastosowano w technologii filtracji dynami-
cznej, opracowanej przez SpinTek Membranę Systems, Inc. Technologia ta
polega na użyciu podpartych membran mikroporowatych wirujących z dużą
prędkością. Można za jej pomocą filtrować roztwory koloidalne i zawiesiny.
W Energy and Environmental Research Center (USA) testowano różne
membrany ceramiczne w nieruchomej komorze SpinTek STC-X4. Na pod-
stawie tych eksperymentów wybrano do oceny filtracji dynamicznej za po-
mocą modułu SpinTek ST IIL membranę o wielkości porów 25 urn, zrobioną
z TiO2/AI2O3 [71]. Urządzenie można stosować do oczyszczania zanieczy-
szczonych wód podziemnych, odcieków ze składowisk odpadów czy radio-
aktywnych ścieków ze zbiorników U.S. Department of Energy (DOE). Można
za jego pomocą filtrować strumienie zawierające relatywnie duże cząstki
w dużych stężeniach utrzymując wysokie strumienie filtratu. SpinTek ST IIL
przeszedł również pozytywne testy w Los Alamos Nuclear Laboratory [72].
Elektryczne procesy membranowe

Są to procesy, w których potencjał elektryczny jest siłą napędową i
które przebiegają z użyciem membran jonowymiennych, umożliwiających
selektywny transport jonów i cząsteczek naładowanych przez membranę.
Metody te mają wiele zalet, takich jak: minimalizacja odpadów wtórnych,
umiarkowane warunki pracy, niskie koszty kapitałowe i operacyjne. Głów-
nymi procesami w tej grupie, testowanymi w aspekcie zastosowania w tech-
nologiach jądrowych, są: elektroosmoza, elektrodializa i elektroliza mem-
branowa

Elektroosmozę zastosowano do odwadniania osadów po filtracji krzy-
żowej albo sedymentacji grawitacyjnej [4]. Przy użyciu tej metody uzyskiwa-
no wysokie współczynniki retencji przy minimalnym foulingu membran. Elek-
troosmozie towarzyszył transport elektroforetyczny redukujący fouling i unie-
możliwiający naładowanym małym cząstkom przechodzenie przez mem-
branę. Otrzymano w ten sposób współczynniki retencji równe 99,99%, na-
tomiast współczynniki redukcji objętości były niższe z uwagi na obniżenie
prędkości transportu wraz ze wzrostem przewodności cieczy.

Elektrodializę badano w latach osiemdziesiątych w Japan Atomie En-
ergy Research Institute (JAERI) do usuwania jonów radioaktywnych z nisko-
i średnioaktywnych ścieków. W metodzie stosowano nieaktywne, ale obec-
ne w roztworze sole, np. NaCI, Na2SO4, Ca(NO3)2, jako nośniki jonów radio-
aktywnych znajdujących się w roztworze w małych ilościach [4]. Badano
m.in. usuwanie takich jonów radioaktywnych, jak 24Na, 42K, 137Cs i 90Y
w obecności nośnika NaCI doprowadzanego w trzech porcjach. Kolejne
porcje nośnika powodowały redukcję stężenia jonów promieniotwórczych
o współczynnik 105, jakkolwiek efektywność usuwania malała na kolejnych
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stopniach przeróbki. Jony jednowartościowe usuwano efektywniej niż wielo-
wartościowe (współczynniki dekontaminacji dla 42K wynosiły 105, dla ^Y -
tylko 102).

Elektrodializa i elektroosmoza były stosowane przez Chilean Commis-
sion for Nuclear Energy do oczyszczania ciekłych odpadów radioaktywnych
różnego pochodzenia [142]. Jako przegród jonowymiennych używano mem-
bran nieorganicznych, mających dobrą odporność radiacyjną. Membrana
napromieniowana dawką 7,5 Mrad przewodziła jony tak jak przed ekspo-
zycją. Celem badań była kontrola potencjału zeta membran jako głównego
parametru odpowiedzialnego za udział zjawiska elektroosmozy, mającego
miejsce podczas elektrodializy. Transport wody z jednej komory elektroli-
tycznej do drugiej jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż powoduje dodatko-
we zużycie energii i obniżenie współczynnika redukcji objętości.

Elektrodializę badano w celu oddzielenia molibdenu i jonów CO3

2~
i HCO3" z ciekłych odpadów zawierających uran w hydrometalurgicznym pro-
cesie przerobu rud uranowych [143]. Stosowano różne membrany aniono-
wymienne: AMV Selemion, A229 Morgane, RAI 5035 i AR 204 UZL 412
lonics. Wszystkie membrany wykazały się wysoką retencją jonów węglano-
wych, a selektywność wydzielenia molibdenu wobec uranu była wyższa niż 3.

Elektrodializę połączoną z dializą dyfuzyjną zaproponowano do wy-
dzielenia 137Cs i ^Sr z 3-molowych roztworów kwasu azotowego [144]. Dia-
lizę dyfuzyjną prowadzono w 2-komorowym zestawie z membraną aniono-
wymienną. Proces ten był pierwszym stopniem zmniejszającym kwasowość
roztworu, polepszającym pracę elektrolizera na następnym stopniu przero-
bu odpadów.

Innym zastosowaniem elektrodializy w technologiach jądrowych jest
tzw. rozszczepienie soli (rozkład Na2SO4) w wysoko zasolonych odpadach
z wydzieleniem kwasu i zasady [4]. W procesie jedna para elektrod towa-
rzyszy każdej parze membran: aniono- i kationowymiennych. W przestrzeni
anodowej tworzy się kwas, w katodowej - zasada. Pomiędzy membranami
w strumieniu wyczerpanym pozostaje nierozłożona sól. System można
uprościć przez użycie jednej pary elektrod i pojedynczej membrany kationo-
wymiennej rozdzielającej komorę na dwie części. W części katodowej po-
wstaje zasada, w anodowej - zubożona sól i kwas. W wyniku procesu otrzy-
muje się 12-25-procentowy roztwór siarczanu sodu, 20-procentowy NaOH
i 20-procentowy H2SO4.

Odzysk NaOH i H2SO4 ze ścieków wtórnych pochodzących z regene-
racji jonitów metodą elektrodializy badano w Chubu Electric Power Co., Ltd.
(Japonia). Aparat składał się z dwuczęściowej komory pracującej w trybie
dwubiegunowym [4]. Membrany anionowymienne stosowano do odzyski-
wania H2SO4, a kationowymienne do odzysku NaOH. Technologię zade-
monstrowano w pełnej skali dla symulowanych i rzeczywistych ścieków ra-
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dioaktywnych, z których odzyskano w ciągu roku 351 H2SO4 i 28 t NaOH.
W trakcie procesu zaobserwowano odkładanie się metali ze ścieków z H2SO4

na katodzie. Problem rozwiązano przez zastosowanie nowej techniki mycia
polegającej na kolejnym odwróceniu biegunowości, czyszczeniu powietrzem
i wodą, końcowym skrobaniu obracającą się szczotką w połączeniu z my-
ciem ultradźwiękowym.

Prowadzono badania porównawcze membran NaSICON i Nafion®
zastosowanych do elektrochemicznego oddzielenia jonów sodu ze ścieków
radioaktywnych [145]. Doświadczenia pokazały zalety membran ceramicz-
nych, takie jak: odporność na promieniowanie jonizujące, pomijalny trans-
port elektroosmotyczny wody i brak transportu 137Cs. W przypadku mem-
brany Nafion® ok. 60% 137Cs przechodziło z anolitu do katolitu.

Membrany jonowymienne AFN® testowano w Korei do odzysku kwa-
su borowego ze ścieków [146]. Ich użycie pozwalało na 87-procentową re-
dukcję objętości koncentratu. Rozważa się zastosowanie aparatu wyposa-
żonego w takie membrany do zatężania koncentratu radioaktywnych sub-
stancji po wyparce.

Membrany jonowymienne otrzymane przez radiacyjne szczepienie kwa-
su poliakrylowego na matrycy polietylenowej i teflonowej testowano w Egip-
cie w aspekcie usuwania cyrkonu z roztworów zawierających uran [147].
Membrany ciekłe

Za membranę ciekłą uznaje się selektywną warstewkę separacyjną
cieczy rozdzielającą dwie fazy [148] ciekłe lub gazowe. Membrana ciekła
rozdziela dwa roztwory: roztwór zasilający, zwany fazą donorową, od roz-
tworu odbierającego, czyli fazy akceptorowej. Na ogół roztwory zasilający
i odbierający są roztworami wodnymi, natomiast membraną jest hydrofobo-
wa ciecz organiczna. Membrana ciekła może być uformowana jako grubo-
warstwowa (BLM - bulk liquid membranę), immobilizowana - zwana też
podpartą (SLM - supported liquid membranę), lub emulsyjna (ELM - emul-
sion liquid membranę). W przypadku SLM i ELM mamy do czynienia z du-
żym rozwinięciem powierzchni dla transportu masy, co poprawia szybkość
usuwania zanieczyszczeń. Jednocześnie w związku z małą grubością mem-
brany siła napędowa jest duża, co pozwala na prowadzenie procesu przy
małych stężeniach w roztworze wyjściowym. Dużo większą selektywność
uzyskuje się wprowadzając do membrany nośnik o dużym powinowactwie
w stosunku do jednego ze składników rozdzielanego roztworu [149-153].
Proces taki nazywa się transportem ułatwionym {facilitałed transport lub
carrier mediated transport).

Możliwość zastosowania membran emulsyjnych w przemyśle jądro-
wym rozważano w wielu ośrodkach [154,155]. W Oak Ridge National La-
boratory (USA), gdzie zbudowano emulsyjny kontaktor faz, cząstki emulsji
o wielkości 1-5 ^m wytwarzano za pomocą impulsów elektrycznych [155].
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Dużo prac poświęcono ciekłym membranom immobilizowanym, dla których
znaleziono wiele zastosowań - od przemysłu wydobywczego uranu do usu-
wania uranu z wody morskiej [156-160]. Możliwość zastosowania w mem-
branach ciekłych eterów koronowych i ekstrahentów kaliks-koronowych do
przeróbki ścieków niskoaktywnych badano intensywnie w licznych ośrodkach
[4,161-163]. Małe zużycie kosztownych ekstrahentów stanowi o przewadze
takiej metody nad ekstrakcja cieczową.

Membrany immobilizowane zostały użyte do przerobu koncentratu
z wyparki przez Commissariat a 1'Energie Atomique (CEA) we Francji. Śred-
nioaktywne odpady ciekłe o dużej zawartości kwasu azotowego i azotanu
sodu są przerabiane w wyparce; destylat jest odprowadzany do środowi-
ska, a koncentrat zawierający aktywne i nieaktywne sole musi podlegać
dalszej przeróbce. Aktynowce, radioaktywny stront i cez są usuwane z wy-
soko zasolonego koncentratu za pomocą ciekłych membran immobilizowa-
nych. Ze względu na niewielkie zużycie ekstrahenta w procesie tym mogą
być stosowane drogie związki, takie jak etery koronowe czy CMPO [164].
Eksperymenty prowadzono z rzeczywistymi koncentratami, pochodzącymi
z fabryki przerobu wypalonego paliwa w Marcoule [165]. Do usuwania akty-
nowców użyto membran ciekłych z CMPO i TBP rozcieńczonych w dekali-
nie, a dla strontu - membran z mieszaniny eteru koronowego DC18C6, de-
kanolu i heksylobenzenu. Przy zastosowaniu tych dwóch membran współ-
czynniki dekontaminacji dla aktynowców były wyższe niż 400, a współ-
czynniki zatężenia większe niż 160. Dla strontu współczynniki dekontami-
nacji i zatężenia wynosiły odpowiednio 50 i 32. Membrany immobilizowane,
w których nośnikiem jonów był D2EHPA stosowano do usuwania strontu
z silnie alkalicznych ścieków promieniotwórczych [166] i do oddzielania
Co(ll) i Ni(ll) [167]. Jako matryc do unieruchomienia nośnika użyto hydrofo-
bowych membran polipropylenowych [167,168], poliimidowych membran
trekowych [169], a także membran typu hollow fibers [170].

Główną wadą ciekłych membran immobilizowanych jest ich mała sta-
bilność związana ze stratami ekstrahenta, natomiast do zalet należy łatwość
optymalizowania układu membrana-ekstrahent oraz adaptowania go do wy-
maganych warunków i potrzeb, a także dobra selektywność metody, po-
zwalająca na szeroką gamę zastosowań.
Procesy termiczne - destylacja membranowa

Destylacja membranowa (DM) jest procesem przebiegającym z udzia-
łem porowatej membrany liofobowej (niezwilżalnej przez ciecz). W tzw.
bezpośredniej destylacji membranowej kontaktowej dwie ciecze o różnych
temperaturach są rozdzielone przez membranę, lecz żadna z nich nie wni-
ka w jej pory. Odparowanie następuje z powierzchni międzyfazowej cieczy
cieplejszej, a kondensacja na styku faz po stronie cieczy zimniejszej. W po-
rach membrany występuje gradient prężności par, który jest siłą napędową
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procesu. Kondensacja może występować także poza membraną w szcze-
linie gazowej lub gazie obojętnym, w zależności od konstrukcji aparatu.

Badania destylacji membranowej sięgają lat sześćdziesiątych XX wieku
i związane były z poszukiwaniami efektywnych i ekonomicznych technik od-
salania wody morskiej. Od tego czasu możliwości aplikacyjne procesu znacz-
nie się rozwinęły i obejmują- obok wspomnianego odsalania - [171,172]
takie zastosowania, jak: oczyszczanie wody i ścieków [172,173], zatężanie
wodnych roztworów soli, kwasów i nieelektrolitów [174-176], usuwanie za-
nieczyszczeń organicznych z wody [177-179] czy wydzielanie etanolu z fer-
mentacyjnego podłoża (tzw. brzeczki) [180,181]. Zdania na temat opłacal-
ności destylacji membranowej są podzielone. Z jednej strony podkreśla się
niskie koszty inwestycyjne przy instalacjach małych i średniej wielkości; dla
dużych jednostek zarówno koszty stałe, jak i eksploatacyjne mogą być niż-
sze niż w procesach konwencjonalnych; z drugiej strony spotyka się bar-
dziej umiarkowane oceny, a nawet takie, które kwestionują opłacalność me-
tody.

W latach dziewięćdziesiątych destylacja membranowa była wykorzy-
stywana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej do rozdzielania trwałych
izotopów wodoru i tlenu w wodzie naturalnej [182-185], a następnie do prze-
robu ciekłych odpadów promieniotwórczych, co zostało opisane w dalszych
rozdziałach monografii.

2.3. Zastosowanie membran do oczyszczania gazowych odpadów
promieniotwórczych

W trakcie pracy elektrowni jądrowych i zakładów przerabiających paliwo
jądrowe mogą powstawać zanieczyszczenia powietrza bądź to w formie
aerozolu, bądź w formie gazowej. Radioaktywne cząstki aerozolu mogą być
stałe lub ciekłe, a ich głównym źródłem jest emisja aktywnych produktów
korozji (60Co, 58Co, 51Cr, ^Mn, 59Fe, 65Zn, 95Zr) i rozszczepienia uranu (89Sr,
90Sr, 124Sb, 132Te, 134Cs, 136Cs, 137Cs, 140Ba, 141Ce) oraz adsorpcja lotnych
radionuklidów na zawieszonych w powietrzu cząstkach aerozoli nieaktyw-
nych. Głównymi lotnymi radionuklidami powstającymi w trakcie normalnej
pracy reaktora jądrowego są izotopy jodu (1311,132I, 1 3 3 I , 135I), tryt, 14C i gazy
szlachetne. Gazy odlotowe z obiektów jądrowych muszą być oczyszczone
z radionuklidów przed wypuszczeniem ich do atmosfery. Radioaktywne aero-
zole zatrzymywane są zwykle w systemie wentylacji i oczyszczania wypo-
sażonym w filtry zgrubne, po których następują filtry HEPA pracujące z efek-
tywnością 99,9% dla cząstek 0,3 |im. Radioaktywny jod usuwa się na fil-
trach z węglem aktywnym czy impregnowanych zeolitach pozwalających
zatrzymać organiczne formy jodu [186]. Gazy szlachetne są przetrzymy-
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wane w celu wygaśnięcia krótkożyciowych izotopów w szczelnych zbior-
nikach. Ich emisja do atmosfery może być opóźniana poprzez przepuszcza-
nie przez zbiorniki wypełnione złożem z węgla aktywnego.

Inne sposoby zatrzymania gazów szlachetnych, w szczególności 85Kr,
rozważane w przeszłości to: niskotemperaturowa destylacja, adsorpcja na
węglu aktywnym i zeolitach, absorpcja w rozpuszczalnikach, a także selek-
tywne metody membranowe. Prace nad usuwaniem gazów szlachetnych
na drodze permeacji przez membrany silikonowe w układach kaskadowych
prowadzono w Oak Ridge National Laboratory [187]. Na podstawie danych
eksperymentalnych zrobiono obliczenia dla kaskad o różnej wielkości usu-
wających krypton i ksenon z przestrzeni reaktorów chłodzonych sodem.

Membran polimerowych można używać do wydzielania gazów szla-
chetnych z gazów emitowanych przez reaktor jądrowy na równi z metodami
adsorpcji i destylacji niskotemperaturowej. Do usuwania gazów szlachet-
nych stosowano membrany z kauczuku silikonowego [188,189], a także z od-
pornych radiacyjnie kauczuków siloksanowych (poliwinylo-trójmetylosylanu
- PVTMS, arylano-siloksanowego kopolimeru blokowego - tzw. sylaru - zło-
żonego z poliarylanu i polidwumetylosiloksanu w różnym stosunku wago-
wym) [190,191]. Membrany polimerowe do tego celu są najczęściej formo-
wane w rury umieszczone w modułach pracujących w kaskadzie [192,193].
Dla wydłużenia czasu pracy membran celowe jest jednak wstępne składo-
wanie oczyszczanych gazów do wygaśnięcia krótkożyciowych izotopów.
Wykazano, że 20-dniowe magazynowanie gazów radioaktywnych o zawar-
tości 0,004 mola 85Kr i 0,2 mola 133+135Xe przy przepływie 1 cm3/s pozwala
na kilkumiesięczną eksploatację membran silikonowych, umieszczonych na
końcu wzbogacającej części kaskady. Czas ten można wydłużyć do kilku
lat przy magazynowaniu 30-dniowym [193]. Podczas rozdzielania wielo-
składnikowych mieszanin gazów szlachetnych zaobserwowano zmniejsze-
nie efektywnych współczynników rozdziału dla poszczególnych składników,
jakkolwiek obecność każdego z nich powodowała efekt plastyfikacji mem-
brany związany z ułatwieniem transportu [194] przez membranę.

W ostatnich latach można znaleźć nieliczne prace pokazujące zainte-
resowanie membranowymi procesami rozdzielania gazów szlachetnych
[195-197]. W procesach stosuje się membrany typy hollow fibres z poliimi-
du [197], membrany płaskie z politeraftalanu etylenu (PET) czy orientowa-
nego polipropylenu [196]. Metody membranowe pozwalające na selektyw-
ne wydzielanie trytu z gazów emitowanych przez urządzenia jądrowe ba-
dano przede wszystkim w aspekcie zastosowań w metodach pomiarowych
jego emisji [197]. Prace nad tymi metodami opisano w następnym rozdziale,
dotyczącym usuwania trytu z gazów emitowanych przez reaktor jądrowy.
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2.4. Wydzielanie trytu z gazowych i ciekłych strumieni odpadowych
pochodzących z przemysłu jądrowego

Promieniotwórczy izotop wodoru - tryt jest uważany przez Agencję Ener-
gii Atomowej przy Organizacji Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego
(OECD/NEA) za jeden z czterech lotnych, niebezpiecznych radionuklidów
(3H, 14C, 8 5 Kr i 129I), powstających w cyklu paliwowym o długoterminowym
zagrożeniu radiologicznym [198]. Tryt, emitujący miękkie promieniowanie
p, powstaje w reaktorach jądrowych i w zakładach przerabiających wy-
palone paliwo jądrowe na drodze aktywacji neutronowej izotopów 2H, 3He,
6Li i 10B. Największe ilości trytu wydzielane są podczas eksploatacji cięż-
kowodnych reaktorów jądrowych (ok. 5,42x107 GBq/GWei na rok) [199].
Mniejsze ilości emitują reaktory na neutrony prędkie i wysokotemperaturo-
we reaktory grafitowe, a jeszcze mniej trytu powstaje podczas pracy reakto-
rów wodnych (ok. 5,55x105 GBq/GWei na rok). Duże ilości tego izotopu
uwalniane są w zakładach przerabiających paliwo jądrowe. Na przykład
zakłady przerabiające paliwo z reaktorów lekkowodnych LWR, o wydajno-
ści 1400 ton/rok, mogą wyrzucać (1,85-3,70)x107 GBq na rok radioaktywne-
go trytu [199], co jest współmierne z całkowitą ilością trytu powstającego na
świecie w źródłach naturalnych. Rozwój energetyki jądrowej pociągnie za
sobą stały wzrost ilości tego radioizotopu wydzielanego przez przemysł
nuklearny. Ilość trytu może wzrosnąć znacznie w chwili wprowadzenia reak-
torów termojądrowych do produkcji energii. Według ocen naukowców ilości
trytu powstającego w reaktorach termojądrowych mogą o kilka rzędów prze-
wyższyć ilości wytwarzane obecnie w działających elektrowniach jądrowych.
Przypuszcza się, że przy normalnym reżimie pracy eksperymentalnego reak-
tora termojądrowego będzie powstawało nie mniej niż 103 Ci (3,7x104 GBq)
trytu na tydzień.

Przystępując do rozwiązania problemu usuwania trytu należy liczyć
się z faktem, że zarówno w strumieniach technologicznych, jak i odpa-
dowych stężenie trytu jest nieznaczne. W moderatorze ciśnieniowych reak-
torów ciężkowodnych (PHWR) stosunek DTO:D2O wynosi 10~5, a w wod-
nych strumieniach odprowadzanych z zakładów przerobu paliwa stosunek
HTO:H2O kształtuje się na poziomie 10~7 [200]. Surowe wymagania ekolo-
giczne i normy dla trytu w otaczającym środowisku naturalnym nie pozwa-
lają na zastosowanie prostego rozcieńczania odpadów ciekłych zawierają-
cych tryt. Z drugiej strony strumienie odpadowe mogą stanowić cenne źród-
ło pozyskiwania trytu. Wydaje się, że najbardziej racjonalna jest budowa
urządzeń oczyszczających w pobliżu obiektów wydzielających tryt. Z jednej
strony umożliwi to zmniejszenie stężeń trytu w strumieniach odprowadza-
nych do środowiska do wielkości zgodnych z obowiązującymi normami,
z drugiej strony - jednoczesne zatężanie tego izotopu w innych strumie-
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niach aż do stężeń, które pozwoli na jego recyrkulację bądź na otrzymy-
wanie wzbogaconego produktu handlowego.

Większość metod wydzielania trytu z roztworów ciekłych bazuje na
technologiach używanych do oddzielania deuteru od protu w procesach
wzbogacania ciężkiej wody. Należą do nich: destylacja wody lub wodoru,
elektroliza i chemiczna wymiana izotopowa.

Destylacja wody jest technologią prostą, dobrze znaną i nie wymaga
przechowywania gazowego wodoru, niosącego ze sobą zagrożenie eksploz-
ją czy zapaleniem. Wadami są niskie współczynniki separacji, rozległa apa-
ratura i duża energochłonność. Destylacja prowadzona jest zwykle w tem-
peraturach bliskich temperatury otoczenia i pod obniżonym ciśnieniem.

Destylacja wodoru jest również metodą dobrze znaną, charakteryzu-
jącą się stosunkowo wysokim współczynnikiem rozdzielenia. Prowadzi się
ją w niskich temperaturach. Pomimo znacznych kosztów chłodzenia, uwa-
żana jest za najbardziej ekonomiczną spośród rozwiniętych metod oddzie-
lania trytu.

Elektroliza polega na zatężaniu trytu w fazie wodnej; wydzielający się
przy katodzie wodór jest zubożony o ten izotop. Ze wszystkich znanych
metod elektroliza posiada najwyższy współczynnik podziału. Wadą elektro-
lizy jest wysoka energochłonność.

Wymiana izotopowa pomiędzy wodorem i parą wodną polega na gro-
madzeniu się trytu w fazie wodnej. Proces może być realizowany jako jed-
notemperaturowy z konwersją faz albo dwutemperaturowy, opierający się
na różnicy w stałych równowagi procesów przebiegających w różnych tem-
peraturach. Współczynnik podziału jest wysoki, wynika ze stałej równowagi
i maleje wraz ze wzrostem temperatury. Dla osiągnięcia dużych szybkości
wymiany wymagany jest katalizator. Prace nad katalizatorami dla tego pro-
cesu, trwające w wielu krajach od początku lat osiemdziesiątych, doprowa-
dziły do opracowania katalizatorów hydrofobowych w Kanadzie, Japonii,
Rosji i Rumunii [201-204].

Możliwe jest połączenie dwóch spośród wymienionych procesów, np.
elektrolizy z wymianą katalityczną (tzw. proces CECE [199,201]). W Chalk
River Laboratories trwają próby wdrożenia procesu CECE do wzbogacania
wody ciężkiej i usuwania z niej trytu.

Spośród przemysłowych metod otrzymywania ciężkiej wody tylko ni-
skotemperaturowa rektyfikacja wodoru znalazła zastosowanie do wydziela-
nia trytu z zanieczyszczonych tym izotopem strumieni. Metoda ta, opraco-
wana przez Sulzer Brothers Ltd., została użyta do usuwania trytu z ciężko-
wodnych moderatorów w Grenoble, Chalk River i Los Alamos National La-
boratory. Przy rozwiązywaniu bardziej złożonych zadań, takich jak usuwa-
nie trytu z produktów przerobu wypalonego paliwa, wykorzystanie tej meto-
dy wydaje się niecelowe ze względu na jej wady: duże straty energetyczne,
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skomplikowaną aparaturę, konieczność przeprowadzenia trytu ze strumieni
ciekłych do fazy gazowej oraz wybuchowość niskotemperaturowych insta-
lacji.

Za najbardziej efektywne uważa się obecnie metody chemicznej wy-
miany izotopowej, które zastosowano już na skalę przemysłową do produk-
cji ciężkiej wody. Metody chemicznej wymiany woda-siarkowodór, amoniak-
-wodór i woda-wodór można również wykorzystać do rozdzielania miesza-
nin zawierających tryt. Jednak z powodu autoradiolizy zakres stosowania
tych metod ogranicza się tylko do oczyszczania izotopowego i początko-
wego wzbogacania trytu. Rozdzielanie mieszanin o dużej radioaktywności
i końcowe zatężanie trytu w celu otrzymania stężonego produktu handlowe-
go prowadzi się za pomocą wymiany izotopowej w systemie wodór-pallad,
która pozbawiona jest powyższych wad [205]. Proces jest prowadzony
w kolumnie wielosekcyjnej, wypełnionej adsorbentem palladowym [206].

Wśród metod konwencjonalnych usuwania trytu z atmosfery stosuje
się katalityczne utlenianie do HTO, po którym następuje adsorpcja wody na
sitach molekularnych. Sposób ten jest skuteczny, jakkolwiek posiada wady,
wynikające głównie z rozmiarów aparatury i sposobu zagospodarowania
produkowanej wody. Metoda ta jest przede wszystkim stosowana do ma-
łych komór rękawicowych; w przypadku dużych przestrzeni rozmiary apara-
tury rosną - system adsorpcji wody wymaga ogromnych osuszaczy i zbior-
ników o dużej objętości do przechowywania wody trytowej.

W Forschungszentrum Karlsruhe od 1995 roku pracuje instalacja do
separacji izotopowej metodą chromatografii gazowej. Proces rozdzielania
jest prowadzony w dwóch kolumnach chłodzonych ciekłym azotem, utrzy-
mywanych w temperaturach 105 i 108 K. Gazem nośnym jest hel, wprowa-
dzany pod ciśnieniem 3 bar. Oddzielone izotopy wodoru są magazynowane
w 5 zbiornikach wypełnionych złożem ze sproszkowanego uranu. Po mody-
fikacjach w roku 1997 instalacja przerobiła w ciągu roku 200 I izotopów wo-
doru, o aktywności trytu 2,2x1014 Bq [207].

Prowadzono prace nad metodami laserowymi separacji izotopów wo-
doru, które mogą być również stosowane do wydzielania trytu z wody [208].
Ontario Hydro przygotowało założenia dla projektu instalacji o wydajności
500 kg/h, przerabiającej wodę o stężeniu trytu 10 Ci/kg, z której uzyskuje
się 0,5 g/h czystego trytu. Stężenie trytu w strumieniu zubożonym wynosi 1
Ci/kg. Prowadzi się badania nad elektrolitycznymi metodami wydzielania
trytu ze strumieni odpadowych, m.in. w układzie dwubiegunowym wyko-
rzystującym przenikanie izotopów wodoru przez membranę wykonaną ze
stopu pallad-srebro [209].

Wśród nowych technologii rozważanych w procesach separacji trytu
znalazły się również metody membranowe. Membrany Nafion firmy Du Pont
zastosowano do oddzielania izotopów wodoru w instalacjach usuwających
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tryt z ciężkiej wody reaktorowej oraz w przestrzeni reaktora termojądro-
wego. Analizator do kontroli stężeń HTO i HT zbudowano w Chalk River
Laboratories [210]. W Japonii, w High-Energy Accelerators Research Orga-
nization (KEK) trwają prace nad urządzeniem do pomiaru trytu emitowane-
go z wysokoenergetycznych akceleratorów cząstek, opartym na zastoso-
waniu membran hollow fibers do separacji gazowej [211].

Prace nad rozdzielaniem izotopomerów wody (HTO, HDO, H2O) za
pomocą membran polifosfazenowych (poli[bis(fenoksy)fosfazen]) i pochod-
nych o różnej zawartości grup karboksylowych podjęto w Pacific Northwest
Laboratory (USA) [212,213]. Oddzielano tam wodę trytowąod wód o stęże-
niu trytu 3 \iC\/\, pochodzących z basenów składowania paliwa i urządzeń
będących pod nadzorem DOE, głównie w Hanford i Savannah River. Sto-
pień usunięcia trytu (zubożenia permeatu) tą metodą był mniejszy od 33%.

W ostatnich latach wiele badań dotyczy zastosowania polimerowych
membran do separacji gazowej do rozdzielania izotopów wodoru, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem związków trytu (HT, HTO) [214-224]. Do tego celu
stosuje się membrany wykonane z poliimidu i poliwęglanu, a także z tlenku
polifenylenu umieszczone w modułach o różnej konfiguracji (np. Mc Gen-
eron Inc. - typ B210, Ube Industries, Ltd. - typ NM-B05A, Parker - typ
2112-NX-1-300 [215]). Obiecującym rozwiązaniem sątzw. moduły o „super-
wysokiej" przepuszczalności (super high permeation modules - SHP), wy-
produkowane ostatnio przez firmę UBE Ltd. Moduły te mają ok. 10 razy
większą przepuszczalność gazu niż używane do tej pory moduły o „wyso-
kiej" przepuszczalności (high permeation - HP). Pozwala to zmniejszyć
przestrzeń zajmowaną przez instalację membranową i wyeliminować kosz-
towne kompresory, zastępując je zwykłą dmuchawą [220].

Prace nad rozdzielaniem izotopów wodoru metodami permeacyjnymi
z jednej strony dotyczą bezpieczeństwa pracy reaktorów jądrowych, a więc
wydzielania trytu z wód reaktorowych bądź przestrzeni reaktora czy wy-
dzielenia trytu powstającego podczas przerobu paliwa; z drugiej strony wie-
le miejsca poświęca się badaniom dotyczącym zabezpieczenia cyklu pali-
wowego dla przyszłych reaktorów termojądrowych [225-234]. W cytowa-
nych pracach obok separatorów opartych na stopach palladowych [225]
można odnaleźć systemy katalityczne z membranami metalicznymi, różne
typy układów zintegrowanych z katalitycznymi reaktorami ceramicznymi
[227-232] i reaktory elektrolityczne [209,233,234].

59



3. ROZDZIELANIE IZOTOPÓW METODAMI MEMBRANOWYMI

Pomysł zastosowania metod permeacyjnych do rozdzielania izotopów na-
leży wiązać z pracami Grahama, który opisał w 1846 roku zjawisko efuzji
molekularnej powodujące różnicowanie składu izotopowego gazu wypływa-
jącego poprzez maleńkie otworki w naczyniu ciśnieniowym. W praktyce me-
toda ta została użyta przez Astona w roku 1920 do rozdziału izotopów neo-
nu. Hertz rozdzielił izotopy neonu i wodoru w kaskadzie złożonej z 20-50
elementów rozdzielczych. Woolderidge, Jenkins i Smythe wykorzystali pro-
ces do separacji izotopów neonu, wodoru i węgla w metanie. Najbardziej
spektakularnym zastosowaniem efuzji molekularnej było wzbogacanie 235U
w uranie naturalnym do celów wojskowych w ramach Projektu Manhattan
w trakcie II wojny światowej. Fragmentaryczny opis prac prowadzonych
przez U.S. Atomie Energy Commission zawarty jest w raporcie Smythe'a
oraz publikacjach Hogertona i Keitha [235]. Technologia wytwarzania mem-
bran użytych w tym projekcie otoczona była tajemnicą, wiadomo jednak, że
stosowany do produkcji wzbogaconego uranu heksafluorek uranu posiada
właściwości silnie korodujące (łatwo przekształca się w kwas fluorowodo-
rowy i szkodliwe tlenofluorki, jak UO2F2), dlatego materiał membran musiał
być odporny chemicznie. Z punktu widzenia struktury, ważnymi parame-
trami były średnica porów i szybkość permeacji. Według teorii efuzji mole-
kularnej transport przez membranę dyfuzyjną jest selektywny, kiedy rozmiar
porów jest współmierny ze średnią drogą swobodną cząsteczki w danych
warunkach [236,237]. Membrany używane w dyfuzji gazowej mogą być
homogeniczne lub kompozytowe, złożone z porowatego podkładu o dobrej
przepuszczalności i cienkiej warstewki właściwej membrany o małej średni-
cy porów. Membrany kompozytowe uzyskiwane są np. w wyniku spiekania
proszku metalicznego z ceramiką bądź powlekania metalicznego, porowa-
tego podkładu emulsją teflonową.

Do dzisiaj, mimo konkurencyjności metody wirówkowej, dyfuzja gazo-
wa jest ważną metodą uzyskiwania paliwa opartego na uranie naturalnym
w USA, Francji, włączając w to EURODIF [237,238], kierowany przez Fran-
cję, Włochy, Hiszpanię i Belgię, w którego posiadaniu znajdują się również
instalacje w Tricastin i Pierrelatte (Francja). Metodę tę stosuje się również
w Rosji, Chinach, Wielkiej Brytanii i Argentynie [238]. Największe instalacje
zbudowano w USA: tzw. instalację K-25 w Oak Ridge (Tennessee), Padu-
cah (Kentucky) i Portsmouth (Ohio). Inne instalacje to Capenhurst (Wielka
Brytania), Pierrelatte i Tricastin. Prace nad membranami w państwach sto-
sujących dyfuzję gazową, takich jak kraje byłego ZSRR, Chiny czy Wielka
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Brytania, są utajnione i niewiele wiadomo o technikach produkcji stoso-
wanych tam membran.

Pomimo że informacje na temat materiałów używanych do produkcji
membran do dyfuzji gazowej są bardzo skąpe, wiadomo, że w technologii
francuskiej stosuje się spiekane i anodowe aluminium, stopy złota i srebra,
nikiel, teflon, porcelanę [239], a także cyrkon [240]. Membrany przygotowy-
wane są za pomocą różnych metod: trawienia w mocnych kwasach (stopy
złota i srebra), spiekania oraz wytłaczania drobnych proszków metalicznych
i tlenków metali (nikiel, tlenki glinu), a także utleniania anodowego (tlenki gli-
nu). Częste stosowanie takich materiałów, jak tlenki glinu lub cyrkonu wyni-
ka z ich lepszej odporności na korodujące działanie UF6 niż samych metali.
Typowe membrany do gazowej dyfuzji posiadają pory o wielkości 0,006-0,04
^m oraz pracują w temperaturze 60-200°C i pod ciśnieniem 0,4-3,3 bar.
Podkładem pod warstewkę membrany jest materiał porowaty o średnicy
porów 2-10 |xm. Wiele badań nad otrzymywaniem membran do dyfuzji ga-
zowej prowadzi się również w USA. Membrany robi się tam z niklu i stopów
wysokoniklowych. Proces utleniania anodowego stosuje się w Szwecji do
produkcji membran do zastosowań militarnych i dla przemysłu jądrowego.
Ceramiczne i metaliczne membrany mikroporowate są nadal używane do
rozdzielania izotopów, w tym innych niż uran, takich jak: izotopy argonu,
neonu [241 ] i wodoru [242-244].

-•— Tomofan

-O—Curophan

A Współcz lot wzgl

O PTFE-Tarfln

Rys.3.1. Współczynniki rozdzielenia H/D w procesie membranowym dla różnych
membran polimerowych w odniesieniu do współczynnika lotności względnej.

Próby zastosowania membran polimerowych do rozdzielania izotopów
wodoru podjęto w Instytucie Technologii Izotopowej i Molekularnej w Cluj
(Rumunia) [245]. Do tego celu używano membran z polimerów, takich jak:
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politeraftalan etylenu (PET), polietylen (PE), politetrafluoroetylen (PTFE),
octan celulozy (CA) oraz uplastyczniony polichlorek winylu (PVC). Selek-
tywność badanych polimerów była niższa niż membran palladowych oraz
mikroporowatego szkła Vycor. Wskazywano jednak na rozliczne korzyści,
jakie przynosi ich stosowanie, tzn. niski koszt membran, możliwość formo-
wania kapilar, dających duże powierzchnie permeacji, a także brak potrze-
by stosowania wysokich ciśnień i temperatur.

Prace nad rozdzielaniem izotopów wodoru i tlenu w wodzie naturalnej
prowadzono w Pacific Northwest Laboratory [212], a także w IChTJ. Bada-
no membrany polimerowe zrobione z polimerów hydrofilowych, takich jak
regenerowana celuloza i octan celulozy [246], a także porowate membrany
hydrofobowe z politetraflouroetylenu [182-185,247,248]. Zaobserwowano
obniżenie współczynników rozdzielenia H/D i 16O/18O w stosunku do desty-
lacji równowagowej w przypadku membran celulozowych i jego podwyż-
szenie dla membran z PTFE (rys.3.1 i 3.2).

Ze względu na stosunkowo duże efekty separacyjne układów z mem-
branami hydrofobowymi dokonano wstępnych szacunków ekonomicznych
dla procesu prowadzonego w systemie dwóch kaskad permeacyjnych połą-
czonych szeregowo, wzbogacających deuter i 18O [183]. Metoda i jej mody-
fikacje były przedmiotem patentów.

—X—T5(16OTor)

a T5(4OTor)

A T5(4Tor)
-«-T6(160Tor)

O T6(40Tor)

A T6(4Tor)
—•— Współcz lotwzgl.

80 90 100

Rys.3.2. Współczynniki rozdzielenia 16O/18O w procesie membranowym dla róż-
nych membran z politetrafluoroetylenu w odniesieniu do współczynnika lotności
względnej.

Zastosowanie ciężkotlenowej wody H2

18O jako „tarczy" do produkcji po-
zytonowego markera 18F stosowanego w diagnostyce PET (positron emiss-
ion tomography) spowodowało wzrost zapotrzebowania na izotop 18O [249].
Prace nad rozwinięciem skali procesu i jego oceną ekonomiczną trwają
równolegle w IChTJ, University of Tennessee i Korea Atomie Energy Re-
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search Institute, Laboratory for Quantum Optics [250-253]. We wszystkich
wymienionych instytucjach stosuje się metodę opartą na procesie opraco-
wanym w IChTJ - destylacji membranowej, w której wykorzystuje się poro-
wate membrany z politetrafluoroetylenu.

Stosując różne membrany oraz różne techniki membranowe próbo-
wano rozdzielać izotopy chloru [254], węgla [255], litu [256,257] w roztwo-
rach wodnych i uranu [257,258] w amoniaku. Izotopy gadolinu i neodymu
rozdzielano za pomocą hybrydowego układu kompleksowanie/nanofiltracja
[112]. Czynnikiem kompleksującym były nowe ligandy na bazie DTPA.

4. WYKORZYSTANIE MEMBRAN DO ODSALANIA WODY MORSKIEJ
Z UDZIAŁEM REAKTORA JĄDROWEGO (ODSALANIE JĄDROWE)

Chociaż woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi, tylko
2,53% zasobów stanowi woda słodka występująca w rzekach i zbiornikach
śródlądowych, reszta to woda słona mórz i oceanów. Początek XXI wieku
naznaczony jest silnym brakiem słodkiej wody, który już wcześniej dotknął
wiele rejonów Ziemi. Stąd wynika nieustanne poszukiwanie sposobów wy-
korzystania wody słonej, której zasoby są niewyczerpane. Ostatnia dekada
przyniosła rozwój technologii wykorzystującej energię jądrową w produkcji
wody słodkiej z wody morskiej, tzw. nuclear desalination. Technologia ta
rozwijana w ośrodkach badawczych w wielu krajach, przy energicznym
wsparciu MAEA, zyskała już swoją realizację techniczną. Wykorzystanie
reaktora jądrowego w procesie odsalania wody morskiej wydaje się nie tyl-
ko możliwe, ale i ekonomiczne w wielu regionach szczególnie dotkniętych
brakiem wody. Jak wykazano, odpowiednie do tego celu są reaktory jądro-
we małe i średniej wielkości, pracujące najczęściej w układzie skojarzonym
produkującym energię elektryczną przy użyciu niskociśnieniowej pary do
poruszania turbiny oraz ciepło oddawane na zewnątrz z obiegu wtórnego
chłodzenia reaktora do wody morskiej zasilającej układ odsalający. Według
ekspertów rozwój technologii reaktorów jądrowych (np. zastosowanie wyso-
kotemperaturowych reaktorów z chłodzeniem gazowym HTGR - high tem-
peraturę gas-cooled reactor) wskazuje na możliwość redukcji kosztów od-
salania w przyszłości. Ocenia się, że stosując tę technologię można produ-
kować wodę pitną w cenie $1 za 2 m3 [259].

Odsalanie jest procesem energochłonnym, zużywającym duże ilości
energii elektrycznej, produkowanej głównie z paliw kopalnych, ale ostatnio
również ze źródeł ciepła niskotemperaturowego, takich jak energia słońca
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czy ciepło odpadowe. Do odsalania wody stosuje się procesy przebiegają-
ce ze zmianą fazy (destylacja i krystalizacja) oraz takie, podczas których
przemiana fazowa nie zachodzi (metody membranowe, wymiana jonowa).
Obecnie największa ilość świeżej wody jest produkowana za pomocą tech-
nik wyparnych i ich bardziej ekonomicznych odmian: odparowania z wielo-
stopniowym rozprężaniem (MSF - multi-stage flash evaporation), odparo-
wania wielostopniowego (MED - multiple effect distillation) i destylacji ze
sprężaniem oparów (VC - vapour compression). W ostatnich latach alterna-
tywą staje się odwrócona osmoza (w przypadku wód słonawych - odwróco-
na osmoza, elektrodializa, elektrodializa odwracalna) [260-262]. Głębsze
analizy wykazują, że metody wyparne, pomimo wielu zalet, nie wytrzymują
konkurencji kosztowej z odwróconą osmozą. Rozważane są również układy
hybrydowe łączące w sobie różne procesy, działające synergicznie i pole-
pszające ekonomikę odsalania, jak np. MSF-RO, MED-RO, VC-RO, ME-VC
(multi-effect vapour compression) czy MSF/ME-VC, umożliwiające otrzyma-
nie produktu o różnej jakości, poprzez mieszanie produktów o różnym TDS
(total dissolved saltś) [262-265]. Możliwe jest włączenie innych procesów
membranowych, takich jak nanofiltracja czy ultrafiltracja, stosowanych do
przygotowania wody przed RO.

Wybór metody odsalania uzależniony jest od zasolenia wody mor-
skiej, wymagań stawianych produktowi i ekonomiki wybranego procesu. Ge-
neralnie układy MSF są zalecane dla dużych instalacji, o wydajności więk-
szej niż 4000 m3/d, mogących dochodzić nawet do 50 000 m3/d. Instalacje
RO i MED mają zwykle niższe wydajności, MED-VC nie przekraczają 3000
m3/d. Produkt otrzymywany metodami destylacyjnymi posiada niskie zaso-
lenie (10-20 ppm), zaś permeat po odwróconej osmozie - zwykle 350-500
ppm. Łączenie RO z metodami destylacyjnymi w układy hybrydowe pozwa-
la nie tylko na polepszenie ekonomiki, ale również na dowolną regulację
stężenia soli w produkcie poprzez mieszanie strumieni o różnym składzie.

Technologia wprowadzająca połączenie rektora jądrowego z instala-
cją do odsalania została wdrożona w latach siedemdziesiątych w Japonii
i Kazachstanie. W Kazachstanie, w Aktau, reaktor prędki z chłodziwem me-
talicznym BN-350 produkował 135 MWe energii elektrycznej i 80 000 m3/d
wody odsolonej. Równolegle stosowano tam wytwarzające ciepło kotły ole-
jowo-gazowe, a całkowita wydajność instalacji odsalającej składającej się
jednostek MED i MSF wynosiła 120 000 m3/d.

W Japonii jest już 10 instalacji odsalających należących do firm ener-
getycznych Kansai, Shikoku i Kyushu, które połączono z ciśnieniowymi re-
aktorami wodnymi wytwarzającymi energię elektryczną. Dostarczają one in-
dywidualnie po 1000-3000 m3/d wodny pitnej. Początkowo zastosowano
tam MSF, ale bardziej efektywnymi okazały się MED i RO [259].
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Obecnie ponad 20 krajów jest zaangażowanych w badania nad ukła-
dami odsalania zasilanymi energią czerpaną z reaktora jądrowego. Prace
badawcze o różnym stopniu zaawansowania ujęte są w programach wspie-
ranych i współfinansowanych przez MAEA [259,262]. Badania nad metoda-
mi odsalania zmierzają w kierunku redukcji kosztów produkcji wody słodkiej
poprzez zwiększanie współczynników wymiany ciepła, używanie tańszych
materiałów, wykorzystanie ciepła odpadowego w procesach termicznych,
poszukiwanie możliwości zwiększenia odzysku wody i energii. Przyszłość
odsalania zależy przede wszystkim od zmniejszenia kosztów zużywanej
energii poprzez wykorzystanie tanich źródeł energii słonecznej, wiatru czy
energii geotermalnej, a także systemów odzyskiwania energii. Nie mniej
ważne jest udoskonalenie stosowanej aparatury (rozwój układów destylacyj-
nych poprzez zastosowanie różnych konfiguracji wyparek - wyparki w ukła-
dzie „długiej rury", long tubę distiller, poziomej lub pionowej [261], układów
orbitalnych - orbital tubę evaporators [262]), a także dalszy rozwój istnieją-
cych i wprowadzanie nowych technologii. W instalacjach odsalających sto-
sujących odwrócona osmozę możliwy jest odzysk energii sprężonego do
wysokich ciśnień retentatu poprzez zastosowanie przetwornic i turbin odzy-
skujących energię (połączenie turbiny Peltona z pompą TONKAFLO, hy-
drauliczne przetwornice ciśnienia) [266-271].

Rozważając ekonomiczne aspekty odsalania, nie można nie wziąć pod
uwagę wyboru źródła energii pierwotnej dla procesu. Energia jądrowa staje
się w porównaniu z energią czerpaną ze spalania paliw kopalnych coraz
bardziej konkurencyjna, zwłaszcza w przypadku zasilania dużych instalacji.
Wśród przyszłych zastosowań bierze się już dziś pod uwagę połączenie
układów odsalających MSF/RO z reaktorem termojądrowym [272]. Stosu-
nek ilości wytwarzanego ciepła do elektryczności, produkowanych w syste-
mie skojarzonym dla siłowni jądrowych, jest wyższy niż dla konwencjonal-
nych, zatem ilość odsalanej z udziałem reaktora wody będzie w tym przy-
padku większa, a jej koszt jednostkowy niższy. Mówiąc o konkurencyjności
energii jądrowej należy wspomnieć o względach ekologicznych. Spalanie
paliw kopalnych niesie ze sobą emisję gazów cieplarnianych, mających swój
udział w globalnym ociepleniu klimatu. Paliwa te nie są odnawialnymi źród-
łami energii i ich rezerwy wyczerpią się, jak przewidują eksperci, w okresie
30-50 lat. Aby zachować je dla innych ważnych zastosowań przemysłowych
należy myśleć o dywersyfikacji źródeł energii i zwiększeniu udziału źródeł
odnawialnych.

Zastosowanie metod membranowych do odsalania niesie ze sobą wie-
le korzyści w związku z najniższym stosunkiem włożonej energii do ilości
wyprodukowanej wody, wysokim współczynnikiem retencji soli, łatwością
prowadzenia procesu i obsługi aparatury [261,273]. Połączenie odwróconej
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osmozy z reaktorem jądrowym uważane już jest za komercyjną technologię
odsalania [273-275].

5. PRACE WŁASNE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ
PROCESÓW MEMBRANOWYCH
W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH - WYNIKI I DYSKUSJA

W tej części zostały omówione prace własne autorki dotyczące przykładów
zastosowań procesów membranowych w technologiach jądrowych. Wspól-
ny obszar badawczy tych dwóch dziedzin był od wielu lat przedmiotem za-
wodowych zainteresowań autorki. Technologie jądrowe i membranowe tech-
niki separacyjne są dziedzinami hermetycznymi, jednak łączy je wiele wza-
jemnych powiązań i problemów. W technologiach jądrowych, bardziej niż
w jakiejkolwiek innej dziedzinie przemysłu, wysoko selektywne techniki se-
paracyjne odgrywają kluczową rolę ze względów technicznych, ekonomicz-
nych oraz bezpieczeństwa. Technologie jądrowe posługują się najnowszymi
zdobyczami techniki, m.in. w obszarze procesów separacyjnych i metod ana-
litycznych, oraz stale poszukują nowych rozwiązań. Procesy membranowe
stanowią najnowsze osiągnięcie współczesnej inżynierii procesowej i oferu-
ją wiele atrakcyjnych metod, zwłaszcza w obszarze selektywnej i efektyw-
nej separacji różnych substancji w układach homo- i heterogenicznych. Z te-
go względu zastosowanie tych procesów w technologiach jądrowych wpi-
sało się już na stałe wieloma udanymi osiągnięciami technicznymi, jak np.
rozdzielanie izotopów na membranach nieorganicznych, zastosowanie mem-
bran ciekłych do separacji aktynowców, zastosowanie transportu aktywnego
do usuwania śladowych ilości substancji radioaktywnych. Rodowód mem-
bran ceramicznych, ciekłych i selektywnej separacji gazów wywodzi się
właśnie z technologii jądrowych. W przyszłości należy spodziewać się wielu
ciekawych rozwiązań technicznych w tym obszarze.

Przedstawienie własnych prac badawczych dotyczących możliwości
zastosowania procesów membranowych w przemyśle jądrowym na tle ba-
dań prowadzonych w świecie jest przedmiotem tej monografii. Prace obej-
mowały takie obszary zastosowań membran, jak: oczyszczanie ciekłych
odpadów promieniotwórczych metodami odwróconej osmozy, ultrafiltracji
i destylacji membranowej z możliwością odzyskiwania wody, odsalanie me-
todą destylacji membranowej przy wykorzystaniu energii czerpanej z reak-
tora jądrowego oraz oddzielanie wody trytowej w procesach ultrafiltracji,
perwaporacji i destylacji membranowej. W pracach wykorzystano procesy
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przebiegające pod wpływem różnych sił napędowych, takich jak: różnica
ciśnień, gradient temperatur czy stężeń. Każdy z badanych procesów wyma-
gał innych materiałów membranowych; były to zarówno polimery, jak i ma-
teriały nieorganiczne. Stosowano membrany lite i porowate, homogeniczne
i heterogeniczne, w których transport i separacja odbywały się na drodze
różnych mechanizmów. Wszystkie badania miały jeden cel - wskazanie na
rozliczne korzyści, jakie mogą czerpać technologie jądrowe ze strony dyna-
micznie i wszechstronnie rozwijających się membranowych technik separa-
cyjnych.

5.1. Oczyszczanie ciekłych odpadów promieniotwórczych metodą
ultrafiltracji

Przedmiotem prac badawczych opisanych w tym rozdziale było rozpozna-
nie możliwości zwiększenia efektywności oczyszczania ciekłych odpadów
promieniotwórczych poprzez zastosowanie układu hybrydowego łączącego
kompleksowanie z ultrafiltracją. Badania przeprowadzono w skali laborato-
ryjnej i pilotowej na układach modelowych i rzeczywistych. W pracy zasto-
sowano membrany ceramiczne do przerobu ścieków promieniotwórczych,
nisko- i średnioaktywnych. Ścieki te są oczyszczane w Polsce w ZUOP IEA
w Świerku. Pochodzą przede wszystkim z produkcji radioizotopów, zasto-
sowań medycznych i przemysłowych. Ich głównymi składnikami promienio-
twórczymi są izotopy cezu i kobaltu (często 60-75% całej radioaktywności),
izotopy pierwiastków z grupy lantanowców oraz inne radioizotopy obecne
w mniejszych ilościach. Substancje promieniotwórcze występują zwykle
w formie małych jonów, które przechodzą przez pory membrany ultrafiltra-
cyjnej. W celu zwiększenia stopnia retencji jonów proponuje się ich wcze-
śniejsze związanie z substancjami makromolekularnymi o wielkości czą-
steczki powyżej cut-off (punkt odcięcia) membrany. Mogą to być polimery
rozpuszczalne, takie jak pochodne kwasu poliakrylowego, a także substan-
cje nieorganiczne wiążące jony poprzez kompleksowanie bądź fizyczną
sorpcję na powierzchni rozproszonych w roztworze cząstek. Takie hybry-
dowe procesy UF/kompleksowanie czy UF/sorpcja mogą być prowadzone
jednostopniowo bądź w układzie wielostopniowym, w którym po każdym
stopniu następuje odfiltrowanie powstałych kompleksów.

5.1.1. Układy badawcze

Opisane doświadczenia prowadzono na dwóch stanowiskach badawczych:
laboratoryjnym stanowisku do badań małych modułów ceramicznych i wiel-
kolaboratoryjnej instalacji do testowania modułów przemysłowych. Stano-
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wisko laboratoryjne pokazano na rys.5.1. W jego skład wchodzą: obudowa
T1-10 z modułem ceramicznym (1), pompa rotacyjna (2), zbiornik surówki o
objętości 25 I (3), zawór iglicowy (4), mierniki ciśnienia (5) i przepływu (6)
oraz waga elektroniczna (7). W układzie znajdują się trzy punkty okresowe-
go poboru prób: F (surówki), P (permeatu) i R (retentatu). Ciśnienie robo-
cze w układzie ustawiane jest za pomocą zaworu, a przepływ może być re-
gulowany poprzez zawrócenie części strumienia surówki do zbiornika cie-
czy surowej. Wydajność procesu mierzy się za pomocą wagi elektronicznej
rejestrując przyrost ciężaru produkowanego permeatu.

.

25 I

Z

Rys.5.1. Stanowisko laboratoryjne do badania modułów ultrafiltracyjnych (opis w
tekście).

Instalacja wielkolaboratoryjna (rys.5.2) składa się ze zbiornika cieczy
surowej o pojemności 130 I (1) z umieszczoną wewnątrz chłodnicą (2), obu-
dowy z modułem membranowym (3), filtrów wstępnych w obudowie (4)
(wkład z polipropylenu, filtr wgłębny Sekura; wielkość poru 10 urn), pompy
ciśnieniowej TONKAFLO (5), pompy cyrkulacyjnej Grundfos (6), zaworu
zwrotnego (7), dwóch zaworów iglicowych i czterech zaworów kulowych.
Instalację wyposażono w system wizualizacji i rejestracji danych, składają-
cy się z elektronicznych urządzeń pomiarowych, takich jak: przetworniki
ciśnienia PR2, różnicy ciśnień dPR5, temperatury TR4 oraz mierniki prze-
pływu FR1, FR3, FR6, FR10, przewodności QR7, QR8 i pH QR9, a także
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zbierającego dane z obiektu, mikroprocesorowego, programowalnego, oś-
miokanałowego wskaźnika Eftronik V oraz, zainstalowanego w komputerze,
wizualizacyjnego oprogramowania zbierania i przetwarzania danych, opra-
cowanego dla potrzeb instalacji na bazie oprogramowania INTOUCH 7.0 fir-
my Wonderware Corporation (USA). Transmisja między wskaźnikiem Eftro-
nik V a komputerową stacją przetwarzania danych odbywa się wg standar-
du RS 485/RS 232.

Rys.5.2. Instalacja wielkolaboratoryjna UF (opis w tekście).

Charakterystykę modułów membranowych używanych w doświadcze-
niach przedstawiono w tabeli 5.1. Małe moduły o średnicy 10 mm i długości
250 mm testowano na stanowisku laboratoryjnym (rys.5.1). Były to rurki
MEMBRALOX® i trójkanałowe elementy CeRAM /A/S/DE®, z naniesioną we-
wnątrz membraną mineralną o rozmiarze poru w zakresie 20-100 nm oraz
cut-off 1 i 5 kD (tabela 5.1), umieszczone w obudowie T1-70 (USF SCT).

Dla instalacji wielkolaboratoryjnej wybrano dwa moduły wielokanałowe
z membranami ceramicznymi: CeRAM //VS/D£® 23-88-1178 i MEMBRALOX®
P19-40.

Membrany CeRAM INSIDEf produkowane przez firmę TAMI Industries
są przeznaczone do pracy w trybie krzyżowo-prądowym w zakresie mikro-,
ultra- i nanofiltracji. Elementy wielokanałowe o przekroju kołowym umożli-
wiają osiągnięcie dużej powierzchni filtracyjnej membran przy niewielkich
gabarytach modułu (optymalna relacja pomiędzy powierzchnią filtracyjną
i wielkością instalacji). Aktywna warstwa filtracyjna, wykonana w zależności
od pożądanej granicy rozdziału membrany (cut-off) z tlenku tytanu lub cyr-
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konu, jest naniesiona na porowaty podkład z mieszaniny tlenków aluminium,
tytanu i cyrkonu.

Tabela 5.1. Charakterystyka elementów ceramicznych używanych w doświadcze-
niach.

Parametr

Geometria membrany

Powierzchnia filtracji [m2]

Liczba kanałów

Średnica zewnętrzna [mm]

Średnica kanału [mm]

Cut-off [kD]

Średnica poru [nm]

Długość elementu [m]

pH

Temperatura pracy [°C]

MEMBRALOX®

pojedyncza
rura

0,0055

1

10

7

1,5

20,50, 100

0,25

0-14

do 120

CeRAM
/A/S/D£®

trójkanałowa
Clover

0,0083

3

10

3,5

15

-

0,25

0-14

do 150

CeRAM
INSIDŚ®

23-8-1178

wielokanałowa
Sunflower

0,35

23

25

3,6

8

-

1178

0-14

do 150

MEMBRALOX®
P19-40

wielokanałowa

0,24

19

30

4

-

20

1020

0-14

do 120

Membrany MEMBRALOX®, produkowane przez firmę USF Filtration
& Separation, również umożliwiają osiągnięcie dużej powierzchni filtracyjnej
przy niewielkich gabarytach modułu. Mają one przekrój heksagonalny i po-
zwalają na dowolną rozbudowę powierzchni filtracyjnej poprzez równoległe
łączenie ich w jednej obudowie. Warstwa filtracyjna, wykonana w zależno-
ści od wymaganej średnicy porów z tlenków glinu, tytanu lub cyrkonu, na-
niesiona jest wewnątrz kanału o przekroju kołowym. Ciśnienie w układach
we wszystkich doświadczeniach z membranami ceramicznymi zawierało się
w przedziale 0,3-0,6 MPa.

Do kompleksowania jonów metali radioaktywnych przed ultrafiltracją
autorka stosowała rozpuszczalne polimery chelatujące, takie jak: INSTAR AS
(wielkocząsteczkowy kopolimer akrylamidu i akrylanu sodowego), INSTAR
NS (roztwór wodny wielkocząsteczkowego poliakryloamidu o charakterze
niejonowym) (ICSO Chemical Production, Spółka z o.o., Kędzierzyn-Koźle),
polietylenoimina - PEI (Sigma-Aldrich Chemie GmbH), kwas poliakrylowy
o różnym stopniu usieciowania i sól sodowa kwasu poliakrylowego (Aldrich
Chemical Company, Inc.). Stężenie polimeru dobrane eksperymentalnie
zmieniano w zakresie od 1:1 do 18:1; w tym zakresie stężeń następowało
wysycenie liganda jonami wiązanych radioizotopów. Po dodaniu czynnika
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kompleksującego do roztworu zawierającego jony metali promieniotwór-
czych ustalano wartość pH na poziomie dobranym doświadczalnie dla ukła-
du jon-środek kompleksujący. Tak przygotowany roztwór intensywnie mie-
szano, następnie pozostawiono na kilka godzin, a potem filtrowano przez
membrany ceramiczne. Jak wykazały badania kinetyki kompleksowania, przy
intensywnym mieszaniu 4-5 godzin wystarczało na osiągnięcie stanu rów-
nowagi, aczkolwiek większa część jonów (50-70%) wiązana była już w pierw-
szej godzinie po dozowaniu środka kompleksującego. W tabeli 5.2 podano
charakterystykę stosowanych polimerów.

Tabela 5.2. Polimery rozpuszczalne stosowane w procesie hybrydowym ultrafiltra-
cja/kompleksowanie.

Polimer Wzór chemiczny Masa
cząsteczkowa Producent

Kwas pohakrylowy
(PAA)

:H2—CH-

COOH
8000-30000 Sigma-Aldrich

Sól sodowa kwasu
pohakrylowego

(NaPAA)

:H2—Cl

I
COONax

8000-30000 Sigma-Aldrich

Polietylenoimina
(PEI)

(-NHCH2CH2-)x(-N(CH2CHNH2)CH2CH2-)y 25000 Sigma-Aldrich

INSTAR AS Kopolimer akrylamidu i akrylanu sodowego
ICSO

Chemical
Production

INSTAR NS Wielkocząsteczkowy poliakryloamid
ICSO

Chemical
Production

Do wiązania jonów radioizotopów stosowano również sorbenty nieor-
ganiczne, takie jak cyjanożelaziany metali przejściowych (niklu, kobaltu,
miedzi), dwutlenek manganu oraz uwodniony tlenek tytanu (HTiO), przygo-
towane w laboratorium wg receptury opisanej w literaturze [117,118].

Analizę składu próbek wykonywano przy użyciu chromatografii jono-
wej (DIONEX 2000i/SP), atomowej spektrometrii absorpcyjnej (spektrometr
absorpcji atomowej Perkin Elmer 5000 z atomizacją w piecu grafitowym)
i analiz chemicznych. Pomiar radioaktywności właściwej prowadzono za po-
mocą standardowej sondy z kryształem Nal/TI i 800-kanałowego analizato-
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ra DIDAC z sondą spektrometrycznąSCINTIBLOC (lntertechnique, France).
Szczegółowe analizy radiometryczne wykonano na spektrometrze cyfrowym
gamma DSPEC (EG&G ORTEC) z detektorem germanowym o względnej
wydajności 92%, zdolności rozdzielczej 1,9 keV dla linii 1,33 MeV. Pomia-
rów dokonywano w odniesieniu do standardów o znanej aktywności właści-
wej dla odpowiednich radioizotopów. Na podstawie przeprowadzonych ana-
liz określano współczynniki dekontaminacji i retencji wg wzorów (2.6), (2.7).

5.1.2. Wyniki badań

Usuwanie izotopów cezu i kobaltu
Izotopy cezu i kobaltu w odpadach promieniotwórczych pochodzą

głównie z zastosowań medycznych w terapii nowotworowej; duże ilości ra-
dioaktywnego cezu powstają podczas pracy reaktorów jądrowych. W ście-
kach radioaktywnych zbieranych w Polsce izotopy 137Cs, 134Cs i 60Co po-
chodzą z produkcji i zastosowań izotopów. Są one dominującymi promienio-
twórczymi składnikami odpadów ciekłych. Ich stężenie jest wysokie; łączna
aktywność właściwa izotopów cezu i kobaltu w ściekach stanowi nieraz do
75% całej radioaktywności właściwej odpadu ciekłego. Izotopy te należą do
długożyciowych; czas półtrwania wynosi dla 137Cs, 134Cs i 60Co odpowiednio
30,7, 2,06 i 5,27 roku.

Przy odprowadzaniu oczyszczonych ścieków do środowiska bierze się
pod uwagę zarówno dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w ście-
kach wprowadzanych do wód i do ziemi, określone w rozporządzeniu Mi-
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 5 listo-
pada 1991 r., jak i dopuszczalną aktywność właściwą, określoną w Zarzą-
dzeniu Prezesa PAA z dn. 19 maja 1989 r. Normy sanitarne nie podają do-
puszczalnego stężenie kobaltu w ściekach komunalnych. Bezpiecznie jest
przyjmować je tak jak dla innych metali ciężkich (0,1-0,5 mg/dm3); jego stę-
żenie w ściekach promieniotwórczych zwykle nie przekracza tych wartości.
Dopuszczalne stężenie promieniotwórczego 60Co jest określone przez limit
jego aktywności właściwej w odprowadzanych strumieniach i wynosi 10
Bq/dm3. Ilość cezu w ściekach promieniotwórczych, podobnie jak kobaltu,
jest niska, natomiast dopuszczalne aktywności dla izotopów cezu 131Cs,
134Cs i 137Cs wynoszą odpowiednio: 200, 0,9 i 2 Bq/dm3. Aktywność właści-
wa izotopów cezu i kobaltu w ściekach promieniotwórczych produkowanych
w polskich laboratoriach przekracza znacznie podane w normach limity.

Prowadzono próby usuwania jonów cezu i kobaltu z roztworów mode-
lowych. W doświadczeniach używano membran MEMBRALOX® i CeRAM
/A/S/DE® o charakterystyce podanej w tabeli 5.1. Roztwory modelowe skła-
dały się zwykle z 0,1 g/dm3 jonów Cs+ lub Co2+ w postaci soli cezowych lub
kobaltowych z domieszką radioizotopów 137Cs i 60Co. Dla sprawdzenia
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wpływu zasolenia na retencję izotopów cezu i kobaltu dodawano sole meta-
li alkalicznych i metali ziem alkalicznych (sodu, potasu, wapnia, magnezu),
które występują z ściekach radioaktywnych w największej ilości. Zasolenie
tych ścieków waha się zwykle w granicach 0,5-2,5 g/dm3, rzadko przekra-
czając 5 g/dm3.

W prowadzonych badaniach autorka używała wysoko wydajnych mem-
bran pracujących w zakresie nano- i ultrafiltracji, które jednak nie zatrzymu-
ją jonów, natomiast są efektywne w usuwaniu kompleksów makromoleku-
larnych. Testy filtracji przeprowadzone dla membran ceramicznych potwier-
dziły niską retencję prostych soli nieorganicznych. Współczynniki retencji
NaCI dla membran MEMBRALOX® bez względu na wielkość poru były ma-
łe. Zawierały się one w zakresie 10-36% i malały wraz ze wzrostem stęże-
nia soli. Dla jonów cezu i kobaltu retencja nie przekraczała 52%. Podobne
wyniki uzyskano dla jonów dwuwartościowych; w niektórych wypadkach za-
trzymanie jonów Ca2+ i Mg2+ było nieoczekiwanie mniejsze niż jonów Na+,
co można tłumaczyć wpływem zjawisk elektrycznych występujących w są-
siedztwie membrany ceramicznej, która w warunkach obojętnych zwykle
posiada ładunek ujemny, odpychający jony ujemne, a przyciągający kationy
[276-279]. Względne oddziaływania ładunku membrany z kationami o ła-
dunku wyższym były większe i mogły powodować wzmożony ruch kationów
dwuwartościowych w kierunku membrany.

• Bez środka
kompleksującego

SINSTARAS

BNaPAA

\CoCF

MEMBRALOX 50 nm CERAM 15 kD

membrana

Rys.5.3. Wpływ środka kompleksującego na retencję jonów Cs+; pH = 6,5.

W celu zwiększenia retencji jonów cezowych i kobaltowych na mem-
branach autorka zaproponowała zastosowanie procesu hybrydowego ultra-
filtracja/kompleksowanie. Stosowała wymienione wcześniej polimery rozpu-
szczalne, a dla cezu - cyjanożelaziany metali przejściowych, dobre sorben-
ty jonów cezowych. Celem doświadczeń był wybór warunków optymalnych
dla procesu hybrydowego, włączając takie parametry, jak: rodzaj membra-
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ny, wielkość porów (cuł-off), rodzaj środka kompleksującego, jego stężenie
i masa cząsteczkowa oraz pH filtrowanego roztworu.

Na rysunku 5.3 przedstawiono współczynniki retencji cezu z roztworu
azotanu cezu o stężeniu 0,1 g/dm3 przy użyciu membran MEMBRALOX®
o średniej wielkości porów 50 nm i CeRAM INSIDIz31 o cuł-off 15 kD. Jak
widać, retencja cezu dla procesu ultrafiltracji zastosowanego samodzielnie
w przypadku obydwu membran była podobna, nieznacznie przekraczała war-
tość 50%. Dodanie do roztworu polimerów rozpuszczalnych w ilości 0,2
g/dm3 spowodowało wydatny wzrost tych współczynników. Użycie polimeru
INSTAR AS wpłynęło na wzrost współczynnika retencji do 78% dla MEM-
BRALOX® 50 nm i do 66% dla CeRAM INSIDĆ® 15 kD. Gdy użyto soli so-
dowej kwasu poliakrylowego o masie cząsteczkowej 30 000, wzrost współ-
czynników retencji był jeszcze większy; wynosiły one odpowiednio: 97% dla
MEMBRALOX® i 9 1 % dla CeRAM //VS/D£®. Analogiczne eksperymenty
przeprowadzono używając jako środka kompleksującego heksacyjanożela-
zianu kobaltu (CoCF). Dodanie osadu CoCF w ilości 0,3 g/dm3 spowodo-
wało całkowite zatrzymanie jonów cezu przez obie membrany, co potwier-
dziły analizy próbek permeatu. Doświadczenia pokazały, że różnica w re-
tencji jonów Cs+ dla dwóch zastosowanych membran nie była duża. Z uwagi
na znaczną różnicę w cenach obydwu membran korzystniej jest stosować
membranę CeRAM INSIDĆ®. Membrany MEMBRALOX® firmy USF Filtra-
tion & Separation mają wysokie ceny ze względu na renomę firmy, która
jest dostawcą membran dla francuskiego przemysłu jądrowego.

Tabela 5.3. Wpływ środka kompleksującego na współczynnik retencji jonów Cs+

w procesie membranowym.

Membrana

100 nm

50 nm

15 kD

5kD

1 kD

R[%]

INSTAR AS

69

77

65

73

65

NaPAA

84

96

91

82

88

PEI

23

30

37

27

48

CoCF

100

100

100

100

100

Współczynniki retencji jonów Cs+ dla innych membran ceramicznych
zebrano w tabeli 5.3. Jak widać, wpływ średnicy poru membrany na wyniki
separacji był niewielki, natomiast znaczący był wpływ użytego środka kom-
pleksującego. Kwas poliakrylowy o masie cząsteczkowej 30 000 lepiej kom-
pleksował jony cezu niż polietylenoimina o masie cząsteczkowej 25 000,
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jakkolwiek najlepszym środkiem wiążącym był CoCF. Retencja jonów Cs+

w przypadku użycia przemysłowego polimeru INSTAR AS zawierała się
w granicach 65-77% i była mniejsza niż dla kwasu poliakrylowego. Niska
cena i dostępność tego środka ma jednak znaczenie; w niektórych wypad-
kach, w zależności od stawianych celów, warto rozważyć jego stosowanie.

Przeprowadzono cykl doświadczeń z roztworami modelowymi kobal-
tu (0,1 g/dm3 azotanu lub chlorku kobaltu(ll) z domieszką radioaktywnego
60Co) przy zastosowaniu ultrafiltracji wspomaganej kompleksowaniem za
pomocą polimerów rozpuszczalnych. Zatrzymanie jonów kobaltu przez
membrany ceramiczne bez środka kompleksującego było, tak jak w przy-
padku cezu, niewielkie. Zastosowanie procesu hybrydowego pozwoliło na
zwiększenie współczynników retencji, które dla soli sodowej kwasu poli-
akrylowego (NaPAA) o wielkości cząsteczki 30 000 dochodziły nawet do
100% (rys.5.4). Porównanie wyników doświadczeń dla różnych polimerów
wskazuje na duży wpływ rodzaju czynnika kompleksującego i jego masy
cząsteczkowej. Wprowadzenie środka kompleksującego powodowało wzrost
usunięcia 60Co. Dla NaPAA o średniej wielkości cząsteczki 30 000 współ-
czynnik dekontaminacji DF był bardzo wysoki - aktywność właściwa per-
meatu na poziomie tła naturalnego pozwalała sądzić, że zatrzymanie 60Co
było całkowite.

100 1000

100

10

u.
Q

2+Rys.5.4. Wpływ środka kompleksującego na współczynniki retencji jonów Co i de-
kontaminacji Co w roztworze 0,1 g/dm Co(NO3)2 (cL = 0,2 g/dm , membrana
MEMBRALOX® 50 nm, pH = 6-*-7).
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Zbadano wpływ wielkości porów membrany i masy cząsteczkowej po-
limeru na retencję jonów Co2+. Doświadczenia pokazały, że masa cząstecz-
kowa środka kompleksującego powinna być dopasowana do średniej wiel-
kości poru membrany. Jony kobaltu związane z kwasem poliakrylowym o
masie cząsteczkowej 8000 były słabo zatrzymywane przez membrany ultra-
filtracyjne, ale wykazywały dobrą retencję na membranach nanofiltracyjnych
1 i 5 kD (rys.5.5). W przypadku membran 100 i 50 nm zastosowanie kwasu
poliakrylowego spowodowało nawet obniżenie współczynników retencji. Mo-
gło to być związane z oddziaływaniami elektrycznymi pomiędzy powierzch-
nią membran, naładowaną ujemnie, a znajdującymi się w roztworze jonami
Co2+ i Cl". Jony Co2+ były przyciągane przez ujemnie naładowaną membra-
nę, natomiast jony chlorkowe odpychane przez nią. W warunkach braku
przeciwjonu jony Co2+ swobodnie przechodziłyby przez membranę, jednak
obecność jonów chlorkowych i konieczność zrównoważenia ładunków w
roztworze powodowała, że ruch jonów kobaltu był zahamowany. Związanie
jonów kobaltu z PAA przed filtracją spowodowało zmniejszenie ilości wol-
nych jonów Co2+ w roztworze. Obojętne kompleksy kobaltu o wielkości czą-
steczki znacznie mniejszej od średnicy poru łatwiej przechodziły przez mem-
brany o dużych porach (50 i 100 nm) niż dodatnio naładowane jony kobal-
tu. Natomiast membrany o cut-off 1 i 5 kD w większym stopniu zatrzymy-
wały kompleks z CoPAA.

• Bez środka
kompleksującego

- DPAAMW=8000

100 nm 50 nm 15 kD 5kD 1kD

Rys.5.5. Wpływ środka kompleksującego na współczynnik retencji jonów Co2+ (roz-
twór 0,1 g/dm3 CoCI2, pH = 6,5).

Właściwości powierzchni membrany wpływają w dużym stopniu na jej
zdolność separacyjną. Substancje w roztworze oddziałują z membraną po-
przez różne mechanizmy: siły van der Waalsa, wiązania wodorowe czy w
końcu poprzez oddziaływania jonowe. Ładunek membrany zależy od jej
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właściwości (rodzaju grup funkcyjnych, jakie zawiera materiał, z którego
membrana została zrobiona), ale też od własności otaczającego ją roztwo-
ru. W zależności od warunków panujących w roztworze, np. pH, może zmie-
niać się specjacja obecnych w nim jonów, a co za tym idzie ładunek na po-
wierzchni membrany [239,240]. Praktycznie, stopień zatrzymania określo-
nych jonów przez membranę zależy nie tylko od ich ładunku w stosunku do
ładunku powierzchni membrany, ale też od obecności przeciwjonów obec-
nych w roztworze. Konieczność zrównoważenia ładunku tych przeciwjonów
może prowadzić do zatrzymania jonów przyciąganych przez powierzchnię
naładowaną membrany, a w konsekwencji do pogorszenia współczynników
retencji i dekontaminacji w przypadku jonów promieniotwórczych.

Badano wpływ pH na retencję jonów cezu i kobaltu w procesie ultrafil-
tracji wspomaganej kompleksowaniem. Współczynniki retencji i dekontami-
nacji w procesie hybrydowym UF/kompleksowanie wykazują ścisłą zależ-
ność od pH oczyszczanego roztworu. Spowodowane to jest zmianą stopnia
związania metalu z polimerem wraz ze zmianą stężenia jonów H+. Kom-
pleksowanie kwasem poliakrylowym można opisać reakcją analogiczną do
wymiany jonowej na słabej żywicy kationowymiennej, w której proton grupy
karboksylowej (lub jon Na+ w przypadku soli sodowej kwasu poliakrylowe-
go) może być zastąpiony metalem:

n[-CH2-CH(COOH)-]x + xMn+ <-> [-CH2-CH(COOr-]nxMx

n+ + nxH+ (5.1)
Zwiększenie stężenia jonów wodoru powoduje przesunięcie równowa-

gi w reakcji w lewo, a zatem zmniejsza się udział formy skompleksowanej
i maleją współczynniki retencji i dekontaminacji.

1000

100

10 12

60..Rys.5.6. Zależność współczynników retencji i dekontaminacjiD Co od pH roztworu
(membrana MEMBRALOX® 50 nm, PAA 15 000 jako środek kompleksujący).

Na rysunkach 5.6 i 5.7 przedstawiona jest zależność DF i R od pH
uzyskana dla roztworu azotanu kobaltu z domieszką 60Co, kiedy komplek-
sującymi czynnikami były sól sodowa kwasu poliakrylowego i polietyleno-
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imina. Jak pokazano na rysunku wraz ze wzrostem pH rosną współczynniki
retencji i dekontaminacji. Jest to spowodowane przesunięciem równowagi
reakcji (5.1) w prawo, powodującym wzrost udziału kompleksu polimer-me-
tal. Najwyższa retencja jonów kobaltu występowała blisko pH = 6 i niemal
do pH = 11 pozostawała na stałym poziomie, (ok. 99%). Krzywa zależności
współczynnika dekontaminacji od pH roztworu posiadała wyraźne maksi-
mum. Dla obydwu polimerów maksimum pojawiało się w tym samym obsza-
rze - ok. pH = 7.

• DF OR

6 0 ,Rys.5.7. Zależność współczynników retencji i dekontaminacji Co od pH roztworu
(membrana MEMBRALOX^ 50 nm, PEI 25 000 jako środek kompleksujący).

Wzrost retencji jonów kobaltu i wystąpienie maksimum krzywej DF
spowodowane jest nie tylko przesunięciem równowagi reakcji (5.1), ale rów-
nież hydrolizą jonów i powstawaniem wodorotlenków w warunkach wyso-
kiego pH roztworu:

Mn + + xH2O o [M(H2O)Jn+ (5.2)
[M(H2O)x]

n+ + H2O <-> [M(OH)(H2O)x.1f-1)+ + H3O
+, etc. (5.3)

Związane przez jony wodorotlenkowe metale nie reagują z polimerem,
a powstałe wodorotlenki mają zbyt małe masy cząsteczkowe, aby mogły być
zatrzymane przez membranę. W warunkach współzawodnictwa jonów hy-
droksylowych z cząsteczkami soli sodowej kwasu poliakrylowego może na-
stąpić zmniejszenie retencji jonów metalu i spadek współczynnika dekonta-
minacji jonów radioaktywnych przy wysokich wartościach pH (rys.5.6).

Występowanie maksimum usunięcia 60Co i jego brak na krzywej re-
tencji można wytłumaczyć dużą czułością współczynnika DF, zdefiniowane-
go zależnością (2.7), na małe zmiany aktywności właściwej permeatu Ap.
Małe wahania aktywności właściwej powodują znaczne zmiany w DF, pod-
czas gdy znacząca zmiana we współczynniku retencji jest możliwa dopiero
przy dużych zmianach cp.
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W przypadku kompleksowania kobaltu za pomocą polietylenoiminy
maksimum na krzywej zależności DF(pH) nie jest tak wyraźne. Obserwuje
się tę samą tendencję, co w przypadku NaPAA, tzn. wzrost współczynni-
ków R i DF wraz ze wzrostem pH. Spowodowane jest to występowaniem
dwóch form polietylenoiminy w roztworach wodnych: obojętnej, która reagu-
je z jonami metali, i protonowanej, która nie działa na nie [280]. W warun-
kach niskiego pH wzrasta udział formy protonowanej polimeru. Zmniejsza
się zatem jego zdolność wiązania jonów kobaltu, a w konsekwencji współ-
czynnik retencji i dekontaminacji kobaltu.

n[-NHCH2CH2-] + nH2O <-» ([-NHCH2CH2-]H)n

n+ + nOhT (5.4)
n[-NHCH2CH2-]x + xMn + <-> (([-NHCH2CH2-]n M)n+)x (5.5)

Właściwa regulacja pH roztworu może mieć duże znaczenie przy prze-
robie różnych strumieni odpadowych zawierających metale. Poprzez kolej-
ne podnoszenie i obniżanie pH można wpływać na trwałość tworzących się
kompleksów, co daje możliwość prowadzenia dalszych etapów przerobu od-
padów, np. recyklingu środka kompleksującego lub odzysku niektórych cen-
nych metali.
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Rys.5.8. Wpływ zasolenia na usuwanie Co z roztworów wodnych w procesie
hybrydowym przy pH = 6,5 (roztwór modelowy - 0,2 g/dm3 CoCI2 domieszkowany
60Co, sole NaCI i CaCI2 w stosunku 5:1 o całkowitym stężeniu cm, cL = 0,2 g/dm3).

Badano wpływ zasolenia na wielkość współczynników dekontaminacji
dla wybranych radioizotopów. Do roztworów modelowych składających się
z 0,2 g/dm3 chlorku kobaltu z domieszką radioaktywnego kobaltu dodawa-
no jony metali I i II grupy o sumarycznym stężeniu cm. Na rysunku 5.8
przedstawiono zależność współczynników dekontaminacji dla 60Co od stę-
żenia soli cm (sole sodu i wapnia w stosunku 5:1) w nadawie dla trzech poli-
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merów kompleksujących. Tendencja zmian dla różnych polimerów jest ta
sama, choć wpływ zasolenia w przypadku polikwasów jest większy.

Jak pokazały przeprowadzone doświadczenia, obecność jonów innych
metali w roztworze może zakłócać proces kompleksowania oraz wpływać
na obniżenie współczynników retencji i dekontaminacji. Mogą one konkuro-
wać z usuwanymi jonami promieniotwórczymi w procesach sorpcji czy kom-
pleksowania powodując zmniejszenie ich retencji. Obecność jonów metali
alkalicznych w dużych stężeniach może wpływać na znaczne obniżenie
współczynnika dekontaminacji. Jak wykazano, obecność metali alkalicznych,
np. K+ i Na+, może zakłócać również proces wiązania cezu z cyjanożelazia-
nami [281]. Przy dużym zasoleniu ścieków dobrym rozwiązaniem może być
wcześniejsze oddzielenie nadmiaru soli metali jednowartościowych, a na-
stępnie prowadzenie kompleksowania radioizotopów.

10

+ + *

t l 2 g/dm3 PEI

1,5g/dm3PEI
1 g/dm3 PEI
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Rys.5.9. Usuwanie 60Co w hybrydowym procesie UF/kompleksowanie (CeRAM
/WS/DE® 8 kD, pH 9-10,2).

Przeprowadzono wielogodzinny eksperyment z symulowanym ście-
kiem promieniotwórczym zawierającym promieniotwórczy kobalt (0,1 g/dm3

Co2+ w postaci azotanu kobaltu z dodatkiem 60Co i 0,5 g/dm3 chlorku sodu)
w układzie wielkolaboratoryjnym wyposażonym w moduł CeRAM /A/S/DE®
z membraną o cut-off8 kD. Jego celem była doświadczalna weryfikacja moż-
liwości zastosowania procesu membranowego wspomaganego komplek-
sowaniem do usuwania izotopów promieniotwórczych, sprawdzenie wpływu
parametrów procesowych na efektywność usuwania i zachowanie membra-
ny oraz sprawdzenie stałości tych parametrów w czasie długotrwałej eks-
ploatacji instalacji. Jako środek kompleksujący stosowano pohetylenoiminę
o średniej masie cząsteczkowej 25 000. Polietylenoiminę podawano w ko-
lejnych porcjach tak, aby jej stężenie finalne osiągnęło 2 g/dm3 (rys.5.9). Już
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Rys.5.10. Współczynniki dekontaminacji 60Co w hybrydowym procesie UF/kom-
pleksowanie w zależności od ilości wprowadzonego środka kompleksującego - PEI
(CeRAM /A/S/DE® 8 kD, pH 9-10,2).

wprowadzenie pierwszej porcji 0,5 g/dm3 PEI spowodowało wzrost DF z 1,2
do ok. 4,5 (rys.5.10). Kolejne porcje polietylenoiminy powodowały wzrost za-
trzymania 60Co. Przy stężeniu PEI 2 g/dm3 uzyskano ok. 9,5-krotne zmniej-
szenie aktywności wyjściowej 60Co przy jednoczesnym ponad 4-krotnym
spadku strumienia permeatu w stosunku do początkowego. Spadek strumie-
nia można raczej przypisać wpływowi stężenia, a nie foulingowi membran.

0,1
500 4000 4500 5000

6(VRys.5.11. Zmienność strumienia permeatu w czasie - usuwanie Co w hybrydo-
wym procesie UF/kompleksowanie (membrana CeRAM /A/S/DE® 8 kD).

W trakcie 77-godzinnego eksperymentu strumień permeatu ustalał się na
stałym poziomie zależnym od stężenia środka kompleksującego (rys.5.11).
Nawet przy stężeniu PEI 2 g/dm3 nie zaobserwowano dramatycznego spad-
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ku strumienia spowodowanego foulingiem membrany; przez 20 godzin stru-
mień pozostawał na stałym poziomie ok. 12 dm3/m2h.
Usuwanie izotopów wybranych lantanowców z roztworów
promieniotwórczych

Długożyciowe izotopy promieniotwórcze lantanowców, takie jak 152Eu
(ta = 13,4 roku), 154Eu (tV2 = 8,8 roku), 155Eu (f1/2 = 5 lat) są obok cezu i ko-
baltu głównymi składnikami ścieków pochodzących z produkcji oraz zasto-
sowań izotopów. W ściekach występują również izotopy o krótszych czasach
połowicznego zaniku (140La, 139Ce, 141Ce, 144Ce, 169Yb). Małe zawartości lan-
tanowców krótkożyciowych pozwalają na czasowe składowanie odpadów
z ich zawartością w celu zmniejszenia całkowitej radioaktywności właści-
wej. Przy większych stężeniach celowa jest zarówno ich separacja, jak i za-
tężenie w małej objętości. Konieczne jest też wydzielenie ze strumieni od-
prowadzanych do środowiska izotopów długożyciowych, których czas pół-
rozpadu sięga wielu lat.

Do separacji lantanowców stosowano w pracy proces hybrydowy ultra-
filtracji wspomaganej kompleksowaniem za pomocą polimerów rozpuszczal-
nych. W doświadczeniach używano membran ceramicznych MEMBRALOX®
i CeRAM /A/S/DE® o różnej średnicy poru. Modelowe roztwory składały się
soli lantanowców (0,1-0,5 g/dm3 jonu lantanowca) z domieszką izotopów
promieniotwórczych 140La, 152Eu i 169Yb. Jak wykazano, stężenie ligandów
wielkocząsteczkowych powinno być dobrane oddzielnie dla każdego radio-
izotopu i wyselekcjonowanego dla niego na drodze doświadczalnej środka
kompleksującego. Zarówno dane literaturowe [282-283], jak i opisane w ni-
niejszej pracy doświadczenia pokazały, że stosunek stężenia jonu do ligan-
da kompleksującego zwykle zawiera się w przedziale 1 -20.

Tabela 5.4. Współczynniki dekontaminacji 140La i retencji jonów La3+ w procesie
ultrafiltracji wspomaganej kompleksowaniem za pomocą polimerów rozpuszczal-
nych.

Bez środka kompleksującego

NaPAA 8000, 1 g/l

NaPAA 8000, 2 g/l

NaPAA 15 000,1 g/l

NaPAA 15 000, 2 g/l

50 nm

DF

1,62

-

-

14,30

20,53

R

18,2

-

-

92,6

95,1

15 kD

DF

1,20

11,37

14,97

15,47

21,75

R

16,9

84,8

89,4

90,8

95,3
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W tabeli 5.4 przedstawiono wyniki wykonanych testów usuwania
140La w procesie UF/kompleksowanie dla membran MEMBRALOX^ 50 nm
i CeRAM /A/S/DE® 15 kD przy zastosowaniu soli sodowej kwasu poliakry-
lowego o masach cząsteczkowych 8000 i 15 000 oraz różnych jej stęże-
niach w roztworze (1-2 g/dm3). Wyniki pokazują wpływ masy cząsteczkowej
środka kompleksującego, a także jego ilości na wielkość współczynników
retencji i dekontaminacji. Interesujące wydaje się, że - tak jak w doświad-
czeniach z 137Cs - dwie badane membrany zachowywały się w podobny
sposób: zatrzymanie jonów La3+ i radioaktywnego lantanu w obu wypad-
kach było zbliżone oraz uzyskane współczynniki R i DF na dwóch membra-
nach niewiele się różniły. Zgodnie z definicją cut-off określa masę molową
najmniejszych cząsteczek zatrzymywanych w 95% przez membranę. Moż-
na wywnioskować, że cut-off membrany MEMBRALOX® 50 nm były bliskie
15 kD.

Na rysunku 5.12 przedstawiono współczynniki dekontaminacji 140La
uzyskane dla membran o różnej wartości cut-off. Środkiem kompleksującym
była sól sodowa kwasu poliakrylowego o masach cząsteczkowych 15 000
i 30 000; formę o masie 15 000 dodawano w dwóch stężeniach.

E3 16000 (1 g/dm3)
H 15OO0(2gttn3)
• 30000 (1 glóm*)

1kD 5kO 15 kD
Membrana

50 nm

Rys.5.12. Współczynnik dekontaminacji 140La w procesie ultrafiltracja/kompleksowa-
nie dla różnych membran ceramicznych (środek kompleksujący - roztwór NaPAA,
PH = 7).

Dla nanofiltracyjnych membran o cut-off 1 i 5 kD wybór NaPAA o ma-
sie cząsteczkowej 30 000 wydaje się korzystny, gdyż przy jego zastosowa-
niu uzyskano wysokie współczynniki dekontaminacji, wyższe niż dla NaPAA
15 000, choć jego stężenie było niższe. Podobny wynik osiągnięto dla mem-
bran o średnicy porów 50 nm: współczynnik dekontaminacji przy zastoso-
waniu polimeru o wyższej masie cząsteczkowej był wyższy niż dla polimeru
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o masie niższej. Jednak zwiększenie stężenia NaPAA 15 000 z 1 do 2 g/dm3

spowodowało wzrost tego współczynnika. Wynika z tego, że stężenie 1
g/dm3 nie było wystarczające dla związania wszystkich jonów 140La. Zaska-
kujący wydaje się wynik dla membrany o cut-off 15 kD. W tym wypadku uzy-
skano większe współczynniki dekontaminacji dla środka wiążącego o masie
cząsteczkowej mniejszej.

Można wysnuć hipotezę, że niemonotoniczny charakter zależności
współczynnika DFod wielkości porów membrany, przedstawiony na rys.5.12,
związany był ze złożonymi zjawiskami zachodzącymi w porach podczas fil-
tracji roztworów zawierających makromolekuły. Kiedy rozmiar cząsteczki
polimeru jest większy od średniego rozmiaru poru - zależność jest prosta:
większe molekuły są lepiej zatrzymywane przez membranę niż mniejsze
(mechanizm sitowy). W przypadku filtracji cząsteczek o rozmiarze współ-
miernym z wielkością poru może następować zatrzymywanie się molekuł
w membranie i wytworzenie dodatkowego oporu, objawiającego się zmniej-
szeniem strumienia. Może jednocześnie wystąpić okresowe polepszenie se-
paracji wskutek zmniejszenia średnicy poru oraz wytworzenie „placka" z osa-
dzających się molekuł. Kompleksy jonów promieniotwórczych, które uprzed-
nio przechodziły przez membranę mogą teraz być zatrzymywane przez
bardziej gęstą „membranę" wtórną. To tłumaczyłoby prawie 2-krotnie wyż-
sze współczynniki dekontaminacji 140La przy zastosowaniu środka komplek-
sującego o ciężarze cząsteczkowym 15 000 od DF uzyskanych przy użyciu
środka o ciężarze cząsteczkowym 30 000 skojarzonego z membraną 15 kD.
W przypadku polimeru o masie cząsteczkowej 2-krotnie większej, tzn. 30 000
nie następowała redukcja wielkości porów, a wytworzony placek miał pory
znacznie większe niż placek wytworzony przez molekuły o masie 15 000.
W przypadku membrany 50 nm cząsteczki o masach 15 000 i 30 000 prze-
chodzą praktycznie swobodnie, nie występuje tu zjawisko opisane dla mem-
brany 15 kD.

u.
Q

1000

100

10

1

0,1

0,01

10 15

cL [g/dm3]

152rRys.5.13. Współczynniki dekontaminacji n E u w funkcji stężenia NaPAA o masie
cząsteczkowej 8000 (MEMBRALOX 5 kD, 0,5 g/dm3 Eu3+, pH = 8).
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Stosując proces membranowy wspomagany kompleksowaniem za po-
mocą polimerów rozpuszczalnych usuwano radioaktywny izotop 152Eu z roz-
tworu modelowego o stężeniu jonów Eu3+ 0,5 g/dm3. W procesie wykorzy-
stano membrany ceramiczne MEMBRALOX® i CeRAM /A/S/DE®. Celem
doświadczenia było zbadanie wpływu warunków kompleksownia na efektyw-
ność usuwania 152Eu, szczególnie stężenia środka kompleksującego, oraz
określenie wielkości współczynników dekontaminacji.

Rysunek 5.13 przedstawia współczynniki dekontaminacji dla 152Eu
w funkcji stężenia polimeru NaPAA o masie cząsteczki 8000, który wybra-
no do usuwania tego radioizotopu za pomocą membrany MEMBRALOX®
o cut-off 5 kD. Najlepsze warunki wiązania występowały przy stosunkowo
wysokim stężeniu liganda 8 g/dm3 (przy stężeniu europu 0,5 g/dm3 w posta-
ci nośnika nieaktywnego - Eu(NO3)3 w roztworze, co odpowiadało stosun-
kowi stężenia liganda do stężenia jonów europu cL/cEu = 16) - współczyn-
niki dekontaminacji były najwyższe. Dalszy wzrost stężenia polimeru nie
powodował zwiększenia współczynnika dekontaminacji.

1000

Rys.5.14. Wpływ pH na usunięcie Eu w procesie ultrafiltracji wspomaganej kom-
pleksowaniem (10 g/dm3 NaPAA o masie cząsteczkowej 8000, MEMBRALOX 5 kD).

Wpływ pH na warunki usuwania 152Eu przedstawiono na rys.5.14.
Charakter zależności był podobny do wyników otrzymanych dla kobaltu,
pokazanych na rys.5.6 i 5.7. Tak samo zaobserwowano wzrost współ-
czynników dekontaminacji wraz ze zwiększeniem pH roztworu. Również na
krzywej zależności DF(pH) w procesie usuwania promieniotwórczego euro-
pu wystąpiło lokalne maksimum. Powyżej pH = 5 osiągano wysokie współ-
czynniki dekontaminacji, bliskie 100. Współczynniki retencji jonów europu
w tym zakresie pH były również wysokie, powyżej 95%.

Na rysunku 5.15 zebrano wyniki usuwania152Eu w procesie hybrydo-
wym, otrzymane dla membran o różnym cut-off przy zastosowaniu środka
kompleksującego o masie cząsteczkowej 8000. W doświadczeniu stosowa-
no stężenia liganda NaPAA w zakresie 1-10 g/dm3. Wyniki ultrafiltracji wspo-
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maganej porównano z wynikami uzyskanymi dla samego procesu ultrafil-
tracji. Rysunek 5.15 pokazuje tendencję: membrany o mniejszym cut-off le-
piej zatrzymują filtrowane molekuły, o czym świadczą wysokie współczyn-
niki DF. Widać również, że jedynie w przypadku membrany 5 kD zwiększa-
nie stężenia środka kompleksującego powodowało wzrost współczynników
DF. Dla membran o większym rozmiarze poru (15 kD, 50 nm i 100 nm) za-
leżność od stężenia polimeru o masie cząsteczkowej 8000 nie była mono-
toniczna, co wskazuje na występowanie w porach opisanych wcześniej zja-
wisk.

1000

100

u.
Q

Bez środka
kompleksującego
1 g/l

100 nm 50 nm 15 kD 5 kD

Rys.5.15. Usuwanie 152Eu z roztworu przy zastosowaniu ultrafiltracji wspomaganej
kompleksowaniem NaPAA o masie cząsteczkowej 8000.

Przeprowadzono testy usuwania promieniotwórczego izotopu iterbu
z roztworu modelowego, którym był roztwór azotanu lantanu (0,1 g/dm3)
z domieszką promieniotwórczego 169Yb. Zastosowano proces hybrydowy,
membrany ceramiczne CeRAM INSIDEf 15 nm i środki kompleksujące - po-
limery rozpuszczalne, a także heksacyjanożelazian kobaltu. Tak jak po-
przednio eksperyment miał na celu określenie zależności współczynników
dekontaminacji od parametrów procesu, takich jak pH i stężenie dodawa-
nego środka kompleksującego. Wyniki testów UF/kompleksowanie przed-
stawiono na rys.5.16 i 5.17.

Dobre rezultaty w usuwaniu 169Yb osiągnięto przy zastosowaniu soli
sodowej kwasu poliakrylowego o masie cząsteczkowej 15 000 (rys.5.16).
Już zastosowanie polimeru w ilości 0,6 g/dm3 spowodowało ponad 15-krotną
redukcję radioaktywności. Dalsze dodawanie NaPAA nie powodowało wzros-
tu współczynników dekontaminacji 169Yb. Przedstawione na rysunku współ-
czynniki retencji odnoszą się do kompleksowania obecnego w roztworze
lantanu. Podobnie jak w poprzednich eksperymentach można zaobserwo-
wać wzrost współczynników retencji wraz ze stężeniem obecnego w roz-
tworze środka kompleksującego.
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Rys.5.16. Usuwanie 169Yb w procesie ultrafiltracja/kompleksowanie za pomocą
NaPAA 15 000 (membrana CeRAM /A/S/0^15 kD, pH = 7).
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Rys.5.17. Usuwanie 169Yb w procesie ultrafiltracja/kompleksowanie za pomocą
rozpuszczalnych polimerów przemysłowych (membrana CeRAM /A/S/DE® 15 kD):
a) INSTAR AS przy pH = 6, b) INSTAR NS.
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Zastosowanie polimerów przemysłowych INSTAR AS i INSTAR NS nie
polepszyło znacznie współczynników dekontaminacji. Najwyższe wartości
DF, tak jak w przypadku NaPAA nieznacznie przekraczały 16 (rys.5.17).
Zaobserwowano wpływ ilości środka kompleksującego na usunięcie 169Yb,
przy czym dla INSTAR NS wystarczającym stężeniem wydaje się 0,6 g/dm3;
dalszy wzrost stężenia nie powodował wzrostu DF. Okazało się, że stężenie
0,6 g/dm3 jest odpowiednie dla wszystkich badanych polimerów. Choć dla
INSTAR AS doświadczenie przeprowadzono przy wyższym pH roztworu, to
wzrost stężenia do 2 g/dm3 nie spowodował znaczącej poprawy efektywno-
ści usuwania 169Yb. Obserwowano wyraźny wpływ pH na wielkość współ-
czynników dekontaminacji: najwyższe wartości osiągnięto w środowisku al-
kalicznym, przy pH powyżej 10.

Jako środek wiążący 169Yb stosowano również heksacyjanożelazian
kobaltu. Uzyskano zaskakująco wysokie współczynniki dekontaminacji -
Ok. 27.
Usuwanie innych, wybranych radioizotopów w procesie hybrydowym

Prowadzono testy usuwania innych, występujących w ciekłych odpa-
dach promieniotwórczych radioizotopów, takich jak: izotopy antymonu, stron-
tu i technetu.

Izotopy antymonu w ściekach zbieranych w Polsce są najczęściej pro-
duktami aktywacji, powstającymi w trakcie eksploatacji reaktora badawcze-
go. Mogą też pochodzić z zastosowań radioizotopów w badaniach nauko-
wych. Izotopem o najdłuższym czasie półtrwania jest 125Sb (ty2 = 2,76 roku);
inne izotopy spotykane w ciekłych odpadach promieniotwórczych to 124Sb
(ta = 60,4 dnia) i 122Sb (tV2 = 2,7 dnia).

Długożyciowy izotop 90Sr (tU2 = 28,78 roku) jest produktem rozszcze-
pienia uranu i plutonu w reaktorach jądrowych. Powstaje też podczas prób-
nych wybuchów jądrowych w atmosferze. Ze względu na rozprzestrzenie-
nie w środowisku po próbnych testach z bronią jądrową w latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych 90Sr jest jednym z najważniejszych izotopów pro-
mieniotwórczych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Obok
90Sr w ściekach promieniotwórczych występują takie radioizotopy strontu, jak
85Sr (ta = 64,84 dnia) i 89Sr (ty2 = 50,5 dnia). Izotopy strontu są stosowane w
medycynie i badaniach środowiskowych oraz w rolnictwie. Ciepło powstają-
ce przy rozpadzie 90Sr jest przetwarzane na energię elektryczną w małych
generatorach energii, tzw. RTG (radioisotope thermoelectric generałors), sto-
sowanych w odległych miejscach (stacje pogodowe, latarnie morskie, po-
jazdy kosmiczne).

Technet jest jednym z pierwiastków, które nie mają izotopów trwa-
łych; najbardziej stabilne są izotopy 98Tc {ty2 = 4,2 miliona lat), 97Tc (tV2 = 2,6
miliona lat), i 99Tc (ty2 = 211 tys. lat). 99Tc jest produktem rozszczepienia
235y j 239pUj dlatego j e s t o n najczęściej spotykanym składnikiem ścieków ra-
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dioaktywnych pochodzącym z eksploatacji reaktorów jądrowych. Powstaje
też podczas wybuchów jądrowych. Metastabilne izotopy technetu - 99mTc
(fi/2 = 6 godz.) i 95mTc (tV2 = 61 dni) stosowane są w medycynie i badaniach
znacznikowych środowiska.

Do usuwania promieniotwórczych izotopów antymonu, strontu i tech-
netu zastosowano hybrydowy proces ultrafiltracja/kompleksowanie. Jako
składniki roztworów modelowych wybrano izotopy 124Sb, 85Sr, 9 9 nTc. Użyto
membran MEMBRALOX® i CeRAM /A/S/DE®, scharakteryzowanych w tabe-
li 5.1, w połączeniu z polimerami rozpuszczalnymi i sorbentami nieorga-
nicznymi (cyjanożelaziany, uwodniony tlenek tytanu, tlenek manganu).

1(5 kD)

cL [g/dm3]

1(15kD) 2(15kD)

Rys.5.18. Usuwanie 124Sb w procesie hybrydowym z zastosowaniem PEI jako środ-
ka kompleksującego przy pH = 8-̂ 8,9.

Prowadzono testy usuwania 124Sb z roztworu 0,1 g/dm3 SbCI3 za po-
mocą polietylenoiminy, którą dodawano w ilości 0,5-2 g/dm3, co odpowiada-
ło stosunkowi stężenia antymonu do stężenia liganda 5:20. Zastosowano
membrany ceramiczne o cut-offS i 15 kD. Na rysunku 5.18 przedstawiono
wyniki przeprowadzonych testów. Bez względu na cut-off użytej membrany
i stężenie środka kompleksującego współczynniki dekontaminacji nie odbie-
gały od siebie znacząco, zawierały się w przedziale 23-27. Wpływ wielkości
poru membrany i stężenia polimeru w zakresie stosowanym w doświadcze-
niach nie był duży; wyraźną różnicę we współczynnikach dekontaminacji
dawało natomiast samo zastosowanie procesu hybrydowego (w ultrafiltracji
użytej samodzielnie uzyskano współczynnik dekontaminacji na poziomie 3).

Izotop 124Sb dawał się znakomicie wiązać za pomocą sorbentów nie-
organicznych. Wysokie współczynniki dekontaminacji uzyskano stosując
uwodniony tlenek tytanu (ok. 30-krotna redukcja radioaktywności), a wpro-
wadzenie heksacyjanożelazianu kobaltu o stężeniu ok. 0,6 g/dm3 powodo-
wało ponad 330-krotne obniżenie aktywności właściwej roztworu. Przebieg
procesu UF połączonego z kompleksowaniem za pomocą heksacyjanoże-

89



lazianu kobaltu przedstawiono na rys.5.19. Heksacyjanożelazian przygoto-
wano bezpośrednio przed eksperymentem i dodawano w postaci zawiesiny
w dwóch porcjach po 500 ml. Już dodanie pierwszej porcji sorbentu spo-
wodowało 65-krotną redukcję stężenia 124Sb. Po drugiej porcji osiągnięto
współczynniki dekontaminacji ponad 330.
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Rys.5.19. Usuwanie 124Sb za pomocą ultrafiltracji wspomaganej sorpcją na CoCF
(membrana CeRAM /WS/DE® 15 kD, pH = 8,9).

Przeprowadzono doświadczenia usuwania radioaktywnego strontu
z roztworu 0,1 g/dm3 SrCI2 przy zastosowaniu ultrafiltracji wspomaganej. Sto-
sowano membrany CeRAM INSIDĆ® oraz środki kompleksujące NaPAA
i cyjanożelaziany. Badano wpływ ilości użytego reagenta na efektywność
usuwania Sr. Wyniki przedstawiono na rys.5.20.
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85Rys.5.20. Usuwanie Sr w procesie UF/kompleksowanie za pomocą NaPAA
15 000 (membrana CeRAM /A/S/D£®15 kD, pH = 6,6^-7,1).

Usunięcie 85Sr w przypadku zastosowania soli sodowej kwasu poli-
akrylowego było najwyższe przy stosunku usuwanego jonu Sr^+ do liganda
1:10. Widać dużą zależność współczynnika dekontaminacji od ilości wpro-
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wadzonego środka kompleksującego w zakresie stosowanych stężeń 0,2-1
g/dm3. Wprowadzenie do roztworu NaPAA w ilości odpowiadającej stężeniu
1 g/dm3 doprowadziło do całkowitego zatrzymania jonów radioaktywnych -
w permeacie nie było już 85Sr, radioaktywność permeatu pozostawała na po-
ziomie tła naturalnego. Przebieg eksperymentu zobrazowano na rys.5.21,
gdzie pokazano wzrost wartości współczynników dekontaminacji wraz z
wprowadzanymi kolejno porcjami środka kompleksującego. Przebieg zmian
ukazuje jednocześnie stałość współczynników DF po kolejnym dozowaniu
reagenta.

O 200 400 600 800 1000
t [min]

Rys.5.21. Usuwanie 85Sr w procesie UF/kompleksowanie (środek kompleksujący -
NaPAA 15 000, membrana CeRAM /A/S/D£®15 kD, pH 6,5-7).

Współczynniki dekontaminacji uzyskane dla cyjanożelazianów nie by-
ty tak wysokie jak dla NaPAA; nieznacznie zmieniały się wraz ze zmianą ich
stężenia. Dla heksacyjanożelazianu niklu wartości DF zawierały się w prze-
dziale 3,8-8,1.

Próby usuwania promieniotwórczego technetu prowadzono stosując
metastabilny izotop 99mTc, uzyskiwany w generatorze molibdenowo-techne-
towym. Filtrowany roztwór modelowy składał się z 0,1 g/dm3 azotanu sodu
z domieszką promieniotwórczego 99mTc. Zastosowano proces hybrydowy
oraz membrany ceramiczne MEMBRALOX® i CeRAM INSIDĆ®. W procesie
użyto polimerów chelatujących i sorbentów nieorganicznych (cyjanożelazia-
ny, HTiO, MnO2).

Współczynniki dekontaminacji 99mTc w procesie ultrafiltracji wspoma-
ganej kompleksowaniem przy użyciu różnych polimerów były małe; najwyż-
szy uzyskano dla polietylenoiminy - 1,5-f1,9. Na rysunku 5.22 zaprezento-
wano zależność współczynników dekontaminacji od stężenia środków kom-
pleksujących: NaPAA o masie cząsteczkowej 30 000 i PEI o masie cząstecz-

91



• PEI, 15 kD

SNaPAA,100nm
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Rys.5.22. Usuwanie 99mTc w procesie ultrafiltracja/kompleksowanie (membrany ce-
ramiczne, pH = 7,8-8,2).

kowej 25 000. W doświadczeniach użyto membran MEMBRALOX® 100 nm
i CeRAM /A/S/DE® 15 kD. Nie zaobserwowano dużej różnicy we współ-
czynnikach DF uzyskanych dla tych dwóch różniących się wielkością porów
membran, mimo że połączenie membrany 15 kD z kompleksowaniem li-
gandami makromolekularnymi o wielkości cząsteczki 25 000 powinno za-
gwarantować całkowite zatrzymanie powstałych kompleksów. Małe współ-
czynniki dekontaminacji są dowodem na to, że kompleksowanie nie zacho-
dziło (współczynniki DF dla samej ultrafiltracji wynosiły 1,02-1,2, w zależno-
ści od użytej membrany).

NaPAA INSTAR AS HTiO MnO2
NiCF CoCF

Rys.5.23. Współczynniki dekontaminacji 99mTc w procesie ultrafiltracji wspomaga-
nej przy użyciu różnych polimerów chelatujących i sorbentów nieorganicznych.

Również sorbenty nieorganiczne nie poprawiały sytuacji; współczyn-
niki dekontaminacji w procesie hybrydowym były zbliżone do uzyskiwanych
na drodze samej ultrafiltracji. Na rysunku 5.23 zebrano współczynniki de-
kontaminacji uzyskane dla różnych sorbentów i środków kompleksujących.
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Przyczyną niepowodzenia była prawdopodobnie forma występowania
technetu w roztworze - nadtechnecjan sodu NaTcO4. W formie anionowej
występuje technet również w ciekłych odpadach promieniotwórczych, dlate-
go jego usuwanie sprawia wiele trudności. Możliwym sposobem usunięcia
jonu TcO4~ jest jego redukcja do czterowartościowego stopnia utleniania, jak
w metodzie strąceniowej, za pomocą jonu ditionowego S2O4

2~, siarczkowe-
go S2~ czy żelazowego (II) Fe2+. Powstały nierozpuszczalny TcO2 można od-
dzielić przez sedymentację lub odfiltrować stosując mikrofiltrację czy ultrafil-
trację. Proces jest również trudny do opanowania, gdyż powstała forma czte-
rowartościowa ma tendencję do ponownego utleniania powietrzem atmos-
ferycznym lub tlenem rozpuszczonym w wodzie. Wskazane jest dodawanie
czynnika redukującego w nadmiarze [3].
Oczyszczanie rzeczywistych ciekłych odpadów promieniotwórczych
w procesie hybrydowym

Przeprowadzono testy oczyszczania rzeczywistych ścieków radioak-
tywnych pochodzących z laboratoriów radiochemicznych przy zastosowaniu
procesu UF/kompleksowanie. Autorka używała w doświadczeniach mem-
bran ceramicznych scharakteryzowanych w tabeli 5.1 oraz dwóch układów
do badania ultrafiltracji pokazanych na rys.5.1 i 5.2. Środkami kompleksu-
jącymi były sól sodowa kwasu poliakrylowego, polietylenoimina oraz cyja-
nożelaziany. Doświadczenia miały na celu zweryfikować wnioski wyciągnię-
te z wcześniejszych eksperymentów z roztworami modelowymi, sprawdzić
adekwatność wybranego procesu do oczyszczania ciekłych odpadów radio-
aktywnych, sprawdzić efektywność wybranych środków kompleksujących
w układach rzeczywistych i zweryfikować przyjęte parametry procesu.

Tabela 5.5. Charakterystyka próbki ciekłego odpadu promieniotwórczego pocho-
dzącego ze zbiornika odpadów ZUOP w Świerku.

Skład chemiczny [mg/dm3]

PH

Radioizotopy [kBq/dm3]

Chemiczna forma radioizotopów

Na - 274, K - 28, Mn < 0,05, Fe - 0,60,
Cu < 0,03, Pb < 0,01, Ca - 43,35, Mg - 16,18
C r < 0 , 0 5 , A u < 0 , 1 , C I - 177,5, F - 1,58,
NO3 - 3,83, NO2 - 1,67 SO4 - 195, PO4 - 5,37,
olL/2(rozpuszczalna) ~ Ł O , /, ^organiczny "" I ^U

5,2
6 0Co (7,1), 5 1 C r , 1 2 4 S b (0,01), 1 2 5 Sb,
1 3 7Cs (139,49), 1 4 1Ce, 1 5 2Eu (0,44),
1 5 4Eu (0,065), 2 4 1 Am (1,68)

chlorki, azotany, siarczany

Przykładową charakterystykę odpadów ze zbiorników ZUOP w Świer-
ku, oczyszczanych metodą hybrydową UF/kompleksowanie, zawiera tabela
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5.5. Próbkę ścieku opisaną w tabeli charakteryzowało stosunkowo niskie
zasolenie (< 1 g/dm3), natomiast jej radioaktywność właściwa znajdowała się
w zakresie odpowiadającym średnioaktywnym odpadom promieniotwórczym
(całkowita aktywność właściwa - ok. 150 kBq/dm3). Radioaktywność ta po-
chodziła głównie od izotopów kobaltu i cezu; w próbce były obecne pewne
ilości lantanowców, a także Am241. W doświadczeniach zastosowano kom-
binowany proces filtracji membranowej z kompleksowaniem po dodaniu
środków wiążących - polimerów rozpuszczalnych - o różnej wielkości czą-
steczki. Wyniki eksperymentów dla membrany CeRAM /A/S/DE® 15 kD po-
dano w tabeli 5.6.

Tabela 5.6. Zawartość wybranych radioizotopów w strumieniach surówki i perme-
atu w hybrydowym procesie ultrafiltracja/kompleksowanie oczyszczania promienio-
twórczych ścieków (membrana CeRAM INSIDEf 15 kD).

Ciecz surowa

6 0Co 1 2 4 S b 1 3 7 C s 1 5 2 Eu 1 5 4Eli 2 4 1 A m 2A,, DFcatk

[kBq/dm3]

7,12 0,01 139,49 0,44 0,06 1,68 148,80

Permeat:

NaPAA, Mw= 1200, cL= 4 g/l

NaPAA, M w =8000, c = 4 g / l

NaPAA, M„= 15000, c L= 4 g/l

NaPAA, Mw= 30000, cL= 4 g/l

NaPAA, Mw= 30000, cL= 8 g/l

PEI, cL = 4 g/l

CoFC, cL = 4 g/l
PEI, cL = 6 g/l

2,48

1,71

0,76

0,33

0,42

1,07

1,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,92

52,64

48,11

43,56

38,74

38,00

1,26

0,07

0,05

0,05

0,02

0,03

0,03

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

57,47

54,40

48,92

43,91

39,19

39,10

2,89

2,59

2,73

3,04

3,39

3,80

3,80

51,50

We wszystkich próbach permeatu obserwowano spadek radioaktyw-
ności właściwej w stosunku do radioaktywności wyjściowej ścieku. Analizy
wykazały brak takich radioizotopów, jak: 51Cr, 124Sb, 125Sb, 141Ce. Inne radio-
izotopy byty obecne w mniejszym stężeniu niż w roztworze wyjściowym.
Zastosowanie polimerów rozpuszczalnych spowodowało całkowite zatrzy-
manie takich radioizotopów, jak 154Eu i 241Am. W ostatnim wierszu tabeli 5.6
przedstawiono wyniki doświadczeń, w których wprowadzono do surówki
przed filtracją dwie substancje kompleksujące jednocześnie. Byty to: polie-
telenoimina, dająca dobre wyniki w usuwaniu kobaltu, i sześciocyjanożela-
zian kobaltu - dobry sorbent jonów cezowych. Obserwowano wysokie usu-
nięcie 137Cs, jakkolwiek usunięcie pozostałych radioizotopów było mniejsze
w porównaniu z przypadkiem, gdy polietylenoiminę stosowano samodziel-
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nie. W ostatniej kolumnie tabeli 5.6 pokazano sumaryczne współczynniki de-
kontaminacji dla oczyszczanych roztworów w procesie UF przy użyciu róż-
nych substancji kompleksujących. Wielkość tych współczynników była umiar-
kowana, z jednym wyjątkiem, kiedy jako środka kompleksującego cez uży-
wano CoFC. Wprowadzenie środka wiążącego dla cezu w sytuacji, gdy ok.
90% całej radioaktywności ścieku pochodziło od 137Cs powodowało znaczą-
cy wzrost całkowitego współczynnika dekontaminacji w procesie.

CoCF/PEI

NaPt

BAm-241
BEu-154
BEu-152
DCs-137
MCoW

NaPAA-1200
DF

10 100 1000

Rys.5.24. Współczynniki dekontaminacji dla rzeczywistych ścieków promieniotwór-
czych oczyszczanych w procesie ultrafltracja/kompleksowanie przy użyciu różnych
środków kompleksujących (membrana CeRAM INSIDŚ® 15 kD).

Na rysunku 5.24 przedstawiono współczynniki dekontaminacji obli-
czone dla każdego radioizotopu obecnego w ścieku radioaktywnym: 60Co,
137Cs, 152Eu, 154Eu i 241Am. Najlepsze usunięcie kobaltu, europu i ameryku
miało miejsce, kiedy stosowano polimery rozpuszczalne: NaPAA i PEI. Kom-
pleksowanie przy użyciu NaPAA o ciężarze cząsteczkowym 1200 i 8000
nie spowodowało dużego wzrostu współczynnika dekontaminacji. Dla użytej
membrany o cut-off 15 kD bardziej odpowiednie były formy polimeru o ma-
sie cząsteczkowej 15 000 i 30 000. W większości przypadków usunięcie
154Eu i 241Am było całkowite (poniżej poziomu detekcji). Próba wiązania ce-
zu przez polimery rozpuszczalne dała mierne rezultaty. Najlepszym środ-
kiem kompleksującym cez był sześciocyjanożelazian kobaltu, przy użyciu
którego DF dla cezu był wyższy od 100. Jednoczesne wprowadzenie PEI
i CoFC do roztworu, pomimo dobrych wyników dla cezu, spowodowało
zmniejszenie usunięcia pozostałych radioizotopów w porównaniu do przy-
padku, gdy używano jeden środek kompleksujący - PEI [89].
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Należy podkreślić, że we wszystkich przypadkach współczynniki de-
kontaminacji dla poszczególnych radioizotopów wchodzących w skład oczy-
szczanej próby ścieku były niższe niż współczynniki dekontaminacji uzys-
kane dla roztworów modelowych, przygotowanych z jonów pojedynczych
radioizotopów. Składnikami ciekłych odpadów promieniotwórczych są różne
radioizotopy, a także jony metali nieaktywnych, które mogą współzawodni-
czyć w procesie kompleksowania i osłabiać efekt wiązania radioizotopów
przez ligandy wielkocząsteczkowe. Duże znaczenie ma stężenie metali alka-
licznych, zawsze obecnych w dużych ilościach w odpadach [281]. Rzeczy-
wisty współczynnik dekontaminacji dla radioizotopów występujących w ście-
ku różnił się od obserwowanego w przypadku roztworów modelowych.

1000

UF+CoFC BUF+NaPAA B UF+(COFC, NaPAA)

Rys.5.25. Współczynniki dekontaminacji w dwustopniowym procesie ultrafiltracji
wspomaganej kompleksowaniem NaPAA i CoCF (CeRAM /A/S/DE® 15 kD).

Zmniejszenie usunięcia niektórych radioizotopów przy jednoczesnym
wprowadzeniu dwóch środków kompleksujących zasugerowało inny sposób
prowadzenia procesu. Zaproponowano proces dwustopniowego komplekso-
wania z odfiltrowaniem roztworu po każdym stopniu. Na pierwszym stopniu
wprowadzano heksacyjanożelazian kobaltu w celu związania izotopów ce-
zu. Po odfiltrowaniu kompleksu na membranie o cut-off 15 kD i 3-krotnym
zatężeniu roztworu wyjściowego permeat kierowano do stopnia drugiego.
Tu po uprzednim doprowadzeniu do pH = 7 dodawano polimer NaPAA o
wielkości cząsteczki 30 000 w celu skompleksowania pozostałych radioizo-
topów. Po kilku godzinach poddawano roztwór filtracji membranowej. Su-
maryczne współczynniki dekontaminacji dla tak prowadzonego procesu
przewyższały współczynniki otrzymane przy równoczesnym wprowadzaniu
środków kompleksujących do tego samego roztworu. Na pierwszym stop-
niu uzyskano wysokie usunięcie 137Cs, podczas gdy współczynniki dekonta-
minacji dla innych radionuklidów były umiarkowane. Na drugim stopniu, kie-
dy dodano NaPAA współczynniki dekontaminacji były wysokie dla wszyst-
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kich radioizotopów obecnych w roztworze z wyjątkiem cezu. Obliczony
współczynnik DF dla 137Cs był nawet mniejszy od 1 (rys.5.25), co wskazy-
wałoby na wyższą zawartość cezu w permeacie niż w retentacie. Większą
zawartość cezu w permeacie można wytłumaczyć wymywaniem tego izo-
topu z membrany, w której prawdopodobnie zaadsorbował się w pierwszej
fazie eksperymentu. Sorpcję w membranie wielokrotnie potwierdzono eks-
perymentalnie. Na pierwszym stopniu oczyszczania następowało niemal cał-
kowite skompleksowanie izotopów cezu przez heksacyjanożelaziany; w na-
dawie podawanej do stopnia drugiego zawartość jonów cezu była niewielka,
zatem udział jonów wymywanych, mierzonych tylko w permeacie był zna-
czący.

Dla wszystkich radioizotopów obecnych w próbce oczyszczanego ście-
ku współczynniki dekontaminacji w przypadku kolejnego użycia różnych
środków kompleksujących na dwóch stopniach były wyższe niż w przypad-
ku ich jednoczesnego wprowadzenia na jednym stopniu. W tabeli 5.7 przed-
stawiono dla porównania współczynniki DF uzyskane przez zastosowanie
jednego środka kompleksującego (NaPAA 30 000 oraz PE115 000).

Tabela 5.7. Współczynniki dekontaminacji w procesie hybrydowym UF/komplekso-
wanie przy użyciu różnych środków kompleksujących.

NaPAA, 30 000

PEI, 15 000

CoCF/PEI
na jednym stopniu

CoCF/NaPAA, 30 000
na dwóch stopniach

2 4 1Am

<1650

<1650

4,54

101,4

6 0 C o

21,24

6,62

6,31

55,38

1 3 7 Cs

3,2

3,67

110,7

179,5

1 5 2 Eu

22

16,67

4,14

96,39

1 5 4 Eu

<1000

< 1000

3,78

26,95

Na rysunku 5.26 pokazano przebiegi głównych parametrów DF i R
podczas trwania procesu dwustopniowego oczyszczania próbki ścieku pro-
mieniotwórczego. Wykresy te obrazują jak zmieniały się współczynniki re-
tencji i dekontaminacji wraz z wprowadzaniem środków kompleksujących
CoFC i NaPAA oraz pod wpływem regulacji pH. Ten ostatni parametr miał
znaczący wpływ na wielkość DF\ R.

Ścieki promieniotwórcze mogą być niebezpieczne dla środowiska nie
tylko z powodu ich radioaktywności, ale również z powodu chemicznej tok-
syczności. Oprócz substancji promieniotwórczych zawierają nieaktywne sub-
stancje szkodliwe, jak np. metale ciężkie. Stężenia substancji szkodliwych
w strumieniach odprowadzanych do środowiska są określone przez normy
i regulacje prawne.
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Rys.5.26. Oczyszczanie rzeczywistego ścieku promieniotwórczego w procesie hy-
brydowym - zmiana współczynników dekontaminacji i retencji w czasie (CeRAM
/A/S/DE® 15 kD).

Przeprowadzone doświadczenia pokazały, że większość metali cięż-
kich zawartych w ściekach jest usuwana w procesie hybrydowym ultrafiltra-
cja/kompleksowanie. Zaobserwowano wysoką retencję takich metali, jak:
mangan, żelazo, kobalt, miedź, ołów czy chrom. Zatrzymanie tych metali
w opisanym ostatnio doświadczeniu wynosiło: Mn - 94%, Fe - 99%, Cu -
99%, Pb - 87%, Cr - 75% i Co - 94%. Stężenie metali ciężkich w permeacie

Tabela 5.8. Zawartość wybranych metali w ścieku radioaktywnym i strumieniu oczy-
szczonym (permeacie) w odniesieniu do limitów dopuszczalnych dla odpadów ciek-
łych odprowadzanych do wód śródlądowych.

Metal/jon

Mg 2 +

Ca2 +

Sr2*

Ba2 +

Mn

Fe

Cu

Pb

Cr

Co

Ściek radioaktywny
[mg/dm3]

11,7 ±0,6

95,8 ± 4,8

<0,03

<0,03

11,9 ±0,4

685 ± 1 4

24,1 ±0,7

0,75 ± 0,03

6,2 ± 0,2

7,84 ± 0,24

Permeat
[mg/dm3]

7,6 ± 0,4

42,7 ±2,1

<0,03

<0,03

0,71 ± 0,02

9,10 ±0,18

0,08 ± 0,002

<0,1

1,58 ±0,05

1,22 ±0,04

Limit stężenia dopuszczalnego
w ściekach odprowadzanych

-

-

-

10

-

10

0,5

0,5

0,5(3+), 0,2(6+)

-
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było w większości przypadków poniżej limitu stężenia dopuszczalnego dla
nich w odpadach odprowadzanych do wód powierzchniowych (tabela 5.8).
Dla kationów dwuwartościowych retencja wynosiła 25-50%.
Oczyszczanie rzeczywistych ścieków promieniotwórczych w skali pilotowej

Przeprowadzono eksperymenty przy użyciu modułu przemysłowego
CeRAM Sunflower 23-8-1178, 8 kD, z rzeczywistymi ściekami promienio-
twórczymi, których głównymi składnikami były radioaktywne izotopy: 60Co,
65Zn, 133Ba, 134Cs, 137Cs, 152Eu, 241Am. Przy zastosowaniu ultrafiltracji uzyska-
no bardzo małą dekontaminację (DF= 1,02-1,05) i retencję (2-5%). W na-
stępnym etapie proces ultrafiltracji połączono z kompleksowaniem polime-
rami rozpuszczalnymi. Stosowano pochodne kwasu poliakrylowego (sól so-
dową kwasu poliakrylowego o wielkości cząsteczki 15 000 i 30 000 oraz
przemysłowy polimer INSTAR AS). Zmieniając stężenie NaPAA 15 000 w
zakresie 0,4-2 g/dm3 uzyskano współczynniki dekontaminacji 1,3-2,8. Dla
stężenia NaPAA 30 000 w zakresie 1-2 g dm3 otrzymano stałe współczyn-
niki dekontaminacji 2,7-2,8. Zastosowanie INSTAR AS dało ok. 3,1-krotne
zmniejszenie aktywności. Ponieważ w całkowitej aktywności próbki znaczą-
cy udział miały izotopy cezu, które słabo wiązane są przez polimery należa-
ło zastosować heksacyjanożelaziany. Dodano zawiesinę CoCF o stężeniu
ok. 0,3 mg/dm3, przygotowaną wg uprzednio stosowanej receptury; jej uży-
cie spowodowało 28-krotne obniżenie aktywności wyjściowej ścieku. Wyniki
analiz prób zebranych w eksperymentach przedstawiono w tabeli 5.9.

Tabela 5.9. Analiza radiochemiczna próbek (CeRAM /A/S/DE® 8 kD).

Izotop

6 0 C o

6 5 Z n

1 3 3 B a

1 3 4 C s

1 3 7 C s

1 5 2 E u

2 4 1 A m

Sa P1b P2C P4d

[Bq/dm3]

374

22038

1058

22,75

8742

27,17

116,8

59,55

11111

113,7

15,2

6162

0

1365

61,38

2920

114,3

14,44

5823

0

0

70,924

784,56

93,51

0

4,943

0

0

S - surówka.
b P1 - próbka po kompleksowaniu za pomocą NaPAA w ilości 1 g/dm3

c P2 - po kompleksowaniu NaPAA w ilości 3 g/dm3.
d P4 - po użyciu polimerów i CoCF.
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W trakcie prawie 60-godzinnego eksperymentu strumień permeatu
spadł z 52 (dla ścieku bez substancji kompleksujących) do 11 dm3/m2h. Naj-
większy spadek zaobserwowano w momencie wprowadzenia soli sodowej
kwasu poliakrylowego w ilości 0,4 g/dm3 (36 dm3/m2h), a potem przy zwięk-
szeniu stężenia polimeru do 1 g/dm3 (rys.5.27). Nie zaobserwowano spad-

0 4g*l NaPAA

WN.PAA WOOmlCoCF

2«/INaPAA 750mlCeCF|
WN.PAA +4+-H- 2S0O.nl <**+•«+

2000

t [min]

2500 3000 3500

Rys.5.27. Oczyszczanie ścieku radioaktywnego w procesie UF/kompleksowanie
(membrana CeRAM Sunflower 23-8-1178, 8 kD).

ku strumienia po dozowaniu kolejnych porcji CoCF. Pokazuje to zalety pro-
cesu hybrydowego, w którym wzrost efektywności separacji nie następuje
kosztem redukcji wydajności.

10000

1000

100

10 ili _

BCo-60

• Zn-65

• Ba-133

OCs-134

DCs-137

H B J - 1 5 2

•Am-241

1 g/dm3 NaFWA 3 g/dm3 NaPAA
3 g/dm3 NaPAA,

2g/dm3NSTARAS,
2.5 dm3 CoCF

Rys.5.28. Współczynniki dekontaminacji dla radioaktywnych składników ciekłych
odpadów promieniotwórczych (membrana CeRAM Sunflower 23-8-1178, 8 kD).
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Wykonane analizy radiometryczne wykazały całkowite usunięcie izo-
topów 134Cs, 152Eu, 241Am przy zastosowaniu kompleksowania za pomocą
polimerów i CoFC oraz 1768-krotne usunięcie 137Cs. Współczynniki dekon-
taminacji dla pozostałych radioizotopów zawierały się w przedziale 5-35.
Skład izotopowy próbek przedstawiono w tabeli 5.9, a obliczone współczyn-
niki dekontaminacji dla kolejnych etapów procesu - na rys.5.28.

Zastosowany proces ultrafiltracji wspomaganej kompleksowaniem po-
wodował też duże zatrzymanie metali ciężkich: Mn - 98%, Fe - 98,6%, Cu
- 92,4%, Ni - 91,5%, Zn - 94,7%. Kationy drugiej grupy też ulegały znacz-
nemu zatrzymaniu: Mg^+ - 67%, Ca2+ - 58%, a jony SO4

Z" - 22,6% [284].

5.2. Wydzielanie wody trytowej z roztworów wodnych w procesach
membranowych

5.2.1. Układy badawcze

W badaniach nad wydzielaniem wody trytowej z roztworów wodnych uży-
wano układu do ultrafiltracji, przedstawionego na rys.5.1, zaopatrzonego

Rys.5.29. Układ do badania perwaporacji i destylacji membranowej próżniowej: 1
- komora permeacyjna, 2 - ultratermostat ze zbiornikiem surówki, 3 - chłodnica,
4 - odbieralniki, 5 - manometr, 6 - pompa rotacyjna.
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w standardową komorę filtracyjną do badania membran płaskich. Procesy
z przemianą fazową badano w układzie do perwaporacji zaprezentowanym
na rys.5.29. Stanowisko składało się z: komory permeacyjnej z wymienną
membraną płaską (1), termostatowanego zbiornika surówki (2), szklanej
chłodnicy (3), systemu odbieralników wymrażanych w ciekłym azocie (4)
i układu stabilizacji podciśnienia (5, 6).

Pomiar stężenia trytu prowadzono metodą spektrometrii scyntylacyjnej
z użyciem scyntylatorów ciekłych (spektrometr Tri-Carb 3255, firmy Packard).
Ze względu na niskie stężenie trytu w próbce, przed analizą próbki wody
wzbogacano w tryt na drodze elektrolizy. W trakcie elektrolizy woda zawie-
rająca izotopy lekkie ulegała szybszemu rozkładowi, pozostający w elektro-
lizerze roztwór był wzbogacony w tryt. Proces elektrolizy prowadzono przez
100 godzin w sposób ciągły, od objętości początkowej elektrolitu 350 ml do
końcowej 15 ml. W tych warunkach, jak stwierdzono, wielkość wzbogace-
nia stanowiła 70-80% kontrakcji objętości. Dla określenia wzbogacenia pro-
wadzono jednocześnie z badanymi próbkami elektrolizę próbki standardo-
wej wody o znanej zawartości trytu. Jej pomiar przed i po elektrolizie pozwa-
lał na wyznaczenie stopnia wzbogacenia.

Stężenie deuteru określono metodą spektrometrii masowej stosunków
izotopowych za pomocą spektrometru masowego DelataPLUS Finnigan
MAT w odniesieniu do standardu Vienna-SMOW. Badania oddziaływań wo-
dy z membranami z regenerowanej celulozy prowadzono metodą DSC za
pomocą urządzenia Perkin Elmer DSC (Pyris).

5.2.2. Oddzielanie wody trytowej w procesie ultrafiltracji

Komorę ultrafiltracyjną podłączono do układu przedstawionego na rys.5.1.
i wyposażono w membranę płaską o powierzchni 15,2x10"4 m2. W doświad-
czeniach używano membran z regenerowanej celulozy - Cuprophan 150M
(Rhone Poulenc) oraz membran kompozytowych z polisulfonu (producent -
Politechnika Wrocławska, dr G. Poźniak). Do wytworzenia tych ostatnich
użyto polisulfonu UDEL P-1700 (Amoco Peformance Products, USA) o śred-
nim ciężarze cząsteczkowym 35 400 g/mol, modyfikowanego przez nałoże-
nie warstwy sulfonowanego polisulfonu w formie wodorowej [285]. W pro-
cesie stosowano ciśnienia w zakresie 0,01-0,5 MPa, przy których uzyska-
no dla membran kompozytowych PS strumień permeatu 14-87 dm3/m2h
(rys.5.30). Oznaczenia: P-14, PS 48, PS 4 zastosowano do różnych prób
membran sulfonowych wytwarzanych tą samą metodą.

W trakcie wielogodzinnego eksperymentu, w którym roztworem zasila-
jącym była woda destylowana, wzbogacona w wodę trytową o radioaktyw-
ności 148 Bq/dm3 pobierano okresowo do analizy próbki permeatu i reten-
tatu w celu określenia współczynników rozdzielenia wg wzoru (2.12). Zmia-
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• PS P-14

-•—PS 48

A PS4

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5

P(MPa)

Rys.5.30. Strumień permeatu przez membrany polisulfonowe dla wody.

• Retentat

-D- Permeat

145

Rys.5.31. Stężenie trytu w strumieniach retentatu i permeatu (membrana polisulfo-
nowaPSP-14, P=0,4MPa).

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

P (MPa)

Rys.5.32. Zależność współczynnika rozdzielenia H2O/HTO od ciśnienia (membra-
na Cuprophan PM).
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Tabela 5.10. Współczynniki rozdzielenia H2O/HTO w roztworach wodnych dla mem-
brany Cuprophan i membran polisulfonowych.

Membrana

Cuprophan

PS 48

PSP-14

PS 4

PfMPa]

0,02

0,06

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,20

0,30

0,40

0,40

0,20

0,30

<2iH2O/HTO

0,9706

0,9711

0,9988

1,0003

1,0494

1,0004

1,0326

0,9962

1,0116

0,9881

1,0138

1,0081

1,0205

ny stężenia trytu w strumieniu retentatu i permeatu dla membrany polisulfo-
nowej oznaczonej jako próba „P-14" przedstawiono na rys.5.31. W trakcie
9-godzinnego eksperymentu zaobserwowano wzrost stężenia trytu w reten-
tacie w stosunku do stężenia w permeacie (różnica 12 Bq/dm3). Średni
współczynnik rozdzielenia dla tego procesu wynosił 1,0138. Współczynniki
rozdzielenia dla innych membran polisulfonowych i dla celulozowej mem-
brany Cuprophan wyznaczone dla różnych ciśnień w układzie przedstawiono
w tabeli 5.10. Nie we wszystkich przypadkach zaobserwowano efekt wzbo-

Tabela 5.11. Współczynniki rozdzielenia H2O/HDO dla membran polisulfonowych.

Membrana

PS 48

PSP-14

PS 4

Cuprophan

Cuprophan

.jP[MPa]

0,30

0,40

0,30

0,08

0,04

#H2O/HDO

1,0027

1,0039

1,0035

1,0025

1,005
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gacenia. Przy pewnych ciśnieniach (np. dla membrany Cuprophan były to
ciśnienia niższe od 0,1 MPa) współczynnik G^O/HTO

 bYł mniejszy od 1.
Współczynnik ten wyraźnie zależał od ciśnienia (rys.5.32).

W procesie ultrafiltracji zaobserwowano jednoczesne wzbogacanie
deuteru w retentacie. Dla wybranych ciśnień określono również współczyn-
niki rozdzielenia H2O/HDO. Przedstawiono je w tabeli 5.11. Efekty separacji
deuteru były nieduże, jakkolwiek wszystkie współczynniki Q 2̂O/HDO były więk-
sze od 1. Jednocześnie współczynniki te były niższe od współczynników
uzyskanych dla membran celulozowych w procesie perwaporacji [246].

5.2.3. Oddzielanie wody trytowej w procesach przebiegających z przemianą
fazową

Do wzbogacenia trytu w roztworach wodnych o niskich stężeniach wody try-
towej zastosowano proces membranowy przebiegający z przemiana fazową

Tabela. 5.12. Wydzielanie trytu w procesie perwaporacji (membrany Cuprophan
i Tomofan).

Cuprophan

P[mmHg]

3

6

11

12

13

14

191

191

194

195

469

470

470

478

479

479

n°c]
50

80

30

40

70

60

50

60

80

70

90

70

80

50

60

60

OJH20/HT0

1,0353

1,0181

1,0450

1,0452

1,0289

1,0330

1,0001

1,0035

0,9947

1,0082

1,0473

1,0453

0,9567

1,0286

0,9245

1,0216

Tomofan

P[mmHg]

3

3

3

5

12

12

12

15

V[°C]

31

40

50

70

30

60

80

50

OH20/HTO

1,0041

1,0844

1,0673

0,9890

1,0167

0,9656

0,9805

1,0130
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- perwaporację. Testowano w tym celu membrany z regenerowanej celulo-
zy: Cuprophan 150M i Tomofan (Chemitex Wistom, Tomaszów Mazowie-
cki). Proces prowadzono w aparacie okresowym (rys.5.29), w zakresie tem-
peratur 20-90 ±0,5°C i pod ciśnieniem w komorze parowej 2-480 ±2 mmHg.
Roztworem zasilającym była woda potrójnie destylowana, wzbogacona
w wodę trytową o radioaktywności 148 Bq/dm3. Obliczone współczynniki
rozdzielenia przedstawiono w tabeli 5.12. Współczynniki te wyraźnie zale-
żały od średniej temperatury procesu - malały wraz ze wzrostem tempera-
tury, a dla wyższych temperatur osiągały nawet wartości niższe niż 1. Za-
leżność współczynnika O^O/HTO od ciśnienia nie była jednoznaczna, aczkol-
wiek zaobserwowano, że zwykle wyższym ciśnieniom w komorze parowej
odpowiadały niższe wartości współczynników rozdzielenia. Wielkość tych
współczynników była współmierna z wartościami otrzymanymi w procesie
UF.

W procesie destylacji membranowej zastosowano membrany FGLP
Millipore z politetrafluoroetylenu o średnim rozmiarze poru 0,2 urn. Uzys-
kane dla membran PTFE współczynniki rozdzielenia C 2̂O/HTO były w więk-
szości wypadków wyższe od współczynników rozdzielenia dla destylacji wo-
dy wyrażonych współczynnikiem lotności względnej dwóch odmian izotopo-

Tabela. 5.13. Wydzielanie
FGLP Millipore).

P[mmHg]

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

4

6

7

7

7[°C]

28

30

33,5

50

50

75

17

21

50

20

40

50

17,5

18

QłH2O/HTO

1,1203

1,2221

1,1579

1,0839

1,0609

1,0761

1,1003

1,1201

1,1432

1,125

1,078

1,0539

1,0955

1,1073

trytu w procesie destylacji membranowej (membrana

ln(aiH2o/HTo)/
III(PH2O/PHTO)

1,2399

2,2376

1,7015

0,8469

1,1541

1,6290

0,9323

1,1508

1,0171

1,1832

0,9421

0,7520

0,8940

1,0039

P [mmHg]

7

7

8

8

8

9

9

11

11

34

53

54

84

7[°C]

25

66

56

74

75

65

76

40

64

40

75

80

82

OH2O/HTO

1,1479

1,0995

1,1583

1,0217

1,0539

1,0768

1,115

1,0865

1,0801

1,1572

1,0742

1,033

1,0571

ln(OH2O/HTo)/

ln(PH 2o/PHTo)

1,4582

1,7583

2,3012

0,4665

1,1660

1,3476

2,4721

1,0406

1,3777

1,8314

1,5897

0,8103

1,4581
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wych wody H2O i HTO, równemu stosunkowi prężności par tych odmian -

W przypadku procesów przebiegających z przemianą fazową, takich
jak perwaporacja czy destylacja membranowa należało spodziewać się na-
łożenia dwóch efektów wpływających na wielkość współczynników rozdzie-
lenia: efektu izotopowego w prężności par (vapourpressure isotope effect-
VPIE) i efektu związanego z właściwościami membrany. Ważne było, aby
efekty te działały w jednym kierunku, powodując wzmożenie efektu sepa-
racji.

W tabeli 5.13 zebrano współczynniki rozdzielenia O^O/HTO wyznaczo-
ne dla różnych warunków doświadczalnych w procesie destylacji membra-
nowej. Określono również relację dwóch efektów izotopowych, wyrażoną
ilorazem logarytmów współczynników rozdzielenia w procesie membrano-
wym i logarytmów współczynników rozdzielenia w równowagowym proce-
sie destylacji wody. W większości przypadków stosunek ten był większy od
1. Na rysunku 5.33 zebrano wyniki dla badanych membran: FGLP Millipore,
Cuprophan i Tomofan. Krzywe zależności O^2O/HTO(T) dla membran celulo-
zowych leżą poniżej krzywej wyrażającej zależność temperaturową współ-
czynnika lotności względnej, natomiast krzywa dla membrany FGLP Milli-
pore - powyżej. Dla membran celulozowych nastąpiło osłabienie efektu
prężności par, natomiast dla politetrafluoroetylenu - wzmocnienie.

O FGLP Millipore

D Cuprophan

* Tomofan

X Współcz.lotn wzgl

20 80
7(°C)

Rys.5.33. Współczynniki rozdzielenia H2O/HTO dla membran celulozowych i FGLP
Millipore porównane do współczynnika lotności względnej izotopomerów wody.

Wytłumaczenia wzrostu współczynników rozdzielenia dla membran
z PTFE należy poszukiwać, podobnie jak w przypadku wzbogacania deute-
ru metodą destylacji membranowej [185,250], w synergii dwóch efektów:
efektu równowagowego w układzie gaz-ciecz i efektu kinetycznego towa-
rzyszącego transportowi dyfuzyjnemu przez membranę porowatą. Efekt ki-
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netyczny jest szczególnie duży w przypadku membran o małych porach,
których wymiar jest współmierny ze średnią drogą swobodną cząsteczki
pary wodnej. Mamy wówczas do czynienia z dyfuzją Knudsena, zwaną też
efuzją molekularną, w której współczynnik rozdzielenia jest równy pierwiast-
kowi z mas molowych rozdzielanych składników:

gdzie: M-^ i M2 - masy molowe rozdzielanych składników.
Gdy pory są większe i membrana jest nieodgazowana (pory membra-

ny wypełnia powietrze), może występować również różnicujący przepływ
wywołany dyfuzją masową przez warstwę gazu obojętnego, dla której współ-
czynnik rozdzielenia wyraża się stosunkiem współczynników dyfuzji:

y^=a = ^- (5.7)
y * D

gdzie: D^ \ D2- współczynniki dyfuzji rozdzielanych składników w powie-
trzu.

Ponieważ współczynnik dyfuzji jest proporcjonalny do wyrażenia
/̂(1/M + 1/MO), to współczynnik rozdzielenia dla dyfuzji masowej można wy-

razić wzorem:

gdzie: Mo - masa molowa powietrza.
Przepływ przez przegrodę porowatą i współczynnik rozdzielenia skład-

ników izotopowych zależy od stosunku pomiędzy wielkościami średniej dro-
gi swobodnej przepływających cząsteczek X i średnim wymiarem poru prze-
grody. Średnia droga swobodna może być wyznaczona dla modelu kul
sprężystych jako:

1"( (5.9)
2P{ 2M ) K '{ )

gdzie: P - średnie ciśnienie, Ff - stała gazowa, /i - lepkość, T - tempera-
tura bezwzględna, M - masa cząsteczkowa.

Jeśli wielkość porów membrany jest znacznie większa od średniej
drogi swobodnej pojedynczych cząsteczek, wówczas występuje przepływ
lepkościowy opisany wzorem Poiseuille'a. Dla większości membran charak-
teryzujących się określonym rozkładem wielkości porów zwykle dwa prze-
pływy Knudsena i Poiseuille'a występują obok siebie, a współczynnik roz-
dzielenia jest mniejszy niż współczynnik idealny określony pierwiastkiem ze
stosunku mas.

Długość średniej drogi swobodnej cząsteczki pary wodnej w tempera-
turze 60°C wynosi ok. 0,28 \vm, w temperaturze 40°C - nawet 0,66 [im, a

108



więc jest większa od średniego wymiaru poru stosowanych w doświadcze-
niach membran. Należy spodziewać się, że w przeważającej mierze dla ba-
danych membran PTFE dominował będzie transport knudsenowski.

Współczynnik rozdzielenia H/T dla dyfuzji Knudsena, wyznaczony ze
stosunku mas składników - H2O i HTO, wynosi 1,054, a dla dyfuzji masowej
przez warstewkę powietrza - 1,032. Można zatem przewidywać, że suma-
ryczny współczynnik rozdzielenia przy wprowadzeniu membrany porowatej
może wzrosnąć ok. 1,032-1,054-krotnie, w zależności od rodzaju przepływu.
W przypadku hydrofilowych membran celulozowych nie obserwowano ta-
kiego samego wzrostu.

Obniżenie efektu separacji w procesie membranowym w stosunku do
destylacji wody dla membran z regenerowanej celulozy można wytłumaczyć
dwojako: albo efekt prężności par nie miał takiego znaczenia, jak w przy-
padku destylacji membranowej, kiedy transport wody odbywa się jedynie
w postaci fazy parowej, albo efekt związany z transportem przez membra-
nę działał w kierunku obniżenia współczynnika rozdzielenia, przeciwnie do
efektu równowagowego VPIE. Według modelu transportu w procesie per-
waporacji Binninga w membranie istnieją dwie fazy: faza ciekła roztworu od
strony nadawy oraz faza parowa od strony permeatu. Transport fazy paro-
wej ma miejsce tylko na bardzo małym, końcowym odcinku grubości mem-
brany. Stosowane membrany celulozowe uważane są za lite, choć posiada-
ją niewielkie pory (średnia wielkość poru zmierzona metodą bubble point
dla membrany Cuprophan wynosiła 22,2 nm, a dla Tomofanu - 17,3 nm).
Obok transportu wody w postaci pary możliwy był również mało różnicujący
transport fazy ciekłej przez zwilżone pory, a także całą objętością zwilżonej
membrany hydrofilowej. Mogło to powodować obniżenie sumarycznego efek-
tu separacji.

Innym powodem obniżenia efektu separacji dla membran celulozo-
wych może być znoszące się wzajemnie działanie dwóch efektów: efektu
izotopowego w prężności par i efektu transportu przez membranę, wynika-
jące z odmiennego niż w przypadku PTFE powinowactwa membran celu-
lozowych wobec wody. Zamiast dodawać się, jak w przypadku membran
z PTFE, efekty mogły się wzajemnie niwelować. O ile membrany PTFE ma-
ją naturę hydrofobową i nie oddziałują z wodą to membrany celulozowe
ulegają silnemu pęcznieniu przy zanurzeniu w wodzie. Na efekt separacji
w perwaporacji oprócz VPIE mogą składać się: efekt rozpuszczania dwóch
odmian izotopowych wody w polimerze i efekt ich dyfuzji w membranie. Po-
nieważ woda trytowa jest mniej lotna, podczas odparowania następuje zubo-
żenie destylatu w tryt. Jednocześnie oddziaływanie polimeru membrany ze
składnikami roztworu mogło być takie, że powodowało unieruchomienie lżej-
szych izotopomerów wody, a przechodzenie cięższych, czego następstwem
było wzbogacenie permeatu w ciężką wodę trytową. Odejmowanie się tych
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dwóch efektów miałoby w konsekwencji niekorzystny wpływ na współczyn-
nik rozdzielenia. Nie ma dowodów na to, że transport wody trytowej w celu-
lozie był uprzywilejowany, ale przyjmując mechanizm rozdziału polegający
na rozpuszczaniu-dyfuzji, można przewidzieć, że woda trytowa będzie go-
rzej się rozpuszczała w polimerze membrany niż woda lekka. Zatem zgod-
nie z zasadą Berriera, którą jednak należy stosować z dużą ostrożnością,
woda trytowa będzie szybciej przenikała przez membranę. Jednocześnie
mocniejszy charakter wiązań wodorowych w HTO nie pozwoli na ich rozry-
wanie i tworzenie takich wiązań z materiałem membrany, co może spowo-
dować szybszy transport cięższego izotopomeru przez polimer. Jak poka-
zały badania oddziaływań wody z membranami z regenerowanej celulozy
metodą DSC, udział wody silnie związanej w membranie w stosunku do
ilości całkowitej wody powodującej pęcznienie membrany hydrofilowej jest
znaczący [286]. Zmiany strukturalne w membranie Tomofan zachodzą nie
tylko w momencie zanurzenia w wodzie, ale w dłuższym czasie, kiedy to
następuje porządkowanie struktury krystalicznej polimeru powodujące wzrost
siły wiązania cząsteczek wody i zwiększenie udziału wody związanej. Wy-
kazanie, że udział H2O w wodzie związanej jest większy niż HTO mogłoby
dowieść prawdziwości postawionej tezy.

Prace nad wydzielaniem trytu z wody pokazały, że tylko zastosowa-
nie porowatych membran PTFE i procesu destylacji membranowej może
mieć jakiekolwiek znaczenie technologiczne. Współczynniki rozdzielenia dla
destylacji membranowej są wyższe niż dla destylacji równowagowej wody.
Proces ten nie może jednak konkurować z takimi metodami oddzielania
wody trytowej, jak dobrze rozwinięta, niskotemperaturowa rektyfikacja wo-
doru czy niektóre procesy izotopowej wymiany chemicznej.

5.3. Doświadczalna weryfikacja możliwości zastosowania
odwróconej osmozy do zatężania ciekłych odpadów
promieniotwórczych

W rozdziale tym autorka opisuje doświadczania pilotujące wdrożenie sys-
temu odwróconej osmozy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promie-
niotwórczych w Świerku. Instalacja do oczyszczania ciekłych odpadów pro-
mieniotwórczych została zaprojektowana i zbudowana na potrzeby ZUOP
na podstawie przeprowadzonych wcześniej na układach laboratoryjnych
oraz wielkolaboratoryjnych prac studialnych i badawczych. Obecnie jest ona
elementem istniejącego w ZUOP systemu przerobu ścieków promieniotwór-
czych.
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5.3.1. Oczyszczanie ciekłych odpadów promieniotwórczych
w zintegrowanym układzie odwrócona osmoza-metoda wyparna

Ważnym etapem przeróbki ciekłych odpadów promieniotwórczych jest ich
zagęszczenie w małej objętości z jednoczesnym odzyskiem wody, która
w zależności od posiadanej czystości może być odprowadzona do kanali-
zacji bądź ponownie użyta w procesie czy dla innych celów technicznych.
Do zatężania zanieczyszczeń promieniotwórczych w ciekłych odpadach
nisko- i średnioaktywnych z jednoczesnym oczyszczeniem wody mogą być
stosowane dwa procesy:

odparowanie,
- odwrócona osmoza.

Obie metody charakteryzują korzystne parametry: wysoki współczyn-
nik dekontaminacji przy dużym współczynniku redukcji objętości. Stosując
je można produkować wodę o czystości umożliwiającej bezpieczne odpro-
wadzanie do środowiska i koncentrat nadający się do zestalenia. W prakty-
ce jednak kondensat z wyparki często zwiera zanieczyszczenia, które mu-
szą być usuwane inną metodą (np. jonitową lub membranową), natomiast
retentat z RO wymaga czasami dalszego zatężania i redukcji objętości.
Specyficzny skład ścieków może uniemożliwiać stosowanie każdej z tych
metod osobno. Wykorzystanie kilku procesów w układzie zintegrowanym
pozwoli na otrzymanie strumieni wyjściowych o pożądanej charakterystyce.

Porównanie obu metod zatężania (odparowania i odwróconej osmo-
zy) przedstawiono w tabeli 5.14.

Jak wynika z przedstawionej w tabeli 5.14 charakterystyki metoda wy-
parna posiada przewagę technologiczną (teoretycznie wyższe DF i VRC),
jednak nie wytrzymuje współzawodnictwa ekonomicznego: zarówno koszty
inwestycyjne, jak i operacyjne są znacznie wyższe. Nie wszędzie może być
ona stosowana i nie zawsze daje dobre parametry oczyszczania. Podobnie
odwrócona osmoza: nie jest metodą uniwersalną, obok zalet ma pewne
mankamenty. W niektórych przypadkach, gdy w ściekach stężenie soli jest
bliskie nasycenia lub występują emulsje, korzystniej jest prowadzić proces
zatężania w wyparce. Wyjściem idealnym jest współpraca dwóch instalacji
w układzie zintegrowanym, który wykorzystuje zalety obu procesów, niwe-
lując ich wady.

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świer-
ku odparowanie przebiega w wyparce cienkowarstwowej o wydajności 300
l/h. Para wodna z wyparki jest skraplana i kierowana do zbiornika destylatu.
W zbiorniku tym sprawdzana jest aktywność kondensatu. W przypadku,
gdy jest ona poniżej normy ciecz kierowana jest do zbiornika ścieków oczy-
szczonych. Jeżeli natomiast, aktywność kondensatu przekracza normę, po-
winien on być dalej oczyszczany, np. na kolumnach jonitowych. Stopień za-
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gęszczenia w instalacji wyparnej zależy od aktywności właściwej ścieków.
Maksymalna aktywność właściwa koncentratu wynika z norm dla dawek na
powierzchni pojemnika, w którym związane z cementem odpady radioak-
tywne są kierowane do składowiska. Koncentrat otrzymany na drodze od-
parowania czy odwróconej osmozy powinien spełniać określone wymaga-
nia, aby mógł być użyty do cementowania. Wymagania dotyczą nie tylko
aktywności partii zatężonych ścieków, która nie może przekraczać wartości
określonej w normach, ale również stężenia nieaktywnego balastu, które
jest określone warunkami wiązania z cementem. W praktyce stężenie sub-
stancji rozpuszczonych nie powinno przekraczać 250 g/dm3.

Tabela 5.14. Porównanie zatężania ścieków metodą odparowania i odwróconej os-
mozy.

Parametry

Współczynnik dekontaminacji

Współczynnik redukcji objętości

Temperatura procesu

Ciśnienie

Zużycie energii cieplnej

Zużycie energii elektrycznej

Media pomocnicze

Koszty operacyjne

Koszty inwestycyjne

Powierzchnia zabudowy

Czas rozruchu instalacji

Czas zatrzymania instalacji

Wrażliwość na:

• obecność związków
organicznych

• wytrącanie soli
i zanieczyszczenia stałe

• obecność emulsji

Inne wady, ograniczenia

Odparowanie

104-106

104-106

do125°C

poniżej 0,24 MPa

bardzo wysokie

niskie

olej opałowy

bardzo wysokie

wysokie

duża

ok. 2 godz.

ok. 40 min

średnia

średnia

średnia lub niska

pienienie, scaling,
korozja,

porywanie kropli

Odwrócona osmoza

102-103

102-103

otoczenia lub nieco wyższa

do 2 MPa

nie zachodzi

niskie

antyskalanty, środki myjące

niskie

niskie

niewielka

ok. 20 min

ok. 5 min

średnia

wysoka

wysoka lub średnia

scaling, foulmg membran - konieczność
wstępnego przygotowania ścieków,

ograniczenia procesowe spowodowa-
ne ciśnieniem osmotycznym
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Ze względu na dużą energochłonność metody wyparnej zapropono-
wano zastąpienie jej w pierwszej fazie zagęszczania odwróconą osmozą.
Decyzję o zastosowaniu RO poprzedziły wcześniejsze prace doświadczal-
ne i studialne [287,288].

Instalacje wyparna i odwróconej osmozy spełniają pod względem
technologicznym podobne zadania. Ich wydajności są na tyle duże, że w wa-
runkach ZUOP każda z osobna, pracując okresowo, jest w stanie przerobić
wszystkie produkowane na bieżąco odpady. Istnieje również możliwość koń-
cowego czyszczenia destylatu z instalacji wyparnej, gdyby jego aktywność
właściwa przekraczała normę dla ścieków odprowadzanych do środowiska.
Współpraca dwóch instalacji umożliwia:

Zbiornik ścieków
średnioaktywnych

1

Przygotowanie wstępne,
regulacja pH, sedymentacja

Permeat

Zbiornik ścieków
mskoaktywnych

Zbiornik ścieków
średnioaktywnych

2

Odparowanie

Konc sntrat

Osady

Cement

Cementowanie

Bębny
200 dm3

Zbiornik ścieków
oczyszczonych

(kontrola
dozymetry czna)

Składowisko
odpadów
promieniotwórczych

Do kanalizacji lub
zawrócenie do procesu
technologicznego

Rys.5.34. Schemat blokowy unieszkodliwiania ciekłych odpadów niskoaktywnych
z włączeniem węzła odwróconej osmozy.
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- otrzymywanie czystej wody, która może być poddana recyklingowi, uży-
ciu do celów technicznych bądź bezpiecznie odprowadzona do ścieków
komunalnych;

- uzyskanie koncentratu gotowego do cementowania;
zmniejszenie kosztów operacyjnych całego systemu przeróbki odpadów;

- zwiększenie elastyczności całego systemu poprzez zastosowanie pro-
cesu zintegrowanego;
zmniejszenie liczby personelu;

- wspólne wykorzystanie niektórych zbiorników i innych elementów insta-
lacji;

- uniknięcie nadprodukcji koncentratu, która może wystąpić przy jedno-
czesnym działaniu obu instalacji.

Obu instalacji nie można traktować w pełni jako zamiennych, ale jako
systemy współpracujące i uzupełniające się. Wyparka umożliwia oczyszcza-
nie ścieków niemal o dowolnym składzie, bez obawy uszkodzenia. Stężenie
soli w koncentracie ograniczone jest wyłącznie niekorzystnymi zjawiskami
krystalizacji w aparatach i rurociągach oraz wymaganiami technologii ce-
mentowania. Odwrócona osmoza poprzedzając proces wyparny polepsza
ekonomikę procesu, a także pozwala na otrzymanie czystego produktu,
który może być odprowadzany bezpośrednio do środowiska. Schemat blo-
kowy układu unieszkodliwiania ciekłych odpadów promieniotwórczych po
wprowadzeniu instalacji RO i połączeniu jej z wyparką przedstawiono na
rys.5.34.

5.3.2. Doświadczenia pilotowe z udziałem przemysłowej instalacji
do oczyszczania ścieków promieniotwórczych metodą RO

Charakterystyka ścieków poddawanych przeróbce w instalacji RO
Zanieczyszczenia nieorganiczne

Ścieki radioaktywne zbierane są w ZUOP z różnych źródeł z całej
Polski. Pochodzą przede wszystkim z produkcji i zastosowań radioizoto-
pów, a więc ze szpitali, laboratoriów radiochemicznych i przemysłu, dlatego
też ich skład jest zmienny. Już podczas gromadzenia ścieków mogą zacho-
dzić wtórne reakcje chemiczne i wytrącanie się osadów. Przed zagęszcze-
niem ścieki poddawane są obróbce chemicznej polegającej m.in. na ich zo-
bojętnieniu (do pH bliskiego 6,5). Ścieki niskoaktywne są przechowywane
i przygotowywane do zatężania w zbiorniku o pojemności 300 m3. Wytrąco-
ne na dnie zbiornika osady są odbierane do specjalnych pojemników i bez-
pośrednio podawane do cementowania.

Ścieki kierowane do modułów odwróconej osmozy wymagają wstęp-
nego przygotowania. Ze względu na możliwość znacznych wahań składu
przy kolejnych szarżach prowadzi się analizę zawartości rozpuszczonych so-
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Tabela 5.15. Charakterystyka ścieków radioaktywnych, pobranych ze zbiorników
w ZUOP.

Skład chemiczny [mg/dm3]

Na+

K+

Ca2 +

Mg8*

NH 4

+

Cr

Mn

Pb

Fe

Cu 2 +

Au

SiO2 rozpuszcz.

F

cr
NO2"

NO3"
P C 3 -

so4
2-

Sucha pozostałość (105°C)

Strata prażenia (660°C)

C org. (metoda K2Cr2C>7)

Przewodnictwo właściwe [mS/cm]

pH

Izotopy promieniotwórcze
(aktywność właściwa [kBq/m3])

Sumaryczna aktywność właściwa
[kBq/m3]

Zbiornik-R II
300 m3

274

27,76

43,35

16,18

-

<0,05

<0,05

<0,01

0,60

<0,03

<0,1

25,7

1,58

177,41

1,67

3,83

5,37

194,81

942

130

120

1,4

5,2

•"Co (1,2),
137Cs(1,5),

1 5 5Eu, 2 4 1Am

ok. 3

Zbiornik-2
50 m3

1854

16,28

26,14

27,22

-

4,1

0,7

0,15

21,3

2,2

<0,1

19,3

128,26

44,52

1,81

727,7

4,52

4472,5

-

-

20,3

7,3

5,2
60Co (206,5),

137Cs (102),
124Sb(34,1),
125Sb(21,5),

51 Cr (377),
65Zn (27,4),

1 4 1Ce, 1 5 2Eu,
1 5 4Eu, 2 4 1Am

ok. 103

Zbiornik-3
50 m 3

3397

61,7

199

45

57,34

22,6

34,2

<0,1

2863

7,5

<0,1

-

15,95

1178,59

4,46

47,9

-

14254

22880

3830

-

16,1

5,2
60Co (23,026-103),
137Cs (0,115 103),
2 4 1 Am (4,848 103),
152Eu (1,572 103),
1 5 4Eu (0,166103),

155Eu (75)

ok 3x104
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li. Analiza ta nie musi być pełna, ale powinna uwzględniać jony, które two-
rzą sole o niskiej rozpuszczalności, takie jak: Ca2+, Ba2+, Sr2*, Pb2+, CO3

2~,
SO4

2", PO43", F~. Na podstawie wstępnych analiz można przewidzieć dopu-
szczalny stopień zatężenia. Do celów badawczych zanalizowano próbki
ścieków pobranych z trzech różnych zbiorników ZUOP (tabela 5.15). Z ana-
lizy składu tych ścieków wynika, że stężenia soli wahają się w bardzo sze-
rokich granicach. Potwierdza ona konieczność wykonywania analiz che-
micznych przed przystąpieniem do pracy, zwłaszcza dla soli łatwo wytrą-
cających się z roztworu.
Zanieczyszczenia organiczne

W ściekach radioaktywnych występują substancje organiczne, wśród
nich detergenty w ilości 30-80 mg/dm3. Dokładna analiza pokazuje, że w nie-
których partiach występuje węgiel w postaci związków organicznych, jak rów-
nież bliżej nieokreślone substancje organiczne, identyfikowane w analizach
jako „strata prażenia w 650°C". Na etapie przygotowania ścieków do zatę-
żania faza organiczna powinna być usunięta. Jednak związki organiczne
rozpuszczone w fazie wodnej nie zawsze mogą być usunięte, a w trakcie
zagęszczania metodą odwróconej osmozy przechodzą do retentatu. Zatę-
żone substancje organiczne mogą oddziaływać niekorzystnie na trwałość
membran RO, jak również na szybkość wiązania i własności betonu. Tech-
niki membranowe mogą być stosowane również do oddzielania substancji
organicznych, lecz do tych celów używane są specjalne, odporne na te sub-
stancje membrany, np. ceramiczne. Do zagęszczania ścieków radioaktyw-
nych powinno się dobierać membrany o dużej odporności na działanie
związków organicznych.
Zawiesiny i emulsje

Zawiesiny ciał stałych ulegają sedymentacji. Z dna zbiornika magazy-
nowego są one odbierane oddzielnie i kierowane bezpośrednio do cemen-
towania. Stosunkowo duża zawartość detergentów w przypadku wysokich
stężeń związków organicznych może doprowadzić do powstania emulsji
wodnych. Takie przypadki są mało prawdopodobne, ale gdyby zaistniały,
wskazane jest przeprowadzenie zatężania w wyparce. Dla bezpieczeństwa
pracy modułów RO stosuje się filtrację wstępną wprowadzanego do insta-
lacji roztworu za pomocą filtrów wgłębnych. Przewidziano również możli-
wość okresowego przemywania modułów strumieniem permeatu w celu
usunięcia warstewki nagromadzonych podczas pracy zanieczyszczeń.

W trakcie przygotowania ścieków do zagęszczania stosuje się regula-
cję pH w zakresie 5-6,5. Ze ścieków o wyższym pH mogą się wytrącać
wodorotlenki żelaza. Niskie pH działa niekorzystnie na materiał membran
kompozytowych.
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Aktywność właściwa ścieków i rodzaje radionuklidów
Według klasyfikacji podanej w rozdziale 2, radioaktywność ścieków

niskoaktywnych nie przekracza 104 kBq/m3. Zwykle radioaktywność właści-
wa ścieków przerabianych w Świerku jest jeszcze mniejsza, ale może ule-
gać wahaniom, dochodząc nawet do wartości znajdujących się w zakresie
radioaktywności ścieków średnioaktywnych. Dla trzech zanalizowanych
prób wynosiła ona odpowiednio: 3, 3x104 i 103 kBq/m3. W ściekach radio-
aktywnych stwierdzono występowanie następujących radionuklidów: 60Co,
65Zn, 51Cr, ^Sr, 137Cs, 124Sb, 125Sb, 141Ce, 152Eu, 154Eu, 241Am (tabela 5.15).
Wymagania dotyczące strumieni wyjściowych

Strumienie permeatu i retentatu po RO muszą spełniać określone wy-
magania związane z normami ochrony środowiska oraz wskazaniami tech-
nologicznymi dalszej przeróbki odpadów radioaktywnych.
Wymagania dotyczące retentatu są następujące:
- aktywność właściwa nie większa niż górna granica dla ścieków średnio-

aktywnych - A < 107 kBq/m3;
- zawartość soli - c < 250 g/dm3;
- z roztworu nie mogą wytrącać się osady.
Wymagania dotyczące permeatu są następujące:
- aktywność właściwa - A < 10 kBq/m3 (P, y), A < 1 kBq/m3 (a);
- stężenie soli - c < 0,1 g/dm3.

VU

do zbiornika
permeatu lub
na wejście do
instalacji

LJ II stopiti

Rys.5.35. Schemat instalacji RO do przerobu ciekłych odpadów promieniotwór-
czych (opis w tekście).

Podana wartość zasolenia jest wielokrotnie niższa niż wymagania po-
dane w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
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nych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz.U. nr 116, poz. 503). W prak-
tyce stężenie soli jest jeszcze niższe - wynika to z dużej efektywności meto-
dy odwróconej osmozy. Uzyskany permeat może być z powodzeniem wyko-
rzystany do celów technologicznych w kotłowni lub obiegach chłodniczych.
Można go też używać na miejscu do mycia instalacji. W przypadkach, gdy
retentat lub permeat wykazują przekroczenia wymagań, należy poddać je
ponownej obróbce.

Schemat zaprojektowanej instalacji RO pokazano na rys.5.35. Insta-
lacja składała się z dwóch ciągów oczyszczania (stopnie I i II) i dwóch stop-
ni zatężania (stopnie I i III). Każdy stopień oczyszczania był zbudowany
z dwóch modułów RO 8"x40' SU-720R (Toray), połączonych szeregowo
i umieszczonych w obudowie wysokociśnieniowej. Stopień III tworzyły dwie
równoległe obudowy, w każdej po dwa moduły RO 4"x 40" SU-810 (Toray)
połączone w szereg. Stopnie I i III były zasilane przez wysokociśnieniowe
pompy CRNE 2-260 (Grundfos), a cyrkulację retentatu wymuszała pompa
I-NM4-32/200 BE (Calpeda). Ten sam typ pompy zastosowano na stopniu
II. Osiąga się w ten sposób na każdym stopniu ciśnienie 1,8-2,2 MPa. Obję-
tościowa prędkość przepływu permeatu na II stopniu wynosiła ok. 1 m3/h.
Permeat ze stopnia II mógł być odprowadzony bezpośrednio do kanalizacji,
jeśli jego aktywność właściwa była poniżej 10 kBq/m3; w przeciwnym razie
zawracano go do zbiornika pośredniego przed instalacją i poddawano ko-
lejnemu oczyszczaniu. Charakterystykę modułów membranowych zastoso-
wanych w 3-stopniowej instalacji RO pokazuje tabela 5.16.

Tabela 5.16. Charakterystyka modułów RO (TORAY) wybranych dla instalacji pilo-
towej.

Membrana

Konfiguracja

Retencja soli [%]

Wydajność produktu [m3/d]

Warunki testu:

• ciśnienie [MPa]

• temperatura [°C]

• stężenie surówki

• przepływ solanki [dm3/min]

• pH surówki

Model SU-720R

kompozytowa, z usieciowanego,
aromatycznego poliamidu

spiralna

99,7

20,0

1,5

25

1500 ppm NaCI

80

6,5

Model SU-810

kompozytowa, z usieciowanego,
aromatycznego poliamidu

spiralna

99,4

4,0

5,6

25

3,5% NaCI

20

6,5

118



Ciekłe odpady promieniotwórcze wstępnie przygotowywano do zatę-
żania w zbiorniku o objętości 300 m3. Klarowną ciecz zbierano w zbiorniku
o objętości 8 m3, skąd dostarczano ją do układu RO. Przed wprowadzeniem
do modułów RO ścieki filtrowano za pomocą polipropylenowych filtrów
wgłębnych. Po wprowadzeniu antyskalanta ścieki przechodziły do I stopnia
RO. Retentat z tego stopnia dalej zatężano w III stopniu. Koncentrat odbie-
rany z III stopnia bezpośrednio zestalano, jeżeli stężenie substancji rozpu-
szczonych było odpowiednie (< 250 g/dm3), bądź dalej zatężano w wyparce.
Permeat z I i III stopnia kierowano do zbiornika pośredniego przed stop-
niem II. Produkt z II stopnia powinien mieć czystość radiochemiczną by po
kontroli aktywności mógł być odprowadzany do ścieków komunalnych. Re-
tentat zawracano do punktu wejścia instalacji.

Przed połączeniem instalacji z systemem przerobu ciekłych odpadów
promieniotwórczych przeprowadzono eksperymenty pilotowe [289-291]. Do-
świadczenia prowadzono ze ściekami rzeczywistymi o różnym składzie i róż-
nej aktywności właściwej. Ich charakterystykę przedstawiono w tabeli 5.17.

Tabela 5.17. Skład chemiczny odpadów radioaktywnych zatężanych w instalacji RO.

Ca2+ [ppm]

Na+ [ppm]

K+ [ppm]

NH4

+ [ppm]

Sr*+ [ppm]

Cr[ppm]

SO4

2+ [ppm]

NO3~ [ppm]

HCO3" [ppm]

SiO2 [ppm]

CO2 [ppm]

Sole razem [ppm]

Radioizotopy

Sumaryczna aktywność właściwa, A
[kBq/m3]

Ś1

76,00

124,00

26,50

70,50

14,00

55,20

248,90

0,11

0,10

26,00

0,02

641,31

Ś2

38,00

62,00

13,25

35,25

7,00

27,60

124,45

0,05

0,05

13,00

0,05

320,65

Ś3

91,20

148,80

31,80

84,60

16,80

66,20

298,65

0,12

0,12

31,20

0,02

769,54
5 1Cr, 6 0 Co, 6 5 Z n , ^ S r , 9 5Zr, 1 2 1 Te, 1 2 4 Sb,

1 2 5 S b , 1 3 1 l , 1 3 3 B a , 1 3 7 C s , 1 4 4 C e , 1 5 5 E u

2,1x104 2,8x102 2,2x103
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Celem eksperymentu było osiągnięcie odpowiedniej czystości perme-
atu po II stopniu: stężenia soli poniżej 0,1 g/dm3 i aktywności właściwej po-
niżej 10 Bq/dm3 oraz 7-15-krotnego zatężenia koncentratu w stosunku do
roztworu wyjściowego. W trakcie procesu okresowo pobierano do analizy
próbki ze strumieni permeatu i retentatu. Na podstawie zmierzonych war-
tości całkowitej ilości soli rozpuszczonych (TDS) i aktywności właściwej
określano współczynniki: retencji (R), redukcji stężenia soli (KTDS), dekonta-
minacji (DF) i zatężenia substancji radioaktywnych (CFA), wykorzystując
wzory (2.6), (2.11), (2.7), (2.10). Wartości R, KTDS, DF, i CFA przedstawiono
w tabeli 5.18.

Tabela 5.18. Usunięcie rozpuszczonych soli nieaktywnych i radioizotopów w kolej-
nych stopniach instalacji RO.

Próbka
Nadawa

[ppm] [Bq/dm3]

Permeat

[ppm] [Bq/dm3]

R

[%]

KTDS DF CFA

Stopień I

Ś1

Ś2

Ś3

641,3

320,6

769,5

1,95x104

280

2200

3,1

1,5

3,9

96

1,4

10,4

99,52

99,60

99,49

208

214

197

203

200

211

Stopień II

Ś1

Ś2

Ś3

4,2

2,3

4,2

136

2,3

12,3

1,3

1,5

1,2

44

1,6

3,9

68

34

71

3,14

1,51

3,50

3,09

1,44

3,15

Stopień III

Ś1

Ś2

Ś3

2344,9

1265,3

2455,9

7,1x104

1,1x103

7x103

8,7

5,6

7,0

275

5,4

23

99,63

99,56

99,71

269

226

322

258

204

304

2,82

3,91

2,39

Cała instalacja

Ś1

Ś2

Ś3

641,3

320,6

769,5

1,95x104

280

2200

1,3

1,5

1,2

44

1,6

3,9

99,79

99,52

99,84

478

209

635

443

175

564

10,25

15,36

7,27

Wyniki oczyszczania próbki Ś3 w instalacji RO przedstawiono gra-
ficznie na rys.5.36. Do instalacji wprowadzano ścieki o radioaktywności 2200
Bq/dm3. Permeat opuszczający instalację miał radioaktywność poniżej do-
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zwolonych limitów (3,9 Bq/dm3) i mógł być bezpiecznie odprowadzony do
środowiska. Koncentrat o radioaktywności właściwej 16 000 Bq/dm3 podle-
gał dalszej przeróbce. Średni współczynnik dekontaminacji dla całej instala-
cji wnosił 564.

B nadawa

0 permeat
DDF
• koncentrat

Stopień I Stopień II Stopień III cały układ

Rys.5.36. Usuwanie radioizotopów w instalacji RO - doświadczenia pilotowe.

Współczynniki dekontaminacji DF uzyskane po I stopniu RO były wy-
sokie - przekraczały 200; redukcja stężenia soli była bliska 200. Współ-
czynniki retencji R na tym stopniu wynosiły ok. 99,5%, co oznaczało, że
niemal wszystkie rozpuszczone sole zatrzymywały membrany RO na I
stopniu. W II ciągu oczyszczania współczynniki KTDS były małe. Jak widać,
stopień ten miał niewielki udział w usuwaniu substancji rozpuszczonych.
Permeat z I stopnia miał niewystarczającą czystość radiochemiczną, szcze-
gólnie gdy oczyszczano odpady rzeczywiste o dużej aktywności początko-
wej (np. próba Ś1). W tym przypadku II stopień był konieczny. Jak pokazują
wyniki zamieszczone w tabeli 5.18, również permeat po II stopniu nie miał
w przypadku Ś1 wystarczającej czystości radiochemicznej. Spowodowane
to było niską retencją na stopniu II RO. Wynosiła ona 34-72%, zamiast
przewidzianej przez producenta - 99,7%. Spadek retencji w modułach do
odwróconej osmozy związany był z niskim zasoleniem podawanych na II
stopień ścieków, które wynosiło zaledwie kilka ppm. Przy tak niskich stę-
żeniach zmienia się mechanizm separacji w RO. Niski stopień zatrzymania
soli wpływa również na współczynnik dekontaminacji. Dla II stopnia wynosił
on zaledwie 1,4-3,1, co powodowało niedostateczne oczyszczenie perme-
atu.

W trakcie testów pilotowych zaobserwowano, że efektywność usunię-
cia radionuklidów jest ściśle związana z wielkością zasolenia. Doświadcze-
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nia laboratoryjne z roztworami modelowymi potwierdziły taką obserwację
[289]. W celu zwiększenia zatrzymania substancji radioaktywnych zapropo-
nowano dodatkowe dosalanie roztworu wprowadzanego do II ciągu oczysz-
czania.

Tablica 5.19. Wpływ zasolenia na współczynnik dekontaminacji próbki ścieku Ś1.

Ś1 Ś1+NaCI*

II stopień

Nadawa [ppm]

Permeat [ppm]

Retencja, R [%]

Współczynnik redukcji stężenia soli, KTDS

Nadawa [Bq/dm3]

Produkt [Bq/dm3]

DF

4,2

1,3

69

3,23

136

44

3,09

1528,4

12,7

99,17

120

128

1,4

91

Cały układ

Nadawa [ppm]

Permeat [ppm]

Retencja, R [%]

Współczynnik redukcji stężenia soli, KTDS

Nadawa [Bq/dm3]

Produkt [Bq/dm3]

DF

641,3

1,3

99,79

478

1,95x104

44

443

641,3

12,7

98

50

1,93x104

1,4

13785

* Do zbiornika pośredniego dodano roztwór NaCI w ilości umożliwiającej osiągnięcie warto-
ści TDS ok. 1500 ppm.

Wykonano eksperyment przy użyciu instalacji pilotowej RO. Przed II
stopniem oczyszczania dodano solankę - roztwór NaCI, w takiej ilości, aby
zawartość TDS wynosiła około 1500 ppm, a retentat z II stopnia zawrócono
do zbiornika pośredniego (wcześniej był zawracany do stopnia I). W ten
sposób uzyskano wzrost zasolenia na stopniu II, jednocześnie nie powodu-
jąc zakłócenia pracy pozostałych stopni - wprowadzona dodatkowo sól krą-
żyła jedynie na stopniu II. Wyniki doświadczenia przedstawiono w tabeli
5.19. Wprowadzenie solanki spowodowało wzrost retencji na II stopniu RO
z 69 do 99,17%, chociaż zasolenie permeatu wzrosło nieznacznie. Jedno-
cześnie, jak można zauważyć, wzrósł współczynnik dekontaminacji z 3 do
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91. Zmiany te nie zakłóciły pracy całego układu; wprawdzie retencja suma-
ryczna nieznacznie zmalała, ale całkowity współczynnik dekontaminacji wy-
datnie wzrósł, a w produkcie końcowym uzyskano aktywność radioizotopów
poniżej limitów określonych w normach (rys.5.37).

I

100000

10000

1000

100

10

1

19500 19300 13785

136 128 91

1,4 1,41
DA
HA(+Nad)

NADAWA PERMEAT DFstll NADAWA PERMEAT
s t n s t l l

DF

Rys.5.37. Wzrost usunięcia substancji promieniotwórczych w stopniu II i w całej
instalacji RO po zastosowaniu dodatkowego dosalania przed stopniem II.

Uzyskane wyniki doświadczalne pozwalają stwierdzić, że - prowadząc
proces w opisany powyżej sposób - w instalacji trójstopniowej można oczy-
szczać ścieki promieniotwórcze o aktywności właściwej poniżej 105 Bq/dm3

otrzymując permeat o aktywności poniżej 10 Bq/dm3 i koncentrat o aktyw-
ności właściwej 7-15-krotnie wyższej od wyjściowej. Sposób prowadzenia
procesu opisano w zgłoszeniu patentowym [292].

Rys.5.38. Instalacja RO w ZUOP IEA w Świerku.

Założenia projektowe instalacji RO do oczyszczania ciekłych odpadów
promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych zostały przygotowane wspól-
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nie z ZUOP IEA w Świerku z uwzględnieniem jej lokalizacji, bezpieczeń-
stwa radiologicznego, współpracy z instalacją wyparną oraz wykorzystania
istniejących zbiorników [293-295]. Instalacja (rys.5.38) została włączona do
systemu przerobu ciekłych odpadów radioaktywnych, stanowiąc jego nieod-
łączny element.

5.4. Destylacja membranowa w przerobie ciekłych odpadów
promieniotwórczych

5.4.1. Układy badawcze do destylacji membranowej

Pomimo wielu potencjalnych korzyści, jakie niesie ze sobą destylacja mem-
branowa, skala zastosowań tego procesu jest nadal ograniczona. W pracy
autorka proponuje użycie destylacji membranowej do zatężania ciekłych
odpadów radioaktywnych. Metodę badała w wielu układach z zastosowa-
niem różnych membran polimerowych, a opracowany sposób oczyszczania

2 - zbiornik
retentatu

3-pompa
I perystaltyczna

10 -termometr

9 - termometr

7 - wymiennik
ciepła

4 - wymiennik
ciepła

8 - termometr

•— 11 - termometr

5 - zbiornik
destylatu

6 - pompa
perystaltyczna

Rys.5.39. Schemat stanowiska laboratoryjnego do badania procesu destylacji mem-
branowej bezpośredniej kontaktowej.

ścieków radioaktywnych metodą DM stał się podstawą patentu [296]. Wiele
czynników wpływa na wybór metody przerobu odpadów radioaktywnych,
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ale czynnikiem decydującym są względy ekonomiczne - koszty inwestycyj-
ne i operacyjne instalacji oczyszczających muszą być uzasadnione zyska-
mi wypływającymi z zastosowania danej metody. Potrzeba stałego pole-
pszania dekontaminacji osiąganej przy niskich kosztach prowadzi do cią-
głego poszukiwania nowych, efektywnych metod oczyszczania. Taką meto-
dą może być destylacja membranowa, po raz pierwszy zaproponowana do
przerobu ciekłych odpadów promieniotwórczych [296-300].

Badania procesu DM można prowadzić w układzie laboratoryjnym do
destylacji membranowej, pokazanym na rys.5.39. W układzie takim dwa
strumienie o różniących się temperaturach Th i Tc, gdzie Th > Tc, bez-
pośrednio kontaktują się z porowatą membraną hydrofobową. Dwa obiegi
cieczy, ciepły i zimny, połączone są z wymienialnym elementem filtracyj-
nym (1) (komorą filtracyjną z membraną foliową, modułem membranowym).
Przepływy w obiegach są regulowane poprzez zmianę obrotów pomp pe-
rystaltycznych (3) i (6), a temperatury mierzone za pomocą termometrów
(8-11). Stabilność i regulację temperatur umożliwiają dwa ultratermostaty,
w których umieszczono naczynia z retentatem (2) i destylatem (5), oraz dwa
wymienniki ciepła (4) i (7).

Woda

U

Destylat

Surówka

Retentat
10

Rys.5.40. Schemat instalacji wielkolaboratoryjnej DM.

Doświadczenia w dużej skali prowadzono z udziałem instalacji wielko-
laboratoryjnej, której schemat pokazano na rys.5.40. Instalacja składa się
z przemysłowego modułu spiralnego (1) z membraną PTFE, o powierzchni
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efektywnej 4 m2, zbiornika destylatu (2), (V = 80 dm3), zbiornika retentatu (3)
(V = 80 dm3), pomp PRI 505M Ebara (4) i (5), podgrzewaczy Omega (6),
dwóch wymienników ciepła (JAD X-6/50 i JAD 6/50) (7) i (8) oraz filtrów
ceramicznych filtracji wstępnej (9) i (10). Strumienie ciepły i zimny przepły-
wają przeciwprądowo kontaktując się bezpośrednio z membraną. Zimny
strumień (destylat) podawany jest poprzez wymienniki ciepła i filtry cera-
miczne do modułu spiralnego. Ciepły strumień (retentat) cyrkuluje pomię-
dzy wymiennikiem ciepła, podgrzewaczami, filtrami ceramicznymi a modu-
łem. Strumienie zawracane są odpowiednio do zbiorników (2) i (3). Tempe-
ratura strumienia ciepłego na wyjściu z modułu jest niższa od temperatury
wyjściowej strumienia zimnego, możliwe jest więc odzyskiwanie części cie-
pła traconego przez retentat w wymienniku (7). Destylat jest dodatkowo
chłodzony do temperatury procesu w wymienniku (8). Instalacja może oczy-
szczać nisko- i średnioaktywne ścieki promieniotwórcze z wydajnością ok.
0,05 m3/h.

Membrany wykorzystywane w tej pracy charakteryzowano takimi me-
todami, jak: skaningowa mikroskopia elektronowa (scaning electron micro-
scopy - SEM), przy użyciu mikroskopów elektronowych S-4500 HITACHI
i TESLA BS 340, oraz mikroskopia sił atomowych {atomie force microscopy
- AFM), przy użyciu Nanoscope III ze skanerem 1553D (Digital Instruments,
USA). Pomiary wielkości porów i ich rozkładu wykonano za pomocą rozwi-
niętej metody bubblepoint(CoulterPorometer II).

Pomiary aktywności właściwej roztworów prowadzono za pomocą
standardowej sondy z kryształem Nal/TI połączonej z 800-kanałowym ana-
lizatorem DIDAC (lntertechnique), w odniesieniu do wzorcowych źródeł 51Cr,
60Co, 137Cs, oraz cyfrowego spektrometru gamma DSPEC (EG&ORTEC)
z detektorem germanowym. Stężenie całkowite chromu, kobaltu i cezu
w roztworach określano za pomocą spektrometru absorpcji atomowej Per-
kin-Elmer 5000. Całkowite stężenie substancji rozpuszczonych w roztwo-
rach wyznaczano na podstawie pomiaru konduktancji w odniesieniu do
krzywych wzorcowych.

Ze względu na brak membran i modułów membranowych produko-
wanych specjalnie na potrzeby destylacji membranowej, stosuje się zwykle
w tym procesie membrany przeznaczone do innych procesów, np. mikrofil-
tracji. W każdym wypadku wymagają one sprawdzenia pod względem przy-
datności dla procesu DM, jak i dla konkretnego zastosowania, tzn. filtracji
roztworu o określonych właściwościach i składzie.

Membrany używane do zatężania ciekłych odpadów radioaktywnych
metodą DM powinny być porowate i nie powinny być zwilżane przez wodę.
Muszą być więc wykonane z materiałów, dla których kąt zwilżania jest więk-
szy od 90°. Do nich należą takie tworzywa, jak: politetrafluoroetylen (PTFE),
polipropylen (PP) czy polifluorek winylidenu (PVDF). Hydrofobowa natura
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polimeru membrany uniemożliwia fazom ciekłym penetrację wnętrza porów
poniżej granicznej wartości ciśnienia transmembranowego, tzw. LEP (liquid
entrance pressure), które jest wartością charakterystyczną dla danej mem-
brany i rośnie wraz ze zmniejszeniem się rozmiaru poru. Zależność pomię-
dzy średnicą porów, ciśnieniem tłoczenia i kątem zwilżania opisuje równa-
nie Laplace'a-Younga:

. o o n -AB<J cos<9 ._ . . .
AP = PN - P D = (5.10)

gdzie: d- średnica porów, er- napięcie powierzchniowe, 0- kąt zwilżania,
B - współczynnik kształtu (dla porów cylindrycznych B = 1), PN - ciśnienie
po stronie nadawy, PD- ciśnienie po stronie destylatu.

Innymi parametrami wpływającymi na szybkość transportu i efektyw-
ność separacji jest średni rozmiar poru i rozkład wielkości porów. Do desty-
lacji membranowej używa się zazwyczaj przegród o wymiarze porów 0,1-1,0
\im, przy czym wielkość poru nie jest czynnikiem decydującym o selektyw-
ności membrany. Destylację membranową stosuje się przy zatężaniu wod-
nych roztworów kwasów i soli. Przez pory membrany porowatej dyfunduje
wtedy tylko para wodna, a związki mniej lotne pozostają w fazie ciekłej.
Z technologicznego punktu widzenia uzasadnione jest stosowanie mem-
bran o dużej porowatości i małej grubości, zapewniających uzyskanie du-
żych strumieni permeatu. Małe pory wpływają także na podwyższenie war-
tości ciśnienia penetracji fazy ciekłej, co oddala niebezpieczeństwo zwilża-
nia membrany. Wszystkie te czynniki należy brać pod uwagę przy doborze
membran do konkretnych zastosowań, rozstrzygając, który z parametrów
ma w danym przypadku decydujące znaczenie.

Dobór membran DM powinien, oprócz parametrów transportowo-se-
paracyjnych, uwzględniać zachowanie się membrany w kontakcie z określo-
nymi mediami. Po długim czasie pracy jej odporność i tendencja do zwil-
żania wodą mogą się zmieniać. Tabela 5.20 zawiera zestawienie membran
używanych w doświadczeniach z roztworami promieniotwórczymi wraz z
ich charakterystyką. Są wśród nich zarówno membrany komercyjne, zwykle
stosowane w mikrofiltracji bądź jako porowate filtry powietrza, jak również
folie wytworzone w polskich laboratoriach specjalnie dla celów DM. Mem-
brany wykorzystane w tej pracy charakteryzowano takimi metodami, jak:
skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, porozy-
metria do określenia wielkości porów i ich rozkładu (porozymetr Coultera).
Informacje o membranach uzupełniały pomiary przepuszczalności wody
destylowanej i powietrza dokonywane w różnych warunkach procesowych.

Na rysunku 5.41 przedstawiono obrazy membran z PTFE sporzą-
dzone techniką skaningowej mikroskopii elektronowej. Struktura membran
tarflenowych jest gąbczasta, czasami bardziej włóknista, typowa dla mem-
bran powstałych przez rozciąganie. Przy większych powiększeniach wi-
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doczne są pory o nieregularnym kształcie. Powierzchnia membran jest nie-
jednorodna, zróżnicowana, zależna od wybranego fragmentu. Pod mikro-
skopem można zaobserwować obszary niezajęte przez pory, co należy
uznać za niekorzystne. Fragmenty te nie biorą udziału w transporcie masy,
zmniejszają porowatość ogólną membrany i wpływają na obniżenie stru-
mienia permeatu.

Tabela 5.20. Charakterystyka płaskich membran sporządzona rozwiniętą metodą
bubble point (CoulterPorometer II): dmax - maksymalny, dmin - minimalny i dmean -
średni wymiar porów. Współczynnik krętości r wyznaczono z pomiarów permeacji
powietrza.

Membrana

FGLP®, próbka 1

FGLP®, próbka 2

FGLP®, próbka 3

HVHP®

GVHP®

TF200®

TF450®

TF1000

PP-Accurel®

PTFE-Tarflen-1

PTFE-Tarflen-2

PTFE-Tarflen-5

PTFE-Tarflen-6

Membrana trekowa
z folii Estrofol

Materiał

PTFE/PP

PTFE/PP

PTFE/PP

PVDF

PVDF

PTFE/PP

PTFE/PP

PTFE/PP

PP

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PET

Producent

Millipore

Millipore

Millipore

Millipore

Millipore

Gelman

Gelman

Gelman

EnkaA.G

Pol.Szcz.b

Pol.Szcz.b

Pol.Szcz."

Pol.Szcz.b

IChTJ/
Dubna

dmax
[Hm]

0,400

0,389

0,393

-

-

-

-

-

0,447

0,266

0,342

0,250

0,188

0,309

dmin
[Hm]

0,293

0,277

0,286

-

-

-

-

-

0,218

0,159

-

-

-

0,17

dmean
[Hm]

0,354

0,345

0,354

0,451

0,265

0,233

0,492

0,737

0,265

0,211

-

-

-

0,277

65a

115,8

117,7

54,8 a

60,0 a

58,4a

160

62

60

84,6

72,7

12

e[%]

70

71,3

70,1

68,7

64,3

67,1

80

81

65

59

21

10

r

1,44

2,12

2,14

1,59

1,44

1,18

-

2,1 (2,7)°

(2,2)

(2,7)

(3,2)

-

grubość bez podkładu PP.
b Politechnika Szczecińska, prof. M Tomaszewska.
c wartości w nawiasach wyznaczone przy zastosowaniu dmax

Powierzchnia membran handlowych FGLP Millipore jest bardziej jed-
nolita. Mimo nieforemności porów (struktura jest również „gąbczasta"), cała
powierzchnia membrany wydaje się wykorzystana i dostępna dla przepły-
wu. Obrazy przełomów pokazują również włóknistą i symetryczną strukturę.

Dla porównania na rys.5.41 pokazano obrazy membran Estrofol
(IChTJ/Dubna) z politeraftalanu etylenu. Ze względu na sposób wytwarza-
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Rys.5.41. Obrazy membran stosowanych w DM sporządzone metodą SEM: (a)
FGLP, (b) FGLP przekrój poprzeczny, (c) Tarflen-2, (d) Tarflen-1 (elektronowy mi-
kroskop S-4500 HITACHI, Ecole National Supenere de Chemie, Montpellier), (e)
Estrofol, (f) Estrofol przekrój poprzeczny (elektronowy mikroskop skaningowy
TESLA BS 340, IChTJ).

-nia - napromieniowanie ciężkimi jonami - obraz powierzchni membrany
Estrofol jest odmienny. Przekrój porów jest kolisty i regularny. Ich rozmiesz-
czenie jest równomierne. Przekroje pokazują kanały pozostawione przez
ślad cząstki bombardującej; na ogół przecinają one membranę na wylot.
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Obrazy pozwalają spodziewać się bardziej równomiernego rozkładu wiel-
kości porów, choć zdarzają się przypadki łączenia sąsiednich porów w je-
den, co powoduje zwiększenie średnich wymiarów.

Wielkości charakteryzujące wymiary porów i rozkład ich wielkości
uzyskano metodą będącą połączeniem metody bubble point z testem per-
meacji gazu za pomocą porometru Coultera. Wielkość maksymalną i mini-
malną oraz wielkość poru odpowiadającą średniemu przepływowi, a także
grubość i porowatość membran oraz współczynniki krętości pokazuje ta-
bela 5.20. Na rysunku 5.42 przedstawiono przykładowe krzywe rozkładu
wielkości porów wyznaczone za pomocą porometru Coultera.
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per on*
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•- OIFFESEMTIRL PORĘ MUHBER OrSTRIBUTIOH

nim s in 0.1« a
Max. slze 0 tU a

tff. slze 0.211

SOD EOC

No. of
Pores
prr cn 1

za EOS

DIFFESENTIRL PORĘ NUMBER OISTRIBUTIMI

Nin. 9 i z e 0 . 2 6 6
nut • ! » 0. 393
CFP. Bla 0.3S4

0.500 Porę Slze < prt >

S Ize a l cursor 0. i 1L ph
Munber of Poi^s iii E06 f»>r

0.149 0.«00 Porę Size ( M I >

Slze at cursor 0.1S4 pn
Hunber of P o r « 326 EOS per

0.200

Rys.5.42. Rozkład wielkości porów membran DM wyznaczony za pomocą porome-
tru Coultera: a) membrana PTFE-Tarflen-1, b) membrana FGLP Milhpore.

Parametry membran, takie jak średnia wielkość poru, porowatość
i współczynnik krętości można uzyskać również z analizy obrazów metodą
mikroskopii sił atomowych (rys.5.43). Obrazy AFM pokazują różnice morfo-
logiczne powierzchni badanych membran. Pory są widoczne jako czarne
zagłębienia na trójwymiarowych obrazach. Ich wielkość można zmierzyć, a
następnie zanalizować wykorzystując program komputerowy, w jaki wypo-
sażono urządzenie. Jednak, jak wykazały badania, wielkość porów zmie-
rzonych tą metodą była zwykle zawyżona [301] w stosunku do danych prze-
kazywanych przez wytwórców membran i wyników pomiarów porozyme-
trycznych. Powodem tego może być łączenie się ujść małych porów na po-
wierzchni membrany i tworzenie się „większych" porów. W ten sposób iden-
tyfikuje się pory jako większe niż są faktycznie w masie membrany. W kon-
sekwencji powoduje to błędy w ocenie ich wielkości metodą AFM. Metoda
ta jest jednak bardzo pomocna w ocenie porównawczej membran. Charak-
teryzuje ją duża rozdzielczość i łatwość przygotowania próbek.
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Rys.5.43. Trójwymiarowe obrazy membran DM uzyskane metodą AFM (Nano-
scope III, Digital Instruments, USA): (a) GVHP, (b) HVHP i (c) TF1000.

Rys.5.44. Strumień permeatu przez membrany porowate DM dla wody destylowa-
nej w zależności od średniej temperatury w rdzeniu dwóch strumieni: (a) membra-
ny przygotowane w laboratorium, (b) membrany komercyjne.
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Strumień permeatu przez membrany DM określono dla wody destylo-
wanej z wykorzystaniem układu do destylacji membranowej. Zależność stru-
mienia od średniej temperatury (Th + Tc)/2 w układzie dla badanych mem-
bran pokazano na rys.5.44.

Oprócz płaskich membran foliowych do badań DM w skali laborato-
ryjnej używano modułów: kapilarnego BFMF 06-30-33 (Euro-Sep) z mem-
branami polipropylenowymi Accurel® oraz płaskiego Sartocon®-Mini SM 3031
750701W (Sartorius) z membranami poliolefinowymi. Instalację wielkolabora-
toryjną wyposażono w przemysłowy moduł spiralny G-4.0-6-7 (SEP GmbH)
z membraną z PTFE. Charakterystykę tych modułów podano poniżej:
• Moduł BFMF 06-30-33 (Euro-Sep, Polish-Scottish Ltd., Polska):

Powierzchnia efektywna membran - 0,3 m2

Membrany polipropylenowe Accurel®, o następujących parametrach:
długość kapilar - 200 mm

- średnica wewnętrzna/zewnętrzna - 0,33/0,63 mm
- średnia wielkość poru - 0,2 |im
- porowatość - 70%

• Moduł Sartocon®-Mini SM 3031 750701W (Sartorius):
Wymiary zewnętrzne - 138x117x7 mm
Powierzchnia efektywna membran - 0,1 m2

Membrany poliolefinowe:
- średnia wielkość poru - 0,22 (im

• G-4.0-6-7 (SEP Gesellschaft fur Technische Studien, Entwicklung, Pla-
nung mbH)
- wymiary zewnętrzne <J> x h - 0,45x0,62 m
- efektywna powierzchnia membrany - 4 m2

- przepływ strumieni zasilających -300-1500 dm3/h
- strumień destylatu -10-60 dm3/h
- temperatura strumienia zasilającego - 60-80°C
- średnie zużycie energii na 1 m3 permeatu - ok. 600 kWhth
Membrana PTFE o parametrach:
- średnia wielkość poru - 0,2 |im
- porowatość - 80%

Strumień permeatu dla modułów laboratoryjnych określono stosując
wodę destylowaną. Doświadczenia wykonano zmieniając następujące pa-
rametry: temperaturę wejściową cieczy surowej, różnicę temperatur ATef

i prędkości przypływu dwóch strumieni - ciepłego i zimnego. Efektywną róż-
nicę temperatur ATef obliczano jako różnicę średnich z temperatur wejścia
i wyjścia dla obydwu strumieni:

AT^Tur-Tctr (5.11)
gdzie: Thśr - średnia temperatura strumienia ciepłego, 7 ^ - średnia tem-
peratura strumienia zimnego.
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Rys.5.45. Strumień permeatu dla modułu płaskiego Sartocon®-Mini (Sartorius) i mo-
dułu kapilarnego BFMF (EuroSep) określony dla wody destylowanej.

0,1

vD = vR (dm htm)

Rys.5.46. Strumień permeatu w module kapilarnym BFMF (EuroSep) określony dla
wody destylowanej przy współprądowym i przeciwprądowym przepływie w module.
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Rys.5.47. Zmiana strumienia permeatu w zależności od stężenia soli w nadawie -
moduł kapilarny.
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Jak pokazano na rys.5.45 strumień permeatu uzyskiwany w module
płaskim Sartocon był ok. 2-krotnie większy przy niższych różnicach tempe-
ratur, a przy różnicy ok. 20°C był nawet 5 razy większy od strumienia per-
meatu w module kapilarnym z membraną Accurel®. Na rysunku 5.46 przed-
stawiono wpływ szybkości przepływu destylatu i retentatu na strumień per-
meatu w module kapilarnym dla układów współprądowego i przeciwprądo-
wego. Wzrost prędkości przepływu po dwóch stronach membrany powo-
dował znaczący wzrost szybkości permeacji. Na przykład zwiększenie pręd-
kości przepływu z 0,09 do 0,35 dm3/min owocowało 2-krotnym wzrostem
strumienia permeatu. Jak można było przewidzieć, ze względu na wydaj-
ność korzystniejszy jest układ przeciwprądowy.

i

0,1 1000

Rys.5.48. Wpływ stężenia NaNO3 na strumień permeatu w module kapilarnym
i płaskim.

Istnieje duży wpływ stężenia substancji rozpuszczonych w nadawie na
wielkość strumienia permeatu, co wykazały testy z użyciem soli nieorganicz-
nych. Wraz ze wzrostem stężenia malała siła napędowa procesu i zmniej-
szał się strumień permeatu (rys.5.47). Spowodowane to było zmniejsze-
niem się prężności cząstkowej pary wodnej po stronie retentatu zgodnie
z prawem Raoulta:

Pw=Pw
n'V-xs) (5.12)

gdzie: Pw - prężność cząstkowa pary wodnej, Pw
n - prężność pary nasyco-

nej wody, xs - stężenie substancji rozpuszczonych. Destylacja membrano-
wa umożliwiała znaczne zatężenie roztworów. Proces ten pozwalał na za-
tężenie soli do ok. 200 g/dm3, przy czym uzyskiwano nadal wysoki strumień
permeatu (rys.5.48). Przy stężeniu 200 g/dm3 NaNO3 strumień permeatu
wynosił 3x10"* kg/m2s (1,1 kg/m2h) dla modułu płaskiego. Dla modułu ka-
pilarnego był mniejszy, ok. 4x10~5kg/m2s (0,14 kg/m2h). Moduł płaski gwa-
rantował większe uzyski permeatu, jednak względny spadek prędkości filtra-
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cji wraz ze wzrostem stężenia do ok. 50 g/dm3 był w nim szybszy niż w mo-
dule kapilarnym (rys.5.48). Powyżej tego stężenia strumień permeatu w mo-
dule kapilarnym spadał znacznie, aby przy stężeniu 200 g/dm3 osiągnąć
wspomnianą wartość 0,14 kg/m2h. W praktyce wydajność dwóch stosowa-
nych modułów była zbliżona ze względu na różnicę w powierzchni mem-
bran.

5.4.2. Zatężanie roztworów radioaktywnych metodą destylacji
membranowej

Przeprowadzono filtrację modelowych roztworów radioaktywnych i orygi-
nalnych ścieków promieniotwórczych pochodzących z laboratoriów radio-
chemicznych w układzie szarżowym, wykorzystując moduł kapilarny BFMF
06-30-33 z membraną polipropylenową Accurel®. Charakterystykę stosowa-
nych roztworów o różnym składzie i radioaktywności początkowej przedsta-
wia tabela 5.21.

Dla wszystkich roztworów z wyjątkiem R1 wielkość strumienia per-
meatu wahała się w granicach 0,54-0,53 dm3/m2h. Podczas zatężania spa-
dała do wartości 0,51-0,43 dm3/m2h, w zależności od czasu trwania ekspe-
rymentu. W tabeli 5.21 pokazano zmiany strumienia permeatu podczas eks-
perymentów, gdzie Jo reprezentuje wartość początkową, aJk- końcową.

Tabela 5.21. Zatężanie roztworów promieniotwórczych metodą DM za pomocą
membran kapilarnych z polipropylenu (moduł BFMF 06-30-33).

Numer
próby

Skład Ao
[Bq/dm3]

Co

[g/dm3]
f[h] Jo

[dm3/m2h]
Jk

[dm3/m2h]

Roztwory modelowe

R1

R2

R3

R4

R5

NaNO3 + 51Cr

NaCI + 60Co

Na2SO4 + 137Cs

Na2SO4 + 60Co (54%) + 137Cs (46%)

NaNO3 + s1Cr (39%) + ^Co (28%) +
137Cs (33%)

1,6x104

1,25x104

1,1x104

1,9x104

1,5x104

55

0,8

1,7

2,2

1,35

14

11,5

12

13

12

0,26

0,54

0,53

0,53

0,53

0,09

0,51

0,46

0,43

0,49

ścieki oryginalne

Ś1

Ś2

51Cr (12%), '"Co (47%), 134+137Cs (20%),
inne emitery y i P (21 %)

51Cr (32%), ^Co (18%), 134+137Cs (39%),
inne emitery y i p (11 %)

2x103

4,7x104

0,25

1,2

11,5

12

0,54

0,53

0,52

0,49
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W trakcie eksperymentów nie zaobserwowano przechodzenia sub-
stancji rozpuszczonych z retentatu do destylatu. Przewodnictwo właściwe
destylatu utrzymywało się na stałym poziomie (1,6-2,1 |iS/cm). Aktywność
właściwa była również stała (32 ±5 mBq/dm3). Zmianę aktywności właściwej
w dwóch strumieniach - ciepłym (retentacie) i zimnym (destylacie) w funkcji
współczynnika redukcji objętości VRC przedstawiono na rys.5.49. Obser-
wowano ścisłą zależność szybkości permeacji od stężenia w nadawie. Roz-
twór R1 miał duże zasolenie początkowe, dlatego strumień permeatu wyno-
sił tylko 0,26 dm3/m2h na początku eksperymentu i 0,09 dm3/m2h po 14
godzinach jego trwania. W tym czasie roztwór został zatężony 1,6-krotnie.

s

1.00E+04

1.00E+03

l,00E+02

l,00E+01

- retentate
• permeate

O 4 6
VRC-V0/VR

10

Rys.5.49. Zatężanie próby ścieku promieniotwórczego zawierającego 51Cr (12%),
6<V 134+137Co (47%), 1 3 4 + 1 J /Cs (20%) oraz inne emitery yi P (21%).

W tabeli 5.22 podano wartości współczynników redukcji objętości VRC,
współczynników zatężenia substancji rozpuszczonych CFC i zatężenia sub-
stancji radioaktywnych CFA, obliczone wg wzorów (2.8), (2.9), (2.10).

Tabela 5.22. Współczynniki VRC, CFC, CFA dla roztworów modelowych R1, R2,
R3, R4, R5 i oryginalnych ścieków promieniotwórczych Ś1 i Ś2.

VRC

CFC

CFA

Sorpcja c [%]

Sorpcja A [%]

R1

1,638

1,633

1,598

0,3

2,4

R2

9,302

9,288

9,210

0,14

1,0

R3

10,152

10,130

9,621

0,23

5,23

R4

9,622

9,615

9,378

0,5

2,93

R5

8,621

8,629

8,478

0,65

1,65

Ś1

10,1152

10,087

9,889

0,65

2,6

Ś2

9,756

9,633

9,349

1,3

4,17
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We wszystkich przypadkach obserwowano zależność: CFA < CFC <
VRC, wskazującą na występowanie niewielkiej sorpcji w układzie, pomimo
kondycjonowania wstępnego aparatury za pomocą roztworów nieaktyw-
nych. Wielkości sorpcji obliczone dla rozpuszczonych soli i substancji radio-
aktywnych podano w tabeli 5.22. Były one znacznie mniejsze niż dla mem-
bran z materiałów kompozytowych, hydrofilowych stosowanych w RO, dla
których sorpcja w układzie może nieraz dochodzić do kilkudziesięciu pro-
cent [80].

1E5
NaNO3

Rys.5.50. Bezpośrednia destylacja membranowa kontaktowa - proces prowadzony
przy różnym stężeniu NaNO3 w nadawie.

Moduł spiralny G-4.0-6-7 z membraną z politetrafluoroetylenu testo-
wano w układzie wielkolaboratoryjnym (rys.5.40) za pomocą modelowych
roztworów zawierających sole nieorganiczne i substancje radioaktywne.
W trakcie eksperymentów zawracano nadmiar wytwarzanego permeatu ze
zbiornika destylatu przez przelew do zbiornika retentatu. Przy takim rozwią-
zaniu stężenie soli w retentacie pozostawało na stałym poziomie (zatężany
retentat w sposób ciągły rozcieńczano do stężenia początkowego), podob-
nie jak w destylacie. Doświadczenia wykonano dla różnych stężeń soli w na-
dawie (na rys.5.50 cs = 1,3-18,5 g/dm3). Przepływ objętościowy destylatu
i retentatu utrzymywano na poziomie 960 dm3/h.

Przy różnych stężeniach początkowych soli w surówce przewodnic-
two właściwe próbek retentatu było stałe, nie obserwowano istotnych zmian
stężenia w strumieniu retentatu. Wielogodzinna praca instalacji powodowa-
ła jedynie zmniejszenie przewodnictwa właściwego destylatu, dzięki czemu
otrzymywano wodę o wysokim stopniu czystości (przewodnictwo właściwe
do kilkunastu jiS/cm). W zakresie stosowanych stężeń przy różnych tempe-
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raturach nadawy nie zaobserwowano istotnego spadku prędkości filtracji
w trakcie zatężania roztworu (rys.5.51).

2,5

2

1,5

1

0,5

38°C
48°C
56°C
67°C

10
c (g/dm3)

15 20

Rys.5.51. Wpływ stężenia NaNO3 w surówce na strumień permeatu przy różnych
temperaturach wejściowych nadawy do modułu.

Stosując układ wielkolaboratoryjny przeprowadzono eksperymenty pi-
lotowe z roztworami promieniotwórczymi. Surówkę stanowiły kolejno roztwo-
ry modelowe soli z domieszkami jonów promieniotwórczych cezu i kobaltu
oraz rzeczywiste ścieki radioaktywne. Proces prowadzono przy przepływie
objętościowym strumieni 960 dm3/h, w temperaturach:

retentatu na wejściu do modułu - T-i = 67,4°C,
- destylatu na wejściu do modułu - T2 = 28,8°C,

retentatu na wyjściu z modułu - 73 = 40,4°C,
- destylatu na wyjściu z modułu - T4 = 51,7°C.

a- R(Co-60)
-»-R(Cs-I37)
-V- D(Co-60)
» D(Cs-137)

Ibi

1E2

1E0
j

E 1

retentat

destylat

10 15
/(h)

20 25 30

Rys.5.52. Zmiana radioaktywności właściwej w strumieniach destylatu i retentatu
w trakcie filtracji roztworów zawierających 137Cs i 60Co.
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Rys.5.53. Zmiana radioaktywności w kolejnych porcjach roztworów myjących, po-
chodzących z instalacji DM.
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Rys.5.54. Zmiana przewodnictwa właściwego rentatu i destylatu podczas zatęża-
nia ścieku promieniotwórczego za pomocą destylacji membranowej.
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Rys.5.55. Zmiana radioaktywności właściwej retentatu i destylatu podczas zatęża-
nia ścieku promieniotwórczego za pomocą destylacji membranowej.
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W takich warunkach uzyskiwano wydajność permeatu 27 dm3/h, co
odpowiadało strumieniowi 6,75 dm3/m2h. W trakcie doświadczeń radioak-
tywność właściwa destylatu pozostawała cały czas na stałym poziomie pro-
mieniowania naturalnego (tła). W tym przypadku nie zaobserwowano prze-
chodzenia substancji rozpuszczonych w surówce i jonów promieniotwór-
czych do permeatu. Nieznaczny spadek aktywności w retentacie (rys.5.52)
spowodowany był adsorpcją w układzie. Po zakończeniu eksperymentów
stosowano rutynowe procedury mycia instalacji za pomocą wody, roztworów

Tabela 5.23. Wyniki zatężania oryginalnego ścieku promieniotwórczego za pomo-
cą bezpośredniej destylacji kontaktowej.

Jon

Na+

NIV

K+

M g 2 +

C a 2 +

F

er
NO3"

so 4
2 -

Radioizotop

1 4 0 L a
1 3 3 B a

1 7 t >Tm

11*n | n

192|r

110m A g

6 5Zn

1 3 4Cs

1 3 7Cs

Stężenie w surówce
[mg/dm3]

1060,6

207,1

21

33,7

87,2

5,7

744,2

1832,9

37,6

Radioaktywność
właściwa surówki

[Bq/dm3]

< 6,53 E-01

2,99 E+03

5,26 E+02

8,62 E+01

3,73 E+01

1,04 E+01

3,39 E+03

7,84 E+00

2,95 E+01

4,51 E+03

Stężenie w destylacie
[mg/dm3]

3,269

14,584

0,212

poniżej progu detekcji

2,375

0,442

1,485

0,065

0,186

Radioaktywność właściwa
destylatu
[Bq/dm3]

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

poniżej progu detekcji

6,73 E-01

1,04 E+00

Współczynnik retencji,
R[%]

99,69

92,96

98,99

100

97,28

92,25

99,80

99,99

99,50

Współczynnik
dekontaminacji, DF

> 6

>3x10*

>5x102

> 8,6x102

>4x102

>10 2

> 3,4x104

>80

43,8

4336,5
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kwasu cytrynowego i zasady sodowej. Roztwory myjące odprowadzane
z instalacji zawierały 137Cs i ^Co (rys.5.53). Radioaktywny cez udawało się
usunąć z układu już podczas trzech krótkich cykli mycia wodą - poziom ra-
dioaktywności 137Cs w odprowadzanych strumieniach schodził do poziomu
tła naturalnego (ok. 300 imp./10 min). W przypadku radioaktywnego kobaltu
należało zastosować wielokrotne przemywanie układu roztworami kwasu
cytrynowego i wodorotlenku sodowego.

Prowadzono zatężanie rzeczywistych ścieków z laboratorium radio-
chemicznego o składzie podanym w tabeli 5.23. Wyniki przedstawiono na
rys.5.54 i 5.55. W trakcie eksperymentów przewodnictwo właściwe retenta-
tu nie zmieniało się. Przewodnictwo właściwe destylatu zmalało ze 130 do
45 nS/cm. Zaobserwowano nieznaczną sorpcję składników radioaktywnych
w układzie (rys.5.55), występującą w pierwszych 12 godzinach pracy insta-
lacji. Po tym czasie radioaktywność właściwa retentatu ustaliła się. Radio-
aktywność destylatu pozostawała w trakcie eksperymentu na poziomie tła
naturalnego. Skład początkowy surówki i końcowy destylatu przedstawiono
w tabeli 5.23. Współczynniki retencji i dekontaminacji określono wg wzorów
(2.6) i (2.7). Współczynniki retencji substancji rozpuszczonych były wyższe
od 90%, a w wielu przypadkach - bliskie 100%. Stężenia większości radio-
izotopów w destylacie były poniżej progu detekcji. Współczynniki dekonta-
minacji obliczono przyjmując wartości odpowiadające granicom detekcji od-
powiednich radioizotopów. Dla 60Co współczynnik dekontaminacji wynosił
ok. 4,3x103, a dla 137Cs - 44. Pozostałe izotopy identyfikowane w surówce,
były nieobecne w destylacie.

Radioaktywność właściwą radioizotopów obecnych w próbach począt-
kowych surówki i końcowych destylatu mierzono za pomocą spektrometru
cyfrowego gamma DSPEC z detektorem germanowym, posiadającym znacz-
nie wyższą efektywność geometryczną niż detektor Nal/TI. Dlatego suma-
ryczna radioaktywność właściwa radioizotopów podana w tabeli 5.23 jest
wyższa niż radioaktywność ścieku na rys.5.55.

5.4.3. Analiza możliwości zastosowania destylacji membranowej
do oczyszczania ciekłych odpadów nisko- i średnioaktywnych

Ocena technologiczno-ekonomiczna procesu
Jedną z częściej podnoszonych kwestii dotyczących przemysłowego

zastosowania destylacji membranowej jest niebezpieczeństwo utraty hydro-
fobowości przez membranę w trakcie długotrwałej pracy. Podczas ekspe-
rymentów (najdłuższy trwał ponad 80 godzin) z wodnymi roztworami pro-
mieniotwórczymi, z wykorzystaniem instalacji pilotowej DM autorka nie za-
obserwowała zmian we właściwościach membrany wskazujących na utratę
hydrofobowości. Zastosowana membrana z porowatego politetrafluoroety-
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lenu wytrzymuje teoretycznie ciśnienie penetracji wody (LEP) dochodzące
do 0,28 MPa, które jest wystarczająco wysokie w stosunku do ciśnień wy-
stępujących w instalacjach do destylacji membranowej. W trakcie ekspery-
mentów ciśnienia na wejściu do modułu utrzymywano na poziomie 0,01-0,02
MPa, zgodnie z wymaganiami producenta, który zalecił nieprzekraczanie
0,07 MPa. Aby zmniejszyć ryzyko zwilżania membrany po stronie destylatu,
stosowano ciśnienie przewyższające o kilka procent ciśnienie po stronie re-
tentatu.

Zwilżanie membran hydrofobowych może być spowodowane obec-
nością substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe (oleje, deter-
genty, itp.). Takie substancje muszą być usunięte ze ścieków promienio-
twórczych za pomocą technik wstępnego oczyszczania. Nieduże domieszki
substancji organicznych mogą być wyeliminowane za pomocą adsorpcji,
utleniania czy separacji fazowej, a większe — np. na drodze ultrafiltracji.
Stosowane w eksperymentach roztwory, również rzeczywiste ścieki pro-
mieniotwórcze, zawierały sole nieorganiczne (siarczany, azotany, chlorki)
zwiększające napięcie powierzchniowe i napięcie międzyfazowe. Jak wy-
kazano, obecność soli łatwo krystalizujących, osadzających się w porach
membrany może sprzyjać w trakcie długiej pracy urządzeń zjawisku zwil-
żania membrany, szczególnie w przypadku niskich temperatur destylatu
[175,176]. Taka sytuacja może mieć miejsce na wejściu destylatu do modu-
łu, kiedy jego temperatura jest stosunkowo niska. Wytrącanie się osadów
oraz związane z nim zjawiska scalingu i blokowania porów stanowią pro-
blem niemal wszystkich procesów membranowych. Metodą minimalizacji
tych zjawisk może być odpowiednie przygotowanie roztworów doprowadza-
nych do instalacji (pretreatmenł) bądź dodawanie antyskalantów. Rozwią-
zaniem dla destylacji membranowej mogą być procesy zintegrowane, gdzie
jako faza przygotowawcza stosowana jest np. ultrafiltracja (usuwanie sub-
stancji organicznych), nanofiltracja (usuwanie jonów wielowartościowych,
zmiękczanie) bądź inne procesy separacyjne zmniejszające ryzyko powsta-
wania osadów. Problemy scalingu i korozji są wielokrotnie poważniejsze
przy pracy instalacji wyparnych, stosowanych często w przemyśle jądro-
wym i pracujących w wyższych temperaturach, niż destylacja membrano-
wa.

Eksperymenty laboratoryjne z solami nieorganicznymi pokazały, że
stosując destylację membranową można osiągnąć nawet 20-procentowe
stężenia soli w retentacie. Dla odpadów radioaktywnych jest to stężenie
bliskie górnemu dopuszczalnemu przy cementowaniu (do 25%). Zwykle nie
osiąga się takiego stężenia substancji rozpuszczonych, gdyż wcześniej na-
stępuje przekroczenie dawki pochodzącej od radioizotopów określanej nor-
mami dla zestalonych odpadów przygotowanych do składowania. Destylat
uzyskiwany po jednym stopniu DM jest czystą wodą, która po kontroli może
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Rys.5.56. Wpływ temperatury nadawy na ilość otrzymywanego permeatu.

zostać odprowadzona do środowiska bądź użyta ponownie jako woda tech-
niczna.

Destylacja membranowa eliminuje wiele niekorzystnych zjawisk zwią-
zanych z pracą instalacji wyparnych, takich jak korozja czy pienienie, zmniej-
sza ryzyko tworzenia kamienia kotłowego. Porywanie kropli towarzyszące
procesom wyparnym jest w tym wypadku niemożliwe ze względu na obec-
ność membrany oddzielającej dwie fazy. Stosunkowo niskie temperatury
procesu uniemożliwiają przechodzenie do destylatu lotnych składników ciek-
łych odpadów promieniotwórczych, takich jak tryt, pewne formy jodu i rutenu,
a także zmniejszają korozję stali kwasoodpornej, nawet przy wysokich stęże-
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Rys.5.57. Wpływ przepływu objętościowego destylatu i retentatu (vb = VR) na wy-
dajność instalacji i zużycie energii.
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niach kwasu azotowego (np. w instalacjach do oczyszczania ścieków po-
chodzących z zakładów przerabiających wypalone paliwo).

Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze procesu membranowe-
go, obok jakości permeatu, jest jego uzysk z jednostki powierzchni mem-
brany, a także energia zużyta na wytworzenie jednostki produktu. Zbadano
wpływ takich parametrów, jak temperatury strumieni, wielkość przepływów
objętościowych czy też intensywność chłodzenia na wydajność instalacji
DM i zużycie energii w procesie. Wyniki zaprezentowano poniżej.
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Rys.5.58. Zużycie energii na jednostkę produktu w zależności od temperatury na-
dawy.

Ilość permeatu produkowanego w jednostce czasu rośnie wraz z tem-
peraturą (temperaturą nadawy, temperaturą średnią w module, średnią róż-
nicą temperatur po dwóch stronach membrany). Również warunki hydro-
dynamiczne w module po obu stronach membrany wpływają na wydajność
procesu (rys.5.56). Jednak wraz ze wzrostem prędkości przepływu reten-
tatu i destylatu rośnie ilość energii dostarczanej do układu (rys.5.57). Jed-
nocześnie ilość energii potrzebnej do wyprodukowania jednostki permeatu
maleje, jeśli temperatura nadawy rośnie (rys.5.58). Wyniki doświadczeń
ukazujących wpływ temperatur procesowych 7-i i T2 na zużycie energii ze-
brano w tabeli 5.24. Jak pokazały doświadczenia, przy temperaturze nada-
wy bliskiej 80°C można osiągnąć zużycie energii przewidziane przez pro-
ducenta - 600 kWh/m3 permeatu. Zaprojektowany układ doświadczalny
(rys.5.40) przewiduje chłodzenie destylatu po wyjściu z modułu w dwóch wy-
miennikach. W pierwszym następuje częściowy odzysk energii cieplnej przez
odprowadzenie jej do strumienia retentatu opuszczającego moduł, w dru-
gim - dodatkowe chłodzenie przeponowe strumieniem wody wodociągo-
wej. Temperatura chłodzenia Tc również ma duże znaczenie dla ilości ener-
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Tabela 5.24. Wpływ temperatury nadawy T-i na zużycie energii w procesie DM. vR

= vD=^ 380 dm3/h, vc= 1260 dm3/h.

T-1 t9C]

47,7

48,1

49,2

55,4

56,8

60,0

60,8

65,4

65,8

68,6

70,3

75,0

T2 PC]

17,0

17,1

18,6

19,7

20,2

20,6

21,1

21,7

29,2

20,2

24,4

26,8

E[kWh/1 h]

18,64

21,73

25,70

28,80

23,80

32,67

24,00

26,27

24,40

28,53

30,40

34,68

vP [dm3/h]

12,00

13,74

18,60

22,40

19,70

28,85

19,33

24,70

24,40

22,64

30,68

39,86

E/vP [kWh/dm3]

1,55

1,58

1,38

1,29

1,21

1,13

1,24

1,06

1,00

1,26

0,99

0,87

gii całkowitej dostarczanej do układu, potrzebnej do wytworzenia jednostki
permeatu (tabela 5.25). Pobór energii mierzonej w doświadczeniach jest cał-
kowitą energią zużytą w procesie (termiczną oraz energią zużywaną przez
pompy i urządzenia pomiarowe).

Tabela 5.25. Wpływ parametrów procesu: temperatury nadawy (7^), temperatury
destylatu na wejściu do modułu (T2), przepływu objętościowego retentatu (vR),
przepływu objętościowego destylatu (vD) i przepływu wody chłodzącej (Vc) na zu-
życie energii (£) w procesie DM. vPjest przepływem objętościowym permeatu, a Jw

strumieniem permeatu z jednostki powierzchni membrany.

h
[8C]

49,2

49,2

49,3

49,3

65,4

65,5

f f iC]

22,4

20,0

22,1

18,6

21,7

16,5

VR

[dm3/h]

1620

1620

1380

1380

870

870

[dm3/h]

1500

1500

1380

1380

870

870

Vc
[dm3/h]

840

1260

840

1260

1200

2700

E
[kWh/1 h]

24,20

26,13

22,40

25,70

26,26

29,20

vP

[dm3/h]

18,52

19,36

17,28

18,60

24,70

24,95

[kg/m2h]

4,63

4,84

4,32

4,65

6,17

6,24

BvP

[kWh/dm3]

1,31

1,35

1,30

1,38

1,06

1,17
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Niska wydajność destylacji membranowej jest jednym z poważniej-
szych ograniczeń tego procesu. Aby uzyskać wydajność porównywalną
z wydajnością odwróconej osmozy, należałoby połączyć równolegle kilka-
dziesiąt modułów, takich jak zastosowany w stacji wielkolaboratoryjnej. Koszt
takiej instalacji byłby wysoki i zyski wynikające z oszczędności energetycz-
nych w przypadku wykorzystania tanich źródeł ciepła nie zrównoważyłyby
przez wiele lat eksploatacji kosztów poniesionych na budowę instalacji. Przy
obecnych cenach modułów membranowych proces destylacji membrano-
wej można uznać za opłacalny jedynie w przypadku niedużych instalacji
albo instalacji o przeznaczeniu specjalnym, wymagających wysokiego oczy-
szczenia na jednym stopniu bądź dużego zatężenia surówki. Przygoto-
wanie ciekłych odpadów radioaktywnych do zestalenia wymaga zatężenia
substancji rozpuszczonych do ok. 25%. Osiągnięcie takich stężeń w przy-
padku osmozy odwróconej jest praktycznie niemożliwe, jest natomiast osią-
galne na jednym stopniu destylacji membranowej.

Stwierdzono, że proces destylacji membranowej zastosowany do za-
tężania ścieków radioaktywnych posiada szereg zalet, takich jak:
- umiarkowane warunki - ciśnienie i temperatura;
- duże współczynniki retencji i dekontaminacji;
- niskie zużycie energii i niskie koszty operacyjne dla instalacji średniej

wielkości - możliwość zastosowania ciepła odpadowego (np. z obiegu
chłodzenia reaktora jądrowego);
możliwość osiągania wysokich koncentracji, bliskich nasycenia substan-
cji rozpuszczonej;

- możliwość zastosowania tworzyw jako materiału konstrukcyjnego apa-
ratury ze względu na umiarkowane warunki procesowe, a więc minima-
lizacja korozji i kosztów kapitałowych;

- zwartość aparatury i niewielkie jej gabaryty, charakteryzujące wszystkie
instalacje membranowe.

W odróżnieniu od innych metod, w tym również odwróconej osmozy,
destylacja membranowa pozwala na oczyszczenie całkowite na pojedyn-
czym stopniu, nie wymaga dodatkowych procesów zapewniających czy-
stość radiochemiczną strumieni odprowadzanych do środowiska. Zatężenie
retentatu do stężeń wymaganych na dalszym etapie przeróbki jest również
osiągane na jednym stopniu.

Większość metod konwencjonalnych wymaga stosowania procesów
wielostopniowych; również metoda wyparna nie zawsze gwarantuje wyma-
gane oczyszczenie. W procesie wymiany jonowej zużywa się duże ilości
kosztownych żywic jonowymiennych. Podczas regeneracji żywic wytwarza-
ne są duże ilości szkodliwych dla środowiska odpadów wtórnych. Procesy
biotechnologiczne mogą produkować duże ilości szlamów z zawartością
radionuklidów i produktów pośrednich.
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Na tym tle procesy membranowe wydają się atrakcyjne. Są metodami
energooszczędnymi, łatwymi do sterowania oraz powiększania skali i moż-
na je integrować z innymi procesami.

W przerobie ścieków promieniotwórczych destylacja membranowa ma
wiele zalet w porównaniu z odwróconą osmozą i nanofiltracją. Odwrócona
osmoza wymaga stosowania wysokich ciśnień, wprowadza problemy zwią-
zane z foulingiem membran i koniecznością częstego mycia, które generuje
dodatkowe ścieki. Nanofiltracją i odwrócona osmoza są jednak technikami
lepiej opanowanymi i sprawdzonymi w skali przemysłowej. Tabela 5.26 za-
wiera charakterystykę ciśnieniowych procesów membranowych - osmozy
odwróconej i nanofiltracji porównanych z destylacją membranową.

Tabela 5.26. Charakterystyka procesów odwróconej osmozy i destylacji membra-
nowej.

Stopień zaawansowania

Stopień retencji

Zatrzymanie substancji
radioaktywnych

Wydajność pojedynczej
jednostki (moduł 4 m2)*

Stosowane ciśnienie

Temperatura

Wpływ stężenia
na warunki procesu

Moduły

Koszty kapitałowe
i operacyjne

RO, NF

metody rozwinięte, stosowane
w wielu gałęziach przemysłu,

również w technologiach
jądrowych

ponad 95%

wysokie, ale wymagane są
układy wielostopniowe

0,05-4 m3/h

2-5 MPa

temperatura otoczenia

duży

komercyjne,
ceny niskie i umiarkowane

umiarkowane, niskie
w porównaniu z metodami

konwencjonalnymi

DM

słabo rozwinięta, jednostki
laboratoryjne i pilotowe;
nie stosowana jeszcze

w technologiach jądrowych

-100%

całkowite na pojedynczym stopniu

0,01-0,06 m3/h

proces bezciśnieniowy

>50°C

nieznaczny

liczba producentów ograniczona,
ceny wysokie

koszty operacyjne wysokie, jeśli
nie są dostępne tanie źródła

ciepła

* dla aparatury i warunków stosownych w opisanych doświadczeniach.

Wstępne szacunki ekonomiczne pokazały, że destylacja membrano-
wa nie może konkurować z odwróconą osmozą pod względem kosztów ka-
pitałowych [298,302]. Wpływa na to przede wszystkim niska wydajność pro-
cesu, która wymusza stosowanie wielu modułów DM połączonych równole-
gle w celu uzyskania takiej samej ilości produktu, co w przypadku RO. Po-
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zostałe składniki kosztów kapitałowych DM są porównywalne lub niższe niż
RO.

Koszty stałe destylacji membranowej można by znacznie obniżyć
poprzez zmniejszenie cen jednostkowych modułów, które w porównaniu
z cenami modułów do odwróconej osmozy są wysokie. Wynika to z ograni-
czonego rynku modułów do DM. Proces destylacji membranowej, pomimo
licznych zalet, nie zyskał jeszcze pełnej akceptacji w przemyśle i nadal po-
zostaje w stadium próbnych testów. Małe zainteresowanie ewentualnych
użytkowników nie pozwala na rozwinięcie produkcji i wdrożenie procesu
w wielu potencjalnie zainteresowanych taką metodą gałęziach gospodarki.
Opłacalność destylacji membranowej maleje w przypadku instalacji o dużej
wydajności, która wiąże się z równoległą pracą wielu modułów. Jednocze-
śnie proces DM jako bezciśnieniowy nie wymaga drogich pomp wysokoci-
śnieniowych; jedyne pompy używane w instalacjach destylacyjnych to pom-
py cyrkulacyjne. Pozycję dodatkową w kosztach kapitałowych destylacji
membranowej stanowią podgrzewacze nadawy, które można wyeliminować
w przypadku stałego zasilania ciepłem odpadowym. Znacznemu obniżeniu
ulegają też wtedy koszty eksploatacyjne, a proces staje się bardziej atrak-
cyjny. Ilość ścieków radioaktywnych przerabianych w polskich warunkach
pozwala na zastosowanie instalacji składającej się z niewielu modułów.
Jednocześnie ciepło odpadowe, jakim dysponują ośrodki eksploatujące re-
aktory jądrowe mogłoby z powodzeniem być źródłem energii dla procesu
DM.
Procesy hybrydowe

Techniki membranowe mogą być łatwo łączone z innymi metodami
rozdzielczymi w układy hybrydowe o dużej elastyczności i możliwościach
optymalizacyjnych, dające szerokie pole zastosowań w oczyszczaniu stru-
mieni o różnym pochodzeniu. W rozdziale tym przedstawiono własne pro-
pozycje połączenia destylacji membranowej w układy hybrydowe z innymi
procesami stosowanymi w przeróbce ciekłych odpadów promieniotwórczych.

Destylacja membranowa połączona z odwróconą osmozą czy metodą
wyparną może znacznie poprawić efektywność oczyszczania i podwyższyć
współczynniki dekontaminacji. Można w ten sposób oczyszczać strumienie
odpadowe o różnym pochodzeniu, składzie i zasoleniu. Na rysunku 5.59a
pokazano schemat połączenia wyparki z destylacją membranową. Metoda
wyparna, szeroko stosowana w technologiach jądrowych do przerobu ciek-
łych odpadów promieniotwórczych jest ograniczona zjawiskiem porywania
kropli, które powoduje zanieczyszczanie destylatu substancjami radioak-
tywnymi. Nawet w przypadku efektywnych wyparek cienkowarstwowych
często konieczne jest dodatkowe oczyszczanie kondensatu. Stosowane de-
mistery konwencjonalne, takie jak filtry z włókien szklanych, cyklony czy sita
stalowe w przypadku substancji promieniotwórczych nie spełniają ocze-
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kiwań i nie gwarantują wymaganej czystości. Zwykle stosuje się wtedy do-
datkowe oczyszczanie na jonitach wymagających częstej regeneracji i pro-
dukujących ścieki wtórne. W przypadku przedstawionym na rys.5.59a mo-
duł DM pozwala na całkowite oczyszczenie kondensatu z substancji pro-
mieniotwórczych. System nie wymaga wkładu energii zewnętrznej, gdy sto-
sowane jest ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej.

a)

nadawa

retentat

EV destylat destylat

MD

b)

nadawa

koncentrat
MD

retentat

RO

koncentrat
permeat

destylat

MD
retentat

c) środek
kompleksujący

środek
kompleksujący
z regeneracji

UF

retentat

permeat
MD

woda

permeat
koncentrat do
cementowania

UF

Rys.5.59. Procesy hybrydowe do oczyszczania ciekłych odpadów radioaktywnych:
(a) połączenie wyparki z modułem DM, (b) połączenie odwróconej osmozy z dwo-
ma modułami DM, (c) moduł DM połączony z ultrafiltracją wspomaganą, z regene-
racją środka kompleksującego.

Inną propozycję - połączenie odwróconej osmozy z dwoma modu-
łami DM - przedstawia rys.5.59b. Jeden z modułów służy do końcowego
oczyszczania permeatu z pojedynczego stopnia RO. W takim wypadku na
stopniu tym można zastosować moduły do nanofiltracji, pracujące przy niż-
szych ciśnieniach. Moduł DM gwarantuje całkowite oczyszczenie permeatu.
Drugi z modułów DM ma za zadanie dalsze zatężanie retentatu, do wyso-
kich stężeń wymaganych warunkami cementowania, nieosiągalnych dla od-
wróconej osmozy. Koncentrat bezpośrednio po destylacji membranowej mo-
że być poddany cementowaniu. ^
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Na rysunku 5.59c pokazano układ składający się z ultrafiltracji sko-
jarzonej z kompleksowaniem i destylacji membranowej. W module UF prze-
biega proces ultrafiltracji wspomaganej. Oddzielone tam kompleksy radio-
izotopów są kierowane do kolejnego stopnia UF, w którym przebiega re-
generacja środka kompleksującego wskutek obniżenia pH do 2. Zatężony
odczynnik jest zawracany do stopnia pierwszego UF. Permeat ze stopnia
pierwszego i drugiego (uwolnione radioizotopy) jest dalej zatężany do wy-
sokich stężeń w module DM. Produktami z instalacji są: czysta woda po
destylacji membranowej i zatężony w małej objętości koncentrat radioizo-
topów. Zaletą rozwiązania jest minimalizacja odpadów (do cementowania
kieruje się uwolnione substancje promieniotwórcze, środek kompleksujący
jest ponownie wykorzystany) oraz odzysk wody, która może być zawrócona
i wykorzystana w procesie technologicznym, np. do mycia instalacji, jako
medium chłodzące, itp.

Stosowanie metod hybrydowych daje rozliczne korzyści, gdy łączone
są wzajemnie uzupełniające się procesy bądź jeśli takie połączenie eliminu-
je wady pojedynczego procesu. Wielostopniowa odwrócona osmoza pozwa-
la osiągnąć wysokie współczynniki dekontaminacji, jednak zatężanie jest
ograniczone wzrostem ciśnienia osmotycznego. Wysokie stężenia nie są
ograniczeniem dla wyparek, ale produkowany kondensat wymaga dalszego
oczyszczenia. Destylacja membranowa łączy zalety obydwu tych procesów
unikając jednocześnie ich ograniczeń. W przypadku obecności tanich źró-
deł ciepła uzupełnienie metody wypamej czy odwróconej osmozy destyla-
cją membranową wydaje się celowe. Połączenie destylacji membranowej
z ultrafiltracją może przynieść ekonomiczne rozwiązania, w których strumie-
nie odpadowe nie tylko są oczyszczane, ale również następuje odzysk ma-
teriałów wykorzystywanych ponownie w procesie.

5.5. Zastosowanie destylacji membranowej do otrzymywania wody
dejonizowanej i odsalania wody - koncepcja użycia destylacji
membranowej w odsalaniu jądrowym

5.5.1. Otrzymywanie wody dejonizowanej

Woda o wysokiej czystości jest używana m.in. do zasilania generatorów
(kotłów) wytwarzających parę do produkcji elektryczności oraz ciepła w elek-
trowniach konwencjonalnych i jądrowych. Sprawność cyklu wytwarzania
energii jest tym wyższa, im wyższe są ciśnienie i temperatura pary. Warun-
ki takie mogą być niebezpieczne dla części turbiny i generatora. W wyso-
kiej temperaturze i przy dużym ciśnieniu może następować porywanie soli
wytrąconych w postaci kamienia oraz soli rozpuszczonych w wodzie zasila-
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jącej kocioł. Woda doprowadzana do obiegu parowo-wodnego elektrowni
wymaga zatem starannego przygotowania. Nieodpowiednia jakość wody
może spowodować nie tylko tworzenie narostów, ale zanieczyszczając pa-
rę może doprowadzić do korozji elementów obiegu: rurociągów i łopatek tur-
biny. Wymagania co do jakości wody kotłowej i zasilającej obieg wodno-pa-
rowy elektrowni są bardzo surowe.

Destylacja membranowa może być alternatywą dla procesów otrzy-
mywania czystej wody, takich jak: metody chemiczne, wymiana jonowa, od-
wrócona osmoza czy elektrodializa. Zastosowanie DM może wyeliminować
procesy wielostopniowego oczyszczania, jakie często stosuje się przy wo-
dach o dużym zasoleniu [303]. Zasolone wody nie stanowią nadmiernego
obciążenia dla destylacji membranowej, którą można realizować przy du-
żych stężeniach surówki.
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Rys.5.60. Oczyszczanie wody o różnym zasoleniu za pomocą bezpośredniej de-
stylacji kontaktowej (moduł G-4.0-6-7): 1 - woda wodociągowa; 2 - woda wstępnie
oczyszczona na złożu żelazistym AlamoWater; 3, 4 - woda z dodatkiem wody
oczyszczonej w układzie NF/RO; 5 - woda wstępnie oczyszczona w układzie RO.

Na rysunku 5.60 pokazano wyniki oczyszczania wody o różnym zaso-
leniu początkowym, prowadzonego w trybie szarżowym za pomocą wielko-
laboratoryjnej instalacji DM. Do układu wprowadzano wodę wstępnie przy-
gotowaną, o różnym zasoleniu początkowym. Przewodnictwo właściwe wo-
dy surowej zawierało się w granicach 70-530 uS/cm. Nadmiar produkowa-
nego destylatu odprowadzano do zbiornika rtentatu tak, że praca instalacji
odbywała się w układzie zamkniętym zasilanym strumieniem o stałych pa-
rametrach. Proces prowadzono utrzymując temperaturę strumienia ciepłe-
go na wlocie do modułu w zakresie 35-80°C; strumień zimny miał tempera-
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Tabela 5.27. Wyniki analiz prób pobranych ze strumieni retentatu i destylatu na po-
czątku (Ro, Do) i na końcu (DK, RK) eksperymentu oraz współczynniki retencji w pro-
cesie odsalania za pomocą destylacji membranowej.

Fe

er
NO 3 "

SO 4

2 "

Na+

N H 4

+

K+

Li +

M g 2 +

Ca 2 +

C u 2 +

C d 2 +

C o 2 +

M n 2 +

N.2+

Pb 2 +

Z n 2 +

SiO2

Corg

Sucha pozostałość (105°C)

Strata prażenia (650°C)
- subst. org

SUMA

Ro Do DK RK

[mg/dm3]

0,44

320

8,87

137,9

194,6

< 0,033

4,55

<0,03

33,45

55,45

0,65

<0,04

<0,01

<0,03

<0,03

<0,04

0,17

< 4

1,7

891

177

1652,99

<0,05

76,4

1,22

23,7

46,1

<0,03

0,81

<0,03

8,94

13,76

0,025

<0,04

<0,01

<0,03

<0,03

<0,04

0,33

< 4

< 1

189,3

55,5

365,845

<0,05

<0,03

<0,03

<0,03

0,07

<0,03

<0,01

<0,03

<0,02

0,66

<0,01

<0,04

<0,01

<0,03

<0,03

<0,04

<0,01

< 4

-

7,5

-

12,63

0,44

306,6

5,15

116,9

198,6

<0,03

4,13

<0,03

33,4

46,95

0,48

<0,04

<0,01

<0,03

<0,03

<0,04

0,49

10

< 1

872

171,3

1596,35

R

[%]

88,64

99,99

99,66

99,98

99,96

-

99,78

-

99,94

98,81

98,46

-

-

-

-

-

94,12

0

1

99,16

1

99,24

turę 5-20°C na wlocie. Prędkość przepływu dwóch strumieni regulowano
w zakresie 300-1500 dm3/h. W tych warunkach uzyskiwano strumień per-
meatu 10-50 dm3/h (60-300 dm3/m2d). Największe wydajności permeacji
otrzymywano w wysokich temperaturach procesowych (temperatura surów-
ki na wejściu do modułu wynosiła 70-80°C) oraz przy dużych przepływach
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strumieni destylatu i retentatu. Prędkość przepływu wody chłodzącej w wy-
mienniku ciepła (8) (rys.5.40) również wpływała na szybkość permeacji. Jed-
nak przy dużym chłodzeniu znacznie wzrastało zużycie energii cieplnej po-
trzebnej na dogrzanie strumienia retentatu do temperatury procesu. Jak po-
kazano wcześniej, zużycie energii cieplnej liczone na jednostkę produktu
malało wraz z temperaturą; korzystnym wydaje się więc prowadzenie pro-
cesu w wyższych temperaturach.

Na rysunku 5.60 przedstawiono okres rozbiegowy instalacji. W zapre-
zentowanych eksperymentach surówkę stanowiła woda wodociągowa bądź
woda wstępnie oczyszczona. Woda ta ulegała oczyszczeniu w trakcie prze-
chodzenia przez membranę (permeat stanowiła woda całkowicie pozbawio-
na substancji rozpuszczonych) tak, że destylat po wielu godzinach prowa-
dzenia procesu uzyskiwał wysoką czystość. W instalacji przemysłowej ta-
kim destylatem, który osiąga parametry wody dejonizowanej można bezpo-
średnio zasilać kotły parowe.

W tabeli 5.27 przedstawiono wyniki analiz wód pochodzących z eks-
perymentu z wodą wodociągową, oczyszczaną w instalacji DM. Po stronie
destylatu umieszczono wodę wstępnie oczyszczoną, z której po 60 godzi-
nach pracy instalacji otrzymano wodę o parametrach DK. Wyznaczone
współczynniki retencji dla substancji rozpuszczonych były w większości wy-
padków wyższe od 99%. Mniejsze nieco wartości obliczonych współczyn-
ników dla żelaza i niektórych jonów dwuwartościowych mogły być spowo-
dowane niskimi zawartościami początkowymi tych substancji (RÓ) i stosun-
kowo wysokimi stężeniami odpowiadającymi progowi czułości stosowanych
metod analitycznych.

5.5.2. Zastosowanie destylacji membranowej do odsalania wody morskiej

Metody stosowane do odsalania na ogół przebiegają z przemianą fazową,
są energochłonne i kosztowne. Poszukuje się więc technologii, które mogły-
by zastąpić metody wyparne, również ich bardziej ekonomiczne odmiany,
takie jak: odparowanie z wielostopniowym rozprężaniem (multi stage flash -
MSFJ, odparowanie wielostopniowe {multiple effect distillation - MED) czy
destylacja ze sprężaniem oparów (vapour compression - VC). Duże nadzie-
je wiąże się z technikami membranowymi, wśród których rozważa się od-
wróconą osmozę, elektrodializę czy układy hybrydowe z zastosowaniem tych
procesów.

Przeprowadzono testy zatężania roztworów chlorku sodu i chlorku
potasu o różnym stężeniu początkowym, dochodzącym do 55 g/dm3, a więc
znacznie przekraczającym TDS wody morskiej. W tym zakresie stężeń
strumień permeatu uzyskany w module G-4.0-6-7 zmieniał się nieznacznie
w stosunku do filtracji czystej wody. Na rysunku 5.61 porównano przepływy
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Rys.5.61. Przepływ objętościowy peremeatu w bezpośredniej destylacji kontakto-
wej w zależności od temperatury nadawy.

objętościowe przez membranę PTFE wody czystej i roztworu 55 g/dm3

chlorku sodu przy różnych temperaturach nadawy. W niskich temperatu-
rach (30°C) różnica pomiędzy wielkościami przepływu była pomijalna,
w wyższych temperaturach wzrastała, jednak nadal nie była duża (w tem-
peraturze ok. 50°C przepływ objętościowy dla wody wynosił 14 dm3/h, dla
roztworu NaCI o stężeniu 55 g/dm3-11 dm3/h). Wielkość tej różnicy jest wy-
nikiem różnic w prężności par wody i roztworu NaCI. W niższych temperatu-
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Rys.5.62. Bezpośrednia destylacja kontaktowa - eksperymenty prowadzone przy
różnym stężeniu KCI w nadawie.
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Rys.5.63. Bezpośrednia destylacja kontaktowa - eksperymenty prowadzone przy
różnym stężeniu NaCI w nadawie.

rach różnica ta jest nieznaczna (w temperaturze 30°C prężność pary wodnej
wynosi 31,1 mmHg, a nasyconego wodnego roztworu NaCI - 34,2 mmHg;
w temperaturze 50°C prężność pary wodnej osiąga 92,5 mmHg, a nasyco-
nego roztworu wodnego NaCI - tytko 43,7 mmHg). W trakcie wielogodzin-
nych eksperymentów prowadzonych z zawracaniem nadmiaru destylatu do
zbiornika z koncentratem nie obserwowano zmian stężenia soli w obu stru-
mieniach (rys.5.62 i 5.63). Jednocześnie następowało oczyszczanie desty-
latu do parametrów bliskich wody destylowanej.

12

Rys.5.64. Bezpośrednia destylacja kontaktowa - eksperymenty prowadzone przy
różnym stężeniu NaCI w nadawie.
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Przy wyższych stężeniach NaCI może jednak wystąpić wzrost prze-
wodnictwa destylatu, spowodowany prawdopodobnie przedostaniem się
soli wskutek zwilżania membrany (rys.5.64). Przy stężeniu NaCI 15 g/dm3

w nadawie wzrost przewodnictwa destylatu był nieduży - z 50 do ok. 100
|iS/cm, co odpowiadało stężeniu 50 mg/dm3. Jednak przy stężeniu 55 g/dm3

w nadawie stężenie soli w destylacie dochodziło do 1,7 g/dm3. Zatem nie
czas pracy, ale stężenie NaCI w wodzie słonej powodowało zagrożenie zwil-
żania membrany.

Zwilżanie membrany hydrofobowej wskutek krystalizacji w porach jest
poważnym mankamentem destylacji membranowej. Prowadzenie procesu
w wyższych temperaturach średnich może zmniejszyć ryzyko krystalizacji
soli i pozwoli uniknąć zwilżania membran, może też być ekonomiczne, co
wykazały wcześniejsze doświadczenia (rys.4.58).

5.5.3. Analiza możliwości użycia destylacji membranowej do odsalania wody
z udziałem reaktora jądrowego (odsalanie jądrowe)

Odsalanie jądrowe z udziałem technik wyparnych omówiono w rozdziale 4.
W tej części autorka przedstawia własne koncepcje zastosowania destylacji
membranowej do odsalania wody z udziałem reaktora jądrowego.

Jak wspomniano wcześniej, techniki membranowe posiadają szereg
zalet, dla których stosuje się je również do odsalania z udziałem reaktora
jądrowego. Odwrócona osmoza znalazła już zastosowanie w tej technologii.
Destylacja membranowa posiada zalety, które decydują o jej konkurencyj-
ności w stosunku do innych, ciśnieniowych metod membranowych. Należą
do nich: wysokie współczynniki separacji, niskie ciśnienia transmembra-
nowe, umiarkowana temperatura, prostota stosowanej aparatury, a także
duża elastyczność przy doborze konfiguracji procesu. Instalacje energetyki
jądrowej są źródłem ciepła odpadowego, które może być wykorzystane w
procesie DM. Elektrownia jądrowa może też produkować ciepło w formie
pary lub gorącej wody o dowolnej temperaturze. Ciepło to może być uży-
wane do ogrzewania wody przeznaczonej do odsalania. Możliwe są dwa
tryby pracy siłowni jądrowej: tryb jednozadaniowy - produkowane jest tylko
ciepło na potrzeby instalacji odsalającej i tryb skojarzony - obok ciepła wy-
twarzana jest energia elektryczna na potrzeby sieci.

Propozycję połączenia układu destylacji membranowej z systemem
reaktora jądrowego produkującego jedynie ciepło przedstawiono na rys.5.65.
Woda morska dostarczana do instalacji MD jest wstępnie podgrzewana w
wymienniku ciepła ciepłem oddawanym przez ogrzany destylat. Para nisko-
ciśnieniowa wytworzona w generatorze pary reaktora jądrowego jest do-
starczana jako źródło ciepła do zbiornika pary, a dalej oddaje ciepło w kon-
densatorze podgrzewając wodę morską przeznaczoną do odsalania. Ogrza-
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na woda morska w zależności od wymaganej temperatury podawana jest
bezpośrednio do układu DM bądź do zbiornika pary, gdzie ulega dalszemu
ogrzewaniu. W module DM następuje odsalanie wody morskiej; świeża wo-
da zbierana jest w zbiorniku destylatu. Zatężona solanka po wyjściu z mo-
dułów MD może być odprowadzana do morza.

Układ MD
Zbiornik pary

Generato
Reaktor p a r y

Zrzut
koncentratu

Rys.5.65. Połączenie destylacji membranowej z reaktorem jądrowym produkują-
cym ciepło - system jednozadaniowy: 7i - temperatura surówki (wody odsalanej),
T2 - temperatura destylatu na wejściu do modułu DM, T3 - temperatura retentatu
(koncentratu soli) na wyjściu z modułu DM, T4 - temperatura destylatu na wyjściu
z modułu DM.

Połączenie instalacji DM z reaktorem jądrowym w elektrowni pracują-
cej w systemie skojarzonym pokazano na rys.5.66. Elektrownia produkuje
energię na potrzeby sieci elektrycznej w generatorze połączonym z turbiną
wysokociśnieniową. Niskociśnieniowa para z turbiny przekazuje w konden-
satorze ciepło strumieniowi wody, który podgrzewa wodę morską w pośred-
nim wymienniku ciepła. Układ ten stanowi dodatkową pętlę oddzielającą
system reaktora jądrowego od układu odsalania i zabezpieczającą strumień
odsalanej wody przed przedostawaniem się ewentualnych zanieczyszczeń
radioaktywnych pochodzących z reaktora jądrowego.

Bardziej ekonomiczne rozwiązanie odsalania skojarzonego z reakto-
rem jądrowym przedstawiono na rys.5.67. Proces prowadzony jest tu w ukła-
dzie hybrydowym MD/RO, który pozwala na lepsze wykorzystanie ciepła wy-
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Rys.5.66. Połączenie destylacji membranowej z reaktorem jądrowym - elektrownia
pracująca w systemie skojarzonym (oznaczenia Tu T2, T3 i T4 jak na rys.5.65).
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Rys.5.67. Układ hybrydowy MD/RO z odzyskiem pracy (oznaczenia Tu T2, T3 i T4

jak na rys.5.65).
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twarzanego w elektrowni jądrowej oraz na odzysk energii. Dodatkowy układ
RO napędzany energią elektryczną zużywa wodę podgrzewaną ciepłem
odpadowym, co powoduje większe uzyski produktu. W układzie zastosowa-
no system przetwomicowy. Składa się on z turbiny i silnika napędzającego
pompę wysokociśnieniową, umieszczonego z nią na jednym wale. Układ ta-
ki pozwala na wykorzystanie energii sprężonego retentatu, która jest odzys-
kiwana jako praca użyta później na uzupełnienie energii dostarczanej do
pompy. System ten jest ekonomiczny i często stosowany w układach odsa-
lających wymagających wysokich ciśnień. W wyniku zastosowania przetwor-
nicy [266-271] energia zużywana na wytworzenie wysokiego ciśnienia wy-
maganego w układach odsalania RO jest częściowo odzyskiwana jako pra-
ca mechaniczna.

Układ hybrydowy MD/RO umożliwia lepsze wykorzystanie energii wy-
twarzanej w elektrowni. Łączy w sobie zalety dwóch procesów - wysoki sto-
pień odsolenia destylacji membranowej i nieduże zapotrzebowanie energe-
tyczne odwróconej osmozy. Pozwala na lepsze dostosowanie wymagań
związanych z podwójną funkcją elektrowni (optymalne wartości stosunku
energii do ilości produkowanej wody). Rozwiązanie hybrydowe umożliwia
lepsze wykorzystanie nadwyżek energii poza okresami szczytu. Daje rów-
nież możliwość uzyskania wody o dowolnych parametrach poprzez mie-
szanie strumieni permeatu uzyskiwanych z dwóch instalacji: DM i RO.

Duże ilości energii w formie ciepła odpadowego pochodzącego z sys-
temu chłodzenia kondensatora są zwykle odprowadzane z elektrowni jądro-
wej do środowiska. Ciepło to może być wykorzystane przez systemy odsa-
lające, takie jak DM czy RO. W pierwszym przypadku jest ono niezbędne
do prowadzenia procesu, w drugim powoduje większą wydajność stosowa-
nych układów. Ciepło w formie pary może być dostarczane przez reaktor
jądrowy do instalacji odsalającej poprzez jeden bądź kilka pośrednich obie-
gów. W zależności od wybranego procesu i typu instalacji ciepło może być
dostarczane również w postaci gorącej wody.

Dotychczasowe prace własne dotyczące przerobu ciekłych odpadów
promieniotwórczych dały impuls do zaproponowania zastosowania destyla-
cji membranowej w zintegrowanym, połączonym z odsalaniem jądrowym
systemie gospodarki wodno-ściekowej w elektrowni jądrowej [301,304,305].
W systemie tym jeden układ modułów DM zasilany wodą morską ogrzaną
ciepłem pochodzącym z obiegu chłodzenia reaktora jądrowego używany
jest do odsalania, w drugim układzie prowadzi się zatężanie ciekłych odpa-
dów nisko- i średnioaktywnych produkowanych w elektrowni. Drugi układ
produkuje koncentrat o stężeniu umożliwiającym dalszą przeróbkę (zesta-
lanie) oraz permeat, który po ewentualnym doczyszczaniu na jonitach jest
źródłem wody dejonizowanej, zużywanej w siłowni jądrowej. Schemat sys-
temu przedstawiono na rys.5.68.

159



Ścieki pralnicze
Ścieki mieszane
Odpływy z
urządzeń
towarzyszących

Clakto odpady
radioaktywna

SL
Destylat

Raaktor

Jądrowy

Jonity

Jestylat I
W o d a
dejontzowana

Woda techniczna
Woda dla
gospodarstw

I domowych

Koncentrat

Woda morska

Rys.5.68. Schemat zintegrowanego układu odsalania jądrowego i przerobu ciek-
łych odpadów promieniotwórczych z odzyskiem wody.

Połączenie destylacji membranowej z pracą reaktora jądrowego bę-
dącego źródłem taniego ciepła wydaje się korzystne. Włączenie do tego
systemu instalacji przerabiającej ciekłe odpady radioaktywne pozwala na
jednoczesne rozwiązanie problemów wymagających skomplikowanej i kosz-
townej aparatury w sytuacji, kiedy każdy z nich rozwiązywany jest oddziel-
nie. Przerób ciekłych odpadów nisko- i średnioaktywnych w miejscu ich po-
wstawania wydaje się uzasadniony ekonomicznie: upraszcza się w ten spo-
sób czynności logistyczne związane z transportem tych odpadów i zapew-
nieniem bezpieczeństwa. Jednocześnie tworzy się zamknięty system gospo-
darki wodno-ściekowej, w którym zanieczyszczona woda jest odzyskiwana
i może podlegać recyklingowi, a niebezpieczne odpady sązatężane w mini-
malnej objętości i przygotowywane do składowania. Taki system obniżenia
koszty wszelkich operacji poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego,
zmniejszenie zrzutów oczyszczonych ścieków i wykorzystanie odzyskanej
wody, przynosząc tym samym zyski ekologiczne. Jednocześnie zapewnia
stały dopływ odsolonej wody na potrzeby przemysłu i pobliskich gospo-
darstw domowych. Całościowe podejście do problemu oczyszczania odpa-
dów i gospodarki wodno-ściekowej powoduje zmniejszenie szkodliwego od-
działywania elektrowni na środowisko i podwyższa standardy zarządzania
środowiskiem dając wkład do idei zastępowania metod konwencjonalnych
czystymi technologiami [306].
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI - OCENA SKUTECZNOŚCI
METOD MEMBRANOWYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH
JĄDROWYCH

Na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas prac badaw-
czych i wdrożeniowych oraz studiów nad wykorzystaniem membran w tech-
nologiach jądrowych autorka może stwierdzić, że procesy membranowe mo-
gą być z powodzeniem stosowane w przerobie ciekłych nisko-1 średnioak-
tywnych odpadów promieniotwórczych. Każdą z metod omówionych w pra-
cy można wykorzystać na określonym etapie cyklu przeróbki. Odwróconą
osmozę i destylację membranową można stosować jako stadium oczysz-
czania końcowego. Metody takie jak mikrofiltracja lub ultrafiltracja spraw-
dzają się jako etapy przygotowania wstępnego przed odwróconą osmozą;
mogą też być stosowane jako samodzielne procesy oczyszczania. Proce-
sy membranowe mogą uzupełniać lub zastępować wiele nieefektywnych
i uciążliwych dla środowiska technik oczyszczania.

Łatwość łączenia procesów membranowych z procesami konwencjo-
nalnymi w tzw. układy hybrydowe pozwala na zwiększenie wydajności, efek-
tywności separacji i zmniejszenie kosztów. W zależności od stosowanego
procesu, jego siły napędowej oraz użytej membrany można osiągnąć różne
cele technologiczne, jak: usuwanie, zatężanie oraz frakcjonowanie składni-
ków mieszanin homo- i heterogenicznych. Sprawny rozdział strumieni ma-
teriałowych na membranach w technologiach jądrowych umożliwia zredu-
kowanie odpadów przez zawracanie do produkcji reagentów i wykorzy-
stywanie produktów ubocznych. Za pomocą technik membranowych można
rozdzielać substancje o tak zbliżonych właściwościach, jak mieszaniny izo-
topowe czy izomery.

Do głównych zalet metod membranowych wykorzystywanych w prze-
robie ciekłych odpadów promieniotwórczych należy zaliczyć:

umiarkowane warunki procesowe (temperatura, ciśnienie);
- wysokie współczynniki dekontaminacji i redukcji objętości ścieków;

niskie zużycie energii;
- łatwe (liniowe) powiększanie skali instalacji poprzez użycie jednostek

modułowych;
możliwość łączenia z innymi procesami, np. wytrącaniem, flokulacją czy
odparowaniem;

- szerokie spektrum zastosowań oraz różnorodność procesów membra-
nowych pozwalającą na ich stosowanie do rozdzielania różnych sub-
stancji w różnych zakresach stężeń (np. możliwość oczyszczania stru-
mieni zawierających lotne składniki);
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- prostą, zwartą aparaturę, nie wymagającą dużych przestrzeni.
Wielostopniowa odwrócona osmoza zastosowana do oczyszczania

ciekłych odpadów promieniotwórczych pozwala osiągnąć wysokie współ-
czynniki dekontaminacji i retencji oraz znaczną redukcję objętości. Jest to
metoda zaawansowana, szeroko stosowana w przemyśle i ochronie środo-
wiska. Na rynku występuje duża różnorodność relatywnie tanich modułów
membranowych RO o dowolnej konfiguracji. Stwarza to możliwość właści-
wego doboru materiałów membranowych pod kątem konkretnych zastoso-
wań, również dla roztworów agresywnych chemicznie. Jednak ze względu
na specyfikę zastosowania membran w przemyśle jądrowym wymagane
jest sprawdzenie ich odporności na działanie promieniowania jonizującego.
Jak wykazały studia literaturowe na temat instalacji do odwróconej osmozy
pracujących w przemyśle jądrowym, poparte własnymi doświadczeniami z
uruchomienia instalacji RO w Świerku, do osiągnięcia celów technologicz-
nych, takich jak wysoka czystość produktu i duża redukcja objętości należy
stosować przynajmniej dwa etapy oczyszczania permeatu i dwa stopnie
zatężania retentatu. Taki schemat umożliwia uzyskanie całkowicie oczysz-
czonego produktu i stężonego retentatu. W procesie następuje 10-15-krotna
redukcja objętości wprowadzanych ścieków, które mogą być dalej zatężane
w wyparce, o ile pozwala na to zawartość soli i substancji promieniotwór-
czych (wymagania stawiane koncentratom do cementowania), bądź bezpo-
średnio zestalane. Permeat jest zwykle czystą wodą, którą można użyć po-
nownie w procesie technologicznym bądź odprowadzić do kanalizacji. Naj-
prostszym sposobem recyrkulacji jest użycie permeatu do mycia instalacji
RO lub wyparnej. Przy projektowaniu instalacji RO należy zwracać szcze-
gólną uwagę na opracowanie metod przeciwdziałających foulingowi i scalin-
gowi. Służy temu przede wszystkim etap przygotowania wstępnego ście-
ków, polegający na oddzieleniu zawiesin, np. metodą mikrofiltracji, oraz
usunięciu substancji organicznych mogących szkodzić membranom RO,
np. metodą adsorpcyjną na węglu aktywnym. Ważny jest także dobór od-
powiednich substancji myjących i antyskalantów. Stała kontrola stężenia
soli powodujących powstawanie kamienia kotłowego zapewnia pełne bez-
pieczeństwo pracy instalacji. Metoda odwróconej osmozy pozwala na za-
trzymanie wszystkich substancji rozpuszczonych, nie jest zatem metodą
selektywną. Powoduje natomiast uzyskanie wysokich współczynników de-
kontaminacji w granicach 100-1000, co przy oczyszczaniu ścieków jest pod-
stawową korzyścią.

Ultrafiltracja zapewnia większe możliwości. Za jej pomocą można nie
tylko zatężać, ale również rozdzielać składniki zawarte w roztworze, pod
warunkiem, że znacznie różnią się masą cząsteczkową (np. substancje jo-
nowe od koloidalnych czy zawiesin). Poprzez zastosowanie odpowiednich
wiążących substancji makromolekularnych i membran o dobranym cut-off
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można zwiększyć selektywność tej metody. Pozwala to na separację i re-
cykling pewnych składników, np. odzysk wody do celów procesowych, od-
dzielenie cennych metali czy wydzielenie aktynowców w celu dalszego prze-
robu. Zastosowanie membran ceramicznych odpornych na promieniowanie
jonizujące daje również nieograniczone możliwości mycia membran roztwo-
rami w pełnym zakresie pH i w podwyższonej temperaturze, co jest szcze-
gólnie istotne, gdy do wiązania radioizotopów stosowane są substancje ma-
kromolekularne. W celu osiągnięcia całkowitego oczyszczenia strumieni
odprowadzanych do środowiska konieczne jest zastosowanie procesu hy-
brydowego - połączenie ultrafiltracji/nanofiltracji z kompleksowaniem lub
sorpcją. Tylko związanie małych jonów radioaktywnych z makromolekułami
bądź zawiesiną sorbentu pozwala na ich zatrzymanie na membranach UF
czy NF. Jak pokazały doświadczenia opisane w pracy, uzyskane współ-
czynniki dekontaminacji dla niektórych radioizotopów można porównywać
z otrzymanymi metodą odwróconej osmozy (DF= 100-1000). Jednocześnie
przewagą ultrafiltracji jest stosowanie ciśnień niższych niż w RO, a także
możliwość selektywnego rozdzielania substancji. Przy oczyszczaniu wystę-
pujących w Polsce ciekłych odpadów promieniotwórczych, pochodzących
głównie z zastosowań izotopów, najlepsze wyniki osiąga się przy zastoso-
waniu przynajmniej dwóch substancji kompleksujących - cyjanożelazianów
metali przejściowych i polimerów chelatujących w układzie dwustopniowym,
w którym po każdym stopniu następuje odfiltrowanie powstałych komplek-
sów.

Duża zawartość izotopów cezu w ściekach promieniotwórczych spra-
wia, że jego usunięcie staje się kluczowym celem w przeróbce odpadów
ciekłych. Dopiero po jego osiągnięciu można przystąpić do redukcji zawar-
tości pozostałych radioizotopów, takich jak kobalt czy lantanowce. Opisane
doświadczenia pokazały, że stosując hybrydowy proces UF/CoCF można
uzyskać współczynniki dekontaminacji dla 134Cs i 137Cs powyżej 1000, tj.
wyższe niż przy użyciu cyjanożelazianów samodzielnie bądź przy zastoso-
waniu innych metod strąceniowych. Zastosowanie procesu hybrydowego
daje większe możliwości optymalizacji układów i pozwala na łatwiejsze ste-
rowanie procesem. Zmieniając parametry procesu, rodzaj i ilość użytego
środka kompleksującego, pH roztworu, można sterować procesem usuwa-
nia radionuklidów w szerokim zakresie wartości DF. W procesie ultrafiltracji
wspomaganej kompleksowaniem uzyskano wysokie stopnie usunięcia pro-
mieniotwórczych jonów kobaltu, strontu, antymonu i europu, a otrzymane
współczynniki dekontaminacji dla tych radionuklidów były znacznie wyższe
niż np. w konwencjonalnej metodzie wytrącania. Zaobserwowano jednak,
że metoda UF połączona z kompleksowaniem za pomocą polimerów roz-
puszczalnych nie była skuteczna przy usuwaniu radioaktywnego technetu
w formie TcO4~.
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Na podstawie wyników własnych badań zweryfikowano oryginalną
koncepcję wykorzystania destylacji membranowej w przeróbce ciekłych od-
padów promieniotwórczych. Jak wynika ze studiów literaturowych, prace
takie nie były nigdzie wcześniej prezentowane. Stwierdzono, że destylację
membranową można zastosować do zatężania ciekłych, niskoaktywnych
odpadów promieniotwórczych. Szereg zalet destylacji membranowej, takich
jak wysoki współczynnik retencji, prostota aparatury, umiarkowane warunki
procesu, możliwość wykorzystania tanich źródeł energii, eta, pozwala
uznać tę metodę za konkurencyjną w stosunku do innych procesów stoso-
wanych do oczyszczania roztworów promieniotwórczych. Analizy ekono-
miczne przeprowadzone dla innych układów wskazują na opłacalność de-
stylacji membranowej dla niedużych instalacji działających przy wykorzy-
staniu ciepła odpadowego. Warunki takie spełnia proces prowadzony
w pobliżu miejsca pracy reaktora jądrowego. Zaletą metody jest to, że w
procesie jednostopniowym następuje całkowite wydzielenie radionuklidów
ze strumienia oczyszczonej w ten sposób wody. Nie jest to możliwe w apa-
ratach wyparnych, w których często dochodzi do porywania kropli unoszą-
cych substancje promieniotwórcze. Efektywność usunięcia radionuklidów
za pomocą DM jest taka, jak w przypadku przynajmniej dwustopniowego
oczyszczania metodą RO. Uzyskiwany permeat, podobnie jak w odwróco-
nej osmozie, jest czystą wodą, którą można poddać recyrkulacji. Dodat-
kowo w jednostopniowej instalacji DM można zatężyć koncentrat substancji
promieniotwórczych do poziomu wymaganego przez warunki zestalania.
Eksperymenty pokazały możliwość wykorzystania destylacji membranowej
w procesach wymagających wysokiej selektywności, jak w przypadku usu-
wania trytu z roztworów wodnych. Atrakcyjność destylacji membranowej
zwiększy się pod warunkiem obniżenia ceny modułów membranowych, co
niewątpliwie nastąpi przy rozwinięciu skali zastosowań tej metody.

Destylacja membranowa może być także alternatywną metodą odsa-
lania wody morskiej. Skojarzona z reaktorem jądrowym, dostarczającym cie-
pło na potrzeby procesu, pozwala na stworzenie efektywnego energetycz-
nie układu o podwójnej roli: wytwarzającego energię przy małej uciążliwości
dla środowiska oraz produkującego świeżą wodę na potrzeby przemysłowe
i pobliskich gospodarstw domowych.

Metody membranowe nie tylko zużywają mało energii, ale pozwalają
również w wielu wypadkach na jej efektywny odzysk. Przetwomicowe sys-
temy odzysku energii w wysokociśnieniowych instalacjach odwróconej os-
mozy weszły już do praktyki przemysłowej. Niektóre procesy membranowe
mogą być zasilane ciepłem odpadowym bądź ciepłem pochodzącym ze
źródeł naturalnych (energia słoneczna, geotermalna). Takie procesy mogą
być podstawą projektowania wysoko efektywnych układów zintegrowanych
wykorzystujących niskoentalpowe źródła ciepła, a jednocześnie przynoszą-
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cych korzyści dla środowiska poprzez minimalizację zrzutów uciążliwych
ścieków, wody i strat energii cieplnej.

Technologie membranowe są skutecznymi metodami rozdzielania izo-
topów naturalnych. Rozwój zastosowań izotopów trwałych powoduje więk-
sze zainteresowanie efektywnymi i ekonomicznymi metodami rozdziel-
czymi, wśród których techniki membranowe znalazły swoje miejsce. Możli-
wość wykorzystania membran do oczyszczania gazowych produktów roz-
szczepienia, emitowanych przez reaktory jądrowe i zakłady przerobu pali-
wa, dopełnia skali zastosowań technologii membranowych.

W tabeli 6.1 przedstawiono podsumowanie dotyczące charakterysty-
ki procesów, rozważanych w kontekście oczyszczania ścieków promienio-
twórczych. Znalazły się wśród nich procesy, które zastosowano już w skali
technicznej (odwrócona osmoza, ultrafiltracja, mikrofiltracja, elektrodializa),
jak i takie, które czekają na realizację (np. destylacja membranowa). Wszy-
stkie gwarantują wysoki stopień oczyszczenia i dużą redukcję objętości, są
ekonomiczne i korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalne-
go.

Monografia miała na celu wskazanie różnorodności i wszechstronno-
ści procesów membranowych w aspekcie ich pełniejszego wykorzystania
w tak specyficznej dziedzinie, jaką jest technologia jądrowa. Wydaje się, że
wyniki przeprowadzonych przez autorkę prac eksperymentalnych upraw-
niają do konkluzji o istnieniu dużego, jakkolwiek nie do końca wykorzysta-
nego, potencjału aplikacyjnego procesów membranowych w technologiach
jądrowych.
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WYKAZ SYMBOLI

A radioaktywność właściwa
Ao radioaktywność właściwa surówki
Ap radioaktywność właściwa permeatu
AR radioaktywność właściwa retentatu
B współczynnik kształtu
c stężenie
cL stężenie liganda wielkocząsteczkowego
c m stężenie metalu
c0 stężenie substancji rozpuszczonych w surówce
cp stężenie substancji rozpuszczonych w permeacie
CR stężenie substancji rozpuszczonych w retentacie
cs stężenie soli
CFA współczynnik zatężenia substancji radioaktywnych
CFC współczynnik zatężenia substancji rozpuszczonych
d, dmean średni wymiar poru membrany
dmax m a k s y m a l n y wymiar poru
dmm minimalny wymiar poru
D, współczynnik dyfuzji składnika i
DF współczynnik dekontaminacji
Dk stężenie substancji rozpuszczonych w destylacie na końcu doświadczenia
Do stężenie substancji rozpuszczonych w destylacie na początku doświadczenia
E zużycie energii
F powierzchnia czynna membrany
J strumień permeatu
Jw strumień wody
Jo wartość początkowa, strumienia
Jk wartość końcowa strumienia
KTDS współczynnik redukcji stężenia soli
M jon metalu
M, masa molowa składnika /
Mo masa molowa gazu obojętnego
P ciśnienie
PN ciśnienie po stronie nadawy
Po ciśnienie po stronie destylatu
Pw prężność cząstkowa pary wodnej
Pw" prężność pary nasyconej wody
R współczynnik retencji
FP stała gazowa
Rk stężenie substancji rozpuszczonych w retentacie na końcu doświadczenia
Ro stężenie substancji rozpuszczonych w retentacie na początku doświadczenia
t czas
fie czas półrozpadu
T temperatura
Tc temperatura strumienia zimnego
Tt, temperatura strumienia ciepłego
Thśr średnia temperatura strumienia ciepłego
Tcsr średnia temperatura strumienia zimnego
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Tm średnia temperatura w procesie
7, temperatura retentatu (nadawy) na wejściu do modułu
72 temperatura destylatu na wejściu do modułu
Tz temperatura retentatu na wyjściu z modułu
Ta, temperatura destylatu na wyjściu z modułu
ATei efektywna różnica temperatur
v przepływ objętościowy
vc przepływ w o d y chłodzącej
vD przepływ objętościowy destylatu
vP przepływ objętościowy permeatu
vR przepływ objętościowy retentatu
Vo początkowa objętość surówki
VR końcowa objętość retentatu
VRC współczynnik redukcji objętości
XA stężenie składnika A w retentacie
xB stężenie składnika B w retentacie
x s stężenie soli w roztworze
YA stężenie składnika A w permeacie
YB stężenie składnika B w permeacie
CCAM współczynnik rozdzielenia (selektywność)
S grubość membrany
e porowatość
H lepkość
T współczynnik krętości
0 kąt zwilżania
er napięcie powierzchniowe
X średnia droga swobodna cząsteczki
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WYKAZ AKRONIMÓW

AECL Atomie Energy of Canada Limited
AFM Atomie Force Microscopy, mikroskopia sił atomowych
AMEX Amine Extraction, ekstrakcja uranu za pomocą amin trzeciorzędowych
AMP-PAN Ammonium Molybdenophosphate-Polyacrylonitrile, sorbent kompozytowy:

molibdenofosforan amonu w matrycy poliakrylonitrylu
ANSTO Australian Nuclear Science and Technology Orgamsation
ARUM Acid Reduction Using Microbiology, biologiczna redukcja azotanów

w odpadach zakwaszonych pod działaniem bakterii
BLM Bulk Liquid Membranę, membrany ciekłe grubowarstwowe
BWR Boiling Water Reactor, reaktor wodny wrzący
CA Cellulose Acetate, octan celulozy
CEA Commissariat a l'Energie Atomique, Komisja Energii Atomowej (Francja)
CECE Combined Electrolysis-Catalytic Exchange, proces elektrolizy połączony

z wymianą jonową
CMPO Octyl(phenyl)-N,N-disobutylcarbamoylmethylphosphine Oxide, tlenek

oktylo(fenylo)-N,N-diizobutylokarbamoilmetylofosfinowy
CoCF Cobalt Hexacyanoferrate, heksacyjanożelazian kobaltu
COP ciekłe odpady promieniotwórcze
DAPEX ekstrakcja uranu z rud uranowych za pomocą D2EHPA
D2EHPA Di(2-ethylhexyl)phosphońc acid, kwas di(2-etyloheksylo)fosforowy
DCW Dry Celi Weight, sucha masa komórek
DHDECMP Dihexyl-N,N-diethylcarbamoylmethylphosphonate, fosfonian

diheksylo-N,N-dietylokarbamoilmetylu
DIAMEX Diamide Extraction, proces oddzielenia aktynowców i lantanowców

od produktów rozpadu o krótszym czasie półtrwania (^Sr, 137Cs) za pomocą
DMDBTDMA

DM(MD) Membranę Distillation, destylacja membranowa
DMDBTDMA N,N'-dimethyl-N,N'-dibutyltetradecylmalonamide, malonamid

N,N'-dimetylo-N,N'dibutylotetradecylowy
DOE Department of Energy (USA), Departament Energii (USA)
DTPA DiethylenetriaminepentaaceticAcid, kwas di(2-etylenotriamino)pentaoctowy
DSC Differential Scanning Calorimetry, różnicowa kalorymetria skaningowa
EDTA Ethylenediaminetetraacetic Acid, kwas etylenodiaminotetraoctowy
ELM Emulsion Liquid Membranę, membrany ciekłe emulsyjne
ENEA Ente Nazionale Energia Atomica, Narodowa Agencja Energii Atomowej

(Włochy)
EUREX Enriched Uranium Extraction, instalacja odzysku uranu EUREX-ENEA,

Saluggia
EW Exempt Waste, odpady wyłączone
HDEHP Di(2-ethylhexyl)phosphoric acid, kwas di(2-etyloheksylo)fosforowy
HEPA Filters High Efficiency Particulate Air Filters, wysoko efektywne filtry powietrza
HIFAR High Flux Australian Reactor, wysokostrumieniowy reaktor australijski
HLW High Level Waste, odpady wyskoaktywne
HP High Permeation (modules), moduły o wysokiej przepuszczalności
HTGR High Temperaturę Gas-cooled Reactor, wysokotemperaturowy reaktor

chłodzony gazem
HTiO uwodniony tlenek tytanu TiO2-2H2O
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IChTJ Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
IEA Instytut Energii Atomowej
INEEL Idaho National Engineering and Environmental Laboratory
INTEC Idaho Nuclear Technology and Energy Center
LAN L Los Alamos Nuclear Laboratory
LEP Liquid Entry Pressure, ciśnienie penetracji wody
LILW Low and Intermediate Level Waste, odpady nisko- i średnioaktywne
LWR Light Water Reactor, reaktor lekkowodny
MAEA Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
MED Multiple Effect Distillation, odparowanie wielostopniowe
ME-VC Multi-Effect Vapour Compression, wielostopniowe sprężanie oparów
MF Microfiltration, mikrofiltracja
MSF Multi-Stage Flash evaporation, odparowanie z wielostopniowym rozpręża-

niem
MWCO Moleacular Weight Cut-Off, punkt odcięcia, masa molowa najmniejszej za-

trzymanej cząsteczki
NaPAA sól sodowa kwasu pohakrylowego
NF Nanofiltration, nanofiltracja
OECD/N EA Nuclear Energy Agency of the Organisation for Economic Co-operation

and Development, Agencja Energii Jądrowej przy Organizacji Współpracy
i Rozwoju Ekonomicznego

PAA 'Państwowa Agencja Atomistyki; zPolyacrylic Acid, kwas poliakrylowy
PE Polyethylene, polietylen
PET 'Polyethylene Teraftalate, politeraftalan etylenu; 2Positron Emission

Tomography, pozytonowa tomografia emisyjna
PEI Polyethyleneimine, polietylenoimma
PHWR Pressunzed Heavy Water Reactor, reaktor ciężkowodny ciśnieniowy
PP Polypropylene, polipropylen
PS Polysulphone, polisulfon
PTFE Polytetrafluoroethylene, politetrafluoroetylen
PU Polyurethane, poliuretan
PUREX Plutonium and Uranium Recovery by Extractlon, odzysk plutonu i uranu

za pomocą ekstrakcji cieczowej (TBP-dodekan lub nafta)
PVC Polyvmyl Chlonde, polichlorek winylu
PVDF Polyvinylidenefluoride, polifluorek winylidenu
PVTMS Polyvinyltrimethylsilane, poliwinylotnmetylosylan
PWR Pressurized Water Reactor, reaktor wodny ciśnieniowy
RO Reverse Osmosis, odwrócona osmoza
RTG Radioisotope Thermoelectric Generator, termoelektryczny generator

radioizotopowy
SEM Scanning Electron Microscopy, elektronowa mikroskopa skaningowa
SHP Super High Permeation (modules), moduły o „superwysokiej"

przepuszczalności
SIXEP Site lon Exchange Effluent Plant, instalacja oczyszczania za pomocą

wymiany jonowej
SLM Supported Liquid Membranę, membrany ciekłe immobilizowane (podparte)
SREX Strontium Extraction, ekstrakcja strontu z roztworów kwaśnych za pomocą

di-t-butylo-cykloheksano-18-korona-6
SWRO Spiral Wound Reverse Osmosis, odwrócona osmoza - moduły spiralne
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TBP Tributyl Phosphate, tri-n-butylofosforan (trójbutylofosforan)
TDS Total Dissolved Salts, całkowita ilość soli rozpuszczonych
TOPO Tnoctylphosphine Oxide, tlenek tn-n-oktylofosfinowy
TRO Tubular Reverse Osmosis, odwrócona osmoza - moduły rurowe
TRU Transuranium elements, pierwiastki transuranowe
TRUEX Transuranium Extraclion, ekstrakcja pierwiastków transuranowych
UF Ultrafiltration, ultrafiltracja
VC Vapour Compression, destylacja ze sprężaniem oparów
VPIE Vapour Pressure Isotope Effect, efekt izotopowy w prężności par
VRC Volume Reduction Coefficient, współczynnik redukcji objętości
WAO Wet Air Oxidation, utlenianie wilgotnym powietrzem
ZUOP Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
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INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
ZAKŁAD JĄDROWYCH METOD INŻYNIERII PROCESOWEJ

ul. Dorodna 16,03-195 Warszawa
tek: 0 22 504 10 58, fax: 0 22 811 15 32

e-mail: gzakrzew@ichtj.waw.pl


