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Abstract 
Theoretical aspects of pyro-metallurgical metallic radioactive waste processing are presented. Thermo dynamical 
regulatory of the process are considered and recommendations for waste utilization are established. Different 
technological variants of the metallic radioactive waste utilization process are presented and compared. 
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Теоретични основи на процесите на утилизация на метални 
радиоактивни отпадъци от ядрени блокове тип ВВЕР 

 
Явор ЛУКАРСКИ, Христо АРГИРОВ 

 
1. Увод 
 

Вече десетилетия наред ядрената енергетика е приета в целия свят като реалност 
на техническия прогрес, гарантираща обезпечаването на енергия за обществото в 
далечна перспектива. Ядрено-енергийни програми се реализират в над 35 държави в 
света. 

XXI век обаче се характеризира с изчерпване на ресурса на голямо количество 
ядрени инсталации. В САЩ това са около 50 реактора, а във Великобритания 14. В 
Руската федерация подлежат на спиране над 20 реактора. Освен това, от експлоатация 
трябва да бъдат извадени редица реактори в Западна и Източна Европа. Тук се включват 
и четирите блока на АЕЦ „Козлодуй“. 

Според редица източници от Internet натрупването на радиоактивно замърсени 
отпадъци в световен мащаб към 2018г. е около 4,5. 106 t, а всяка година към тях се добавят 
още около 150.103 t. Смята се, че в момента в света има натрупани около 12. 106 t 
радиоактивни отпадъци от различен произход. 

Повечето от старите ядрени съоръжения, които са изпълнили до момента своя 
работен ресурс и са в края на оперативната си живот, са проектирани и изработени без 
да бъдат заложени предпоставки и конкретни технически решения за бъдещото 
извеждане от експлоатация и/или минимизиране на РАО. В случая е необходимо 
пълномащабно прилагане на налични техники за охарактеризиране на съоръженията и 
оборудването, техния демонтаж и правилното прилагане на комплексни практики за 
рециклиране и минимизиране на МРАО. Тази задача невинаги е лесна за постигане при 
такъв тип съоръжения. 

В резултат на натрупания „отрицателен“ опит, придобит по време на извеждането 
от експлоатация на определени инсталации, са идентифицирани няколко проблемни 
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области и са формулирани общи и конкретни препоръки, които трябва да бъдат взети 
предвид при проектиране на нови съоръжения или при разработването на бъдещи D&D 
(демонтиране & дезактивация) практики, по-специално по отношение на минимизиране 
на получаването на радиоактивни отпадъци. 

Основният проблем, който стои за решаване при утилизацията на металните 
отпадъци от АЕЦ е намаляване на степента на тяхната радиоактивност с цел 
евентуалната им по-нататъшна употреба. В случай, че това е невъзможно, необходимо е 
тези отпадъци да бъдат компактирани, за да не заемат много място при тяхното 
„депониране“. Това е така, защото изведените от употреба метали са с различни размери 
и конфигурация - тънка и дебела стоманена ламарина, тръби с различен диаметър и 
дебелина на стената, винкели и всякакви други форми на металните материали и 
елементи, използвани при строежа на ядрените блокове. Намаляването на обема може да 
стане най-ефективно чрез претопяване на тези отпадъци и изливането на течния метал в 
кокили. При това положение обемът на метала, изпращан за съхранение може да бъде 
намален от 20 до 50 пъти, което позволява по-ефективно използване на депата за 
съхранението им [1]. Друг метод е компактирането чрез мощни преси, но без намаляване 
на степента на тяхната замърсеност с радиоактивни нуклиди и по-ниска степен на 
уплътняване. 

Необходимостта от утилизация на металните отпадъци се налага поради следните 
основни фактори: 

Екологичен: Понижаването на степента на радиоактивно замърсяване на металните 
отпадъци води до понижаване на опасността от замърсяване на околната среда и 
намалява риска за работния персонал и населението; 

Икономически: През последното десетилетие се наблюдава рязък скок на 
потреблението на метали в т. ч. конструкционни, инструментални и неръждаеми 
стомани. Това води до дефицит на скрап. В случай, че при преработката на метални 
радиоактивни отпадъци (РАО) се получи метал, годен за безусловно освобождаване, то 
той може да бъде продаден за скрап и по този начин да се понижи цената на процеса на 
дезактивация на металните радиоактивни отпадъци (МРАО). 

Ако след претопяване на МРАО степента на радиоактивно замърсяване е по-висока 
от тази, гарантираща безусловно освобождаване от контрол, то този материал може да 
се използва за направата на изделия за атомната енергетика като например защитни 
екрани, контейнери за превозване на РАО и др. [2]. Силно замърсените отпадъци се 
депонират в депа за дълготрайно съхранение. За всяка категория отпадъци има норми. 

Има различни видове радиоактивно замърсени метали според вида им и степента 
на замърсяване. За да бъдат дезактивирани, някои от тях изискват обработка с различни 
шлаки при процесите на топене. Поради това информацията за термодинамиката и 
термохимията на процесите на дезактивация, както и процесите на взаимодействие и 
разделяне на метала и шлаката са от съществено значение. Освен това трябва да се 
отбележи, че оптимизирането на процесите на обработка на МРАО води до 
оптимизиране на разходите за тази обработка. 

Основната задача на представената разработка е да бъдат разработени и 
систематизирани теоретичните основи (термодинамични и термични закономерности) 
на процесите на дезактивация на МРАО от спрени ядрени блокове. 
 
2. Етапи на преработка на металните РАО 
 

Повечето разработени от водещите фирми технологии за утилизиране на 
радиоактивно замърсените метали включват няколко основни етапа: 
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 Сортиране на металите от демонтираните съоръжения по степен на 
радиоактивно замърсяване, като се определят отделни потоци за отпадъците [1, 
3]; 

 Рязане. Използват се различни методи на рязане; 
 Предварителна дезактивация. Използва се за отстраняване на продукти на 

делене и активиране, съдържащи се в покрития, оксидни слоеве и др. и най-общо 
бива: 

 
2.1. Механична дезактивация 
 

Процесът се нарича „бластиране“ и се провежда в затворени камери от 
дробоструйни машини. Парчетата радиоактивни отпадъци се обработват с чугунени 
топчета (дробинки), пясък или други минерални материали, които се изстрелват под 
налягане от дробоструйната машина. 
 
2.2. Химична дезактивация 
 

Включва използването на разтвори на различни реагенти, в които се потапят 
радиоактивно замърсени, предварително сегментирани парчета метал, обикновено 
боядисан с органични покрития-лак, боя и др 

 
2.3. Електрохимична дезактивация 

 
Този процес може да се разглежда по принцип като химична дезактивация в 

електрическо поле. Той е широко използван за отстраняване от повърхностния слой на 
радиоактивно замърсени строителни елементи. Електрохимичната дезактивация се 
извършва чрез потапяне на метални парчета в електролитна вана, през която преминава 
електрически ток. 
 
2.4. Технология за дезактивация чрез топене 
 

Стоманените РАО постъпват в топилни пещи, след което при определена 
температура се добавят рафиниращи флюси, които свързват радиоактивните изотопи и 
ги привеждат в шлаката. Течния метал се разлива на блокове. В зависимост от 
остатъчното радиоактивно замърсяване на метала, блоковете се използват в 
промишлеността без ограничения, за изработване на съоръжения за атомната 
промишленост или се съхраняват в хранилища за РАО до окончателен разпад на 
намиращите се в тях радионуклиди. 

Блоковете метал, предназначени за неограничено използване в промишлеността са 
екологично безопасни при всякакъв вид по-нататъшна преработка. Освен това, 
благодарение на дълбокото очистване на метала от тежките нуклиди като Cs, Sr, U и Pu 
се съкращава времето, необходимо за съхранение на силно замърсените блокове до 
разпада на останалите в тях радионуклиди (основно Со60). 
 
3. Теория на процесите на металургична дезактивация на МРАО 
 
3.1. Общи сведения 
 

Претопяването представлява важна стъпка при освобождаване от контрол на 
металните РАО и опростяване на процедурите за охарактеризирането им. Към 
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положителните свойства на претопяването трябва да се прибави и факта, че се решава 
проблемa с ликвидиране на радиоактивно замърсяване на метални елементи с 
труднодостъпни или абсолютно недостъпни повърхности като фитинги, клапани и др.. 
Остатъчната радиоактивност след претопяване се хомогенизира и разпределя в целия 
обем на слитъка от вторичен метал. Следователно, претопяването може да бъде последна 
стъпка в намаляване на замърсяването и освобождаването на радиоактивни компоненти 
със сложни геометрични форми, след като те са предварително обработени чрез други 
методи (химични, механични и т. н.), които отстраняват леките радионуклиди като Co60 
от повърхностния слой на материала. В противен случай те ще останат в слитъка след 
стопяване [4]. 

Успешното топене на РАО изисква задълбочени фундаментални знания за 
термодинамичните и металургичните явления и закономерности, които са в основата на 
процеса. Всеки тип метал или сплав изисква различен подход. Отстраняването на 
замърсителите преимуществено се извършва чрез шлаката като нейния химичен състав 
се регулира чрез внасяне на малки количества добавки. Вискозитетът на шлаката, 
респективно нейната течливост при работна температура се контролира чрез използване 
на повърхностноактивни вещества и разредители в посока намаляване на вискозитета. 
Това спомага за по-лесното протичане на рафинационните процеси в стопилката. 
Отстраняването на шлаката може да се извърши ръчно или автоматично. 

Много фактори могат да повлияят на отстраняването на радионуклидите от 
разтопения метал, включително химичната стабилност на радионуклидите и техните 
съединения, скоростта на образуване на тези съединения, улавянето на примесите в 
шлаката и преноса на съединенията от метала към шлаката. 

Едно от основните предимства на дезактивацията на метални РАО чрез 
претопяване е преразпределението на тежките радионуклиди между металните блокове, 
шлаката и праха от филтрите. По този начин се получава значително премахване на 
радиоактивното замърсяване на първичния материал. В Таблица 1 е показано 
разпределението на основната част от радиоактивните изотопи, намиращи се в металните 
РАО между стопения метал, шлаката и праха от филтрите за очистка на въздуха [2].  

Таблица 1. Разпределение на радиоактивните изотопи между метала,  
шлаката и праха от филтрите за очиска на въздуха [2]. 

Нуклид Метал, % Шлака, % Прах, % 
Mn54 

Co60 

Zn65 
Sr90 

Cs137 

U 
Pu 

Am241 

24-100 
20-100 
0-20 
0-20 

0 
0-1 
0-1 
0-1 

1-75 
0-1 
0-1 

95-100 
0-5 

95-100 
95-100 
95-100 

0-5 
0-80 

80-100 
0-10 

95-100 
0-5 
0-5 
0-5 

 
Вижда се, че до 95% от радиоактивността в металните отпадъци, получени при 

демонтаж на оборудването от АЕЦ, се обуславя от изотопите на Cs137 и Со60 [2]. В 
процеса на претопяване на метала основните радионуклиди с по-дълъг период на 
полуразпад (цезий, стронций, уран, плутоний) преминават в шлаката и праха, който се 
задържа от филтрите, а в метала остава основно изотопа на Co60 (с период на полуразпад 
5,3 год.), който се разпределя хомогенно в слитъка. Това значително съкращава времето 
за съхранение при необходимост, до достигане на нивата за освобождаване от 
регулаторен контрол. 
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Доказано е, че над 70% от количеството на радионуклидите в металите от спрени 
реактори се обуславя от Co60 (над 60%) и Mn54. Останалата част са тежки изотопи като 
Cs137, Ru160, Sr90 и др. [1]. 

Общо погледнато, основните радиоактивни замърсители могат да бъдат разделени 
на четири групи: 1) елементи, които остават в стопилката; 2) елементи, които образуват 
високотемпературни интерметални съединения в метала (напр. Ce144); 3) елементи, които 
се окисляват и преминават в шлаката (напр. Sr90, U235, U238) и 4) елементи, които се 
изпаряват и преминават в газовата фаза (напр. Cs134, Cs137, Zn65) [5]. 
 
3.2. Термодинамика на процесите на отстраняване на радиоактивните нуклиди 
от течния метал 
 

Разработки на специалисти от фирми за утилизация на МРАО [6] са доказали, че 
oтстраняването (напълно или частично) на тежките нуклиди се постига чрез внасяне на 
флюсоващи добавки в стопения метал, които са в количества от 2 до 10% от масата на 
метала. Основните фактори, които влияят на отстраняването на радионуклидите от 
разтопен метал са химичната стабилност на тежките нуклиди и техните съединения, 
количеството на флюсоващите добавки, температурата на метала и времето, през което 
течния метал контактува с добавките. 

В основата на процесите на привеждане на тежките нуклиди в шлаката стоят 
принципите на металургичната термодинамика [7]. В общия случай, взаимодействието 
между металите и кислорода протича по уравнението: 
 

x.Me + y.O2 ↔ MexOy/2, 

 
където x и y са стехиометрични коефициенти. 

Известно е, че мярка за изменението на енергията на една система е величината и 
знака на нейната енталпия (топлина на образуване) ∆H. Статистическата вероятност за 
промяна в една система в определена посока се определя от нейната ентропия S [7]. 
Колкото по-голяма е ентропията на една система, толкова тя е неподредена. По тази 
причина се смята, че възможността за протичане на един процес нараства колкото по-
отрицателна е енталпията и/или по-положителна е ентропията. 

От термодинамиката е известно, че влиянието на енталпията и ентропията върху 
посоката и степента на протичане на една химична реакция се дава от уравнението на 
Гибс [7]: 

∆G = ∆H – T.∆S. 
 

Тук Т е абсолютната температура, К. 
Стабилността на отделните оксиди може да се види от диаграмата на Ellingham [7], 

показана на Фигура 1. Тя дава зависимостта на свободната енергия ∆G от температурата 
за отделните оксиди. Колкото по-отрицателна е стойността на ∆G, толкова по-стабилен 
е един оксид. 

Линиите, съответстващи на образуване на кобалтов оксид и уранов оксид са 
нанесени заедно с линията на железния оксид. По принцип металите, чиито линии са под 
линията на желязото могат да бъдат окислени и да преминат от стоманената стопилката 
в шлаката. Обратно, металите които са над линията на желязото, не могат да бъдат 
окислени в течната стомана. Както се вижда от фигурата, кобалтът ще остане в 
стоманената стопилка, тъй като линията на кобалтовия оксид е над линията на желязото. 
Уранът ще премине в шлаката, тъй като линията на урановия оксид е разположена под 
линията на железния оксид. Цинкът ще се изпари от стоманената стопилка. 
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Фигура 1. Диаграма на Ellingham  
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Оксидите от VII и VIII група и от група V и актинидите са изградени от елементи, 
за които свободната енергия на образуване на оксида е по-отрицателна от тази на 
желязото (-57 kkal/g-atom O2 за железен оксид при 300 К), което позволява да се получава 
стомана чрез окисляване и разделяне от шлаковия слой при условия на рафиниране на 
стопилката. По този начин топенето е ефективно при отстраняване на урана от желязото 
(енергията на образуване на оксидите на урана и желязото са -124 и -57 kkal/g-atom O2. 

Средствата за контрол на вискозитета на шлаката (напр. силициев пясък, вар, 
флусшпат, калций, магнезий) обикновено се добавят към металния скрап по време на 
неговото топене. Масата на добавените съставки обикновено е около 10% от масата на 
скрапа, но в някои случаи се използват и по-малки количества. По този начин, ако един 
радионуклид бъде изведен напълно от скрапа и бъде увлечен от шлаката, концентрацията 
му в шлаката ще бъде най-малко десет пъти по-голяма от концентрацията в стопилката. 

Шлаките се класифицират като „кисели“ или „основни“. Тези с високо съдържание 
на силициев диоксид са киселинни шлаки, докато тези с високо съдържание на метални 
оксиди (напр. СаО) са основни шлаки. 

Резултатите за влиянието на шлаките върху остатъчната концентрация на уран в 
слитъка от стомана при постоянни условия (температура на стопяване 1650ºС, 30 минути 
продължителност на задържане и ниво на замърсяване на пробите 500 ppm) показват , че 
процесът на преминаване на тежките нуклиди в шлаката може да бъде интензифициран 
ако течния метал бъде продухван от инертен газ. По този начин се увеличава контактната 
повърхност между внесените флюси и течния метал. Такава разработка е показана в [5], 
но все още е в процес на усъвършенстване-Фигура 2. При нея увлечените в шлаката 
нуклиди са около десет пъти повече в сравнение с тези, които остават в метала. 

 

Фигура 2. Схема на опитна установка за металургична дезактивация  
с продухване на течния метал с инертни газове 
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4. Заключение 
 

Дефинирани са инженерните и научни проблеми, които възникват при извеждане 
от експлоатация на ядрени реактори и други инсталации и по-специално въпросът с 
увеличаващото се непрекъснато количество метални радиоактивни отпадъци с различна 
замърсеност и форма. 

Показани са най-често използваните методи и технологии за предварителна 
подготовка на радиоактивните отпадъци за утилизация и привеждането им в неактивно 
състояние. 

Дадени са основните предпоставки и аспекти на теорията на процесите за 
металургична дезактивация на метални радиоактивни отпадъци. Показани са 
възможностите за дезактивиране на отпадъците и възможните пътища за тяхното 
евентуално по-нататъшно приложение. 

Представената работа е добра база за разработване и усъвършенстване на различни 
технологии и техни разновидности, приложими към дезактивацията на метални 
радиоактивни отпадъци от различни видове ядрени съоръжения. 
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