


Цементування з використанням традицшних в'яжучих (портландцемент та щ.), 
характеризуеться пор!вняно невисоким вмютом отверджених продукта та вилуго-
вуемють в межах МО"2 - 1-10"J г/см2-доб. Для цементування РАВ використовуються 
цемента ДСТУ Б.В. 2.1.- 4696 тип 1, що мають до 5% шнеральних домйпок. Це в 
основному цемент марки М-400, твердш.чя до 28 даб, межа м!цност1 - 50 МПа. 

Стандартом ГОСТ Р 51883-2002. визначеш загальнотехтчт вимоги до 
цементованих радюактивиих вщход1в. Необхвдно ввдмотти, що портландцементш 
матриц! здгаснюють лише ф!зичне зв'язування. Тому за останнш час пщхщ до 
виршення проблеми на достатньо надойному piem (цементна матриця мае властивють 
руйвацн при великому термш збер1гання РАВ), базуеться на технологи 1ммобшзацн 
радюнуклвдв РАВ в нерозчинний продукт на основ! мшералоподабних сполук або 
створент кам'яношдабно! довпшчноТ матриц! з геоцементу, в структур! яко! 
радюактивш елементи зкаходяться в х1м!чнозв'язаному сташ. Основою таких 
шлаколужних цемента е тонкодисперсний молотий гранульований шлак (15-60%), 
лужний компонент на ocHosi Na-7 К-, Са- сполук (0,5-1,5%), яга активно взаемодшть з 
радюнуклщами Cs та Sr, заповнювач (38,5-84,5%) - зола та компонента неоргашчних 
матер!ал1в т е л я термопереробки (розробки Ф!зико-енергетичного шституту Мшатому 
PociT, розробки словацькоГ ф!рми ALSI, ЧАЕС разом з украшським шститутом 
в'яжучих по цементуванню рщких РАВ). Для цементування РАВ передбачетьея 
використання лужного цементу (в'яжуч! спец призначення - геоцементи ТУ В.В. 
2.716403272.00698; пементт л у ж т ДСТУ Б.В. 2.7-24-95, в'яжуче шлаколужне ДСТУ 
Б.В. 2.7:181-2008). 

МАГАТЕ, як уже вшзначалось ранше, враховуючи значну еколопчну небезпеку 
золи (пилячий материал, наявшсть мжронних часток, що несуть основне рад!ащйне 
нававтажеяня, утворення вуглецевих сполук типу CsCeo), пропонуе обов'язкове 
омонол!чування та !ммобшзащю золи i й" радюнуклщв [3-7]. 

В наших роботах опрацьовувалось омонол!чування золи вщ термопереробки 
РЗМ та РАВ двома в'яжучими - портландцемент та геоцемент. Для цього були 
виготовлеш вихщт матер!али - зола вщ спалювання та термопереробки РЗМ, зола тд 
спалювання чисто! деревини для моделювавня i тдбору cyMinri (цемент, шеок, зола, 
вода), цемент М-400, nicoK р1чний. Були також виготовлеш роз'емш форми для 
одержання стандартних зразмв для випробування меж1 мщносп матричних матер1ал1в 
та дослщжень на вилуговуемпсть радюнуклщв. В якосп стандартних зразюв були 
вибран! для вивчення меж1 мщноста та вилуговуемостл зразки з розм!рами 40 х 40 х 80 
мм. Межа м1цносп на стиск зразмв вим!рювалась за допомогою пресу для BHMipy 
мщносп зразюв. Для тдбору складу cyMinri використовувались методики визначення 
розтгкання цементного т!ста та швидкоси його тужавлення за допомогою спешальних 
прилад!В - вюкозиметру Сутарда та приладу «Вша». Визначення розтшаемосп 
цементного тгста виконувалось з використанням цементно-ппцано-зольних та 
цементно-зольних еумнией з BMICTOM радюактивно! золи 10, 30, 50, 75 % вщ об'е.му 
цементу. Були nwi6pam сумшн з розтшаиням цементного ткта до 115-140 мм. 
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