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W

iele osób maj¹cych w¹tpliwoci co do
korzyci z energetyki j¹drowej obawia
siê problemu odpadów promieniotwórczych, zwi¹zanego z eksploatacj¹, a nastêpnie likwidacj¹ elektrowni j¹drowych. Jednym
z warunków szerokiej akceptacji tej energetyki musi
wiêc byæ, wyjanienie tego zagadnienia. Celem artyku³u jest przedstawienie podstawowej wiedzy
o odpadach promieniotwórczych, przede wszystkim pochodz¹cych z elektrowni j¹drowych z reaktorami lekkowodnymi (LWR), takimi jakie maj¹
byæ uruchamiane w Polsce w latach 20202030,
a w szczególnoci o klasyfikacji tych odpadów, ich
sk³adzie izotopowym, sposobach postêpowania
z nimi, zw³aszcza w przypadku odpadów wysokoaktywnych, zaanga¿owaniu krajów obecnie eksploatuj¹cych elektrownie j¹drowe w rozwi¹zywanie
tych problemów, jak równie¿ o nowych technologiach j¹drowych, których wdro¿enie w perspektywie 2030 lat mo¿e zapewniæ redukcjê w wielkiej
skali poziomu i okresu aktywnoci promieniotwórczej odpadów wysokoaktywnych.

Odpady promieniotwórcze
i ich klasyfikacja
Odpady promieniotwórcze stanowi¹ materia³y zawieraj¹ce izotopy promieniotwórcze (radioizotopy) i mog¹ powstawaæ w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoci ludzkiej. Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
co do rodzaju i koncentracji zawartych radioizotopów decyduj¹cych o ca³kowitej aktywnoci promieniotwórczej1 oraz rodzaju zagro¿enia promieniowaniem i prêdkoci jego zaniku, o czym decyduje charakterystyczny dla danego radioizotopu
rodzaj wysy³anego promieniowania i okres po³owicznego rozpadu. Ró¿ni¹ siê one tak¿e co do
postaci chemicznej i fizycznej. Czynniki te decyduj¹ o sposobie traktowania tych odpadów. Odpady powstaj¹ nie tylko tam, gdzie mamy do czynienia z elektrowniami j¹drowymi, czy innymi
obiektami j¹drowego cyklu paliwowego2 , lecz
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tak¿e w dzia³alnoci przemys³owej wymagaj¹cej
stosowania radioizotopów, w lecznictwie szpitalnym stosuj¹cym odpowiednie ród³a izotopowe
oraz w dzia³alnoci badawczej. Pojawiaj¹ siê one
tak¿e w wyniku spalania wêgla w elektrowniach
konwencjonalnych.
Postêpowanie z odpadami promieniotwórczymi reguluj¹ okrelone przepisy i akty prawne3 . Zasady kwalifikowania odpadów promieniotwórczych w ró¿nych krajach ró¿ni¹ siê nieco od siebie
pod wzglêdem stosowanych kryteriów. Miêdzynarodowa Agencja Energii J¹drowej (MAEA) proponuje nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê odpadów:
Odpady wy³¹czone (EW  exempted waste)
zawieraj¹ tak ma³e stê¿enia radioizotopów, ¿e nie
wymagaj¹ stosowania rodków ochrony przed
promieniowaniem i mo¿na je wy³¹czyæ spod kontroli instytucjonalnej lub w ogóle nie uwzglêdniaæ ich w tym kontekcie.
Odpady bardzo krótko¿yciowe (VSLW  very
short living waste) zawieraj¹ radioizotopy o bardzo krótkim okresie pó³rozpadu przy stê¿eniach
promieniotwórczych4 powy¿ej poziomów wy³¹czenia. Mog¹ one byæ przechowywane jaki czas
celem doprowadzenia do ich czêciowego rozpadu prowadz¹cego do spadku stê¿enia promieniotwórczego, a zatem umo¿liwienia ich wy³¹czenia i uwolnienia do biosfery. Przyk³adem mog¹
byæ gazy i cieki usuwane z elektrowni j¹drowych.
Odpady bardzo niskoaktywne (VLLW  very
low level waste) charakteryzuj¹ siê stê¿eniami
promieniotwórczymi nieznacznie powy¿ej poziomów wy³¹czenia. Nale¿y do nich czêæ odpadów
eksploatacyjnych oraz odpadów powsta³ych
przy likwidacji elektrowni j¹drowych. Wymagaj¹ one oceny z punktu widzenia bezpieczeñstwa
i ochrony przed promieniowaniem, ale mo¿na
je sk³adowaæ w odpowiednich kontrolowanych
instytucjonalnie obiektach in¿ynieryjnych typu
wysypiska.
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Odpady rednioaktywne (ILW  intermediate
level waste) zawieraj¹ radioizotopy d³ugo¿yciowe w ilociach wymagaj¹cych wy¿szego stopnia
zabezpieczenia i izolacji od biosfery, ni¿ ma to
miejsce w sk³adowiskach p³ytkich. Wskazane jest
sk³adowanie na g³êbokociach od kilkudziesiêciu
do kilkuset metrów, dla których bezpieczeñstwo
d³ugoterminowe nie bêdzie zale¿ne od istnienia
instytucjonalnych rodków kontroli. Dozwolone
poziomy stê¿eñ promieniotwórczych bêd¹ zale¿a³y od konkretnego sk³adowiska i zwi¹zanego
z nim stanu bezpieczeñstwa i jego oceny.
Odpady wysokoaktywne (HLW  high level
waste) obejmuj¹ zarówno krótko-, jak i d³ugo¿yciowe odpady o wysokich promieniotwórczych
aktywnociach, wymagaj¹ce najwy¿szego poziomu zabezpieczenia, które wed³ug obecnych ocen
zapewnia sk³adowanie na du¿ych g³êbokociach
i odpowiednia bariera geologiczna. Odpady wysokoaktywne wymagaj¹ skutecznych os³on oraz
sposobów odprowadzania wydzielanego przez
nie ciep³a, a w przypadku ich sk³adowania  szeregu barier zapobiegaj¹cych migracji do rodo-

wiska zawartych d³ugo¿yciowych radioizotopów
(zw³aszcza alfa-promieniotwórczych).
Maksymalne poziomy stê¿eñ aktywnoci promieniotwórczej dla powy¿szych grup zale¿¹ od
rodzaju radioizotopów zawartych w odpadach i
ich okrelenie jest mo¿liwe tylko przy znajomoci tego sk³adu wed³ug odpowiedniej tabeli i zastosowania okrelonych mno¿ników. Tu mo¿na
tylko stwierdziæ, ¿e zakres stê¿eñ aktywnoci od
poziomu wy³¹czenia do dolnego poziomu dla
odpadów wysokoaktywnych jest jak jeden do
dziesiêciu milionów.
Praktyczny podzia³ odpadów promieniotwórczych przyjêto we Francji, gdzie z odpadów krótko¿yciowych wyodrêbniono te bardzo krótko¿yciowe. Zob. tab. 1.
Niezale¿nie od przedstawionego wy¿ej podzia³u rozró¿nia siê nastêpuj¹ce kategorie odpadów z uwagi na rodzaj wysy³anego przez nie promieniowania lub ich typ:
¡ beta i gamma promieniotwórcze (niskoaktywne, rednioaktywne i wysokoaktywne)
¡ alfa-promieniotwórcze (niezale¿nie od aktywnoci)
¡ zu¿yte, zamkniête ród³a promieniowania (niestanowi¹ce przedmiotu zainteresowania tego
artyku³u)
W celu przechowywania, a nastêpnie sk³adowania odpadów promieniotwórczych s¹ one zagêszczane za pomoc¹ metod stosownych do ich
stanu skupienia oraz unieruchamiane w postaci
sta³ej w odpowiedniej strukturze materia³owej
(matrix) zapewniaj¹cej trwa³oæ. Odpady palne
poddaje siê przedtem czêsto spopielaniu w specjalnych s³u¿¹cych do tego celu piecach. Inne
mog¹ byæ poddawane sprasowaniu. Jako materia³u zestalaj¹cego odpady rednioaktywne u¿ywa siê obecnie najczêciej betonu. Ciek³e odpady

Tabela 1. Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych we Francji w zale¿noci od ich aktywnoci promieniotwórczej i okresu pó³rozpadu
Bardzo krótki okres
pó³rozpadu
< 100 dni
Aktywnoæ
bardzo niska

Aktywnoæ niska

Przechowywanie w miejscu
powstania odpadów do czasu
obni¿enia aktywnoci, potem
sk³adowanie konwencjonalne

Krótki okres
pó³rozpadu
< 31 lat

D³ugi okres
pó³rozpadu
> 31 lat

Sk³adowanie powierzchniowe,
sk³adowisko dla odpadów niskoaktywnych (dzia³aj¹ce)

Sk³adowanie powierzchniowe,
sk³adowisko dla odpadów niskoi rednioaktywnych (dzia³aj¹ce)

Sk³adowisko na niewielkiej
g³êbokoci
(przygotowywane)

Aktywnoæ rednia
Aktywnoæ wysoka

Sk³adowisko g³êbinowe (badania)
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Odpady niskoaktywne (LLW  low level waste), to odpady wymagaj¹ce solidnego zabezpieczenia i odizolowania w sk³adowiskach od p³ytkich do rednio g³êbokich (30 m) przez okres
ograniczony do kilkuset lat. Mog¹ one zawieraæ
wiele ró¿nych radioizotopów, zarówno krótko¿yciowych, jak i d³ugo¿yciowych (te drugie tylko
w ma³ych stê¿eniach). W czasie sk³adowania
i kontroli instytucjonalnej wiêkszoæ z tych radioizotopów ulegnie rozpadowi. Sposób sk³adowania wymaga uprzedniej analizy mo¿liwych dróg
migracji i dróg nara¿enia na wypadek wtargniêcia cz³owieka do sk³adowiska. Rozgraniczenie
miêdzy t¹ grup¹ i nastêpn¹ nie jest jednoznaczne, zale¿y bowiem od rodzaju radioizotopów zawartych w tych odpadach.
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wysokoaktywne zatapia siê np.: w szkle. W dalszej czêci artyku³u powiêca siê uwagê jedynie przechowywaniu i sk³adowaniu odpadów
wysokoaktywnych.

Odpady promieniotwórcze powstaj¹ce
podczas eksploatacji elektrowni
j¹drowych z reaktorami lekkowodnymi
(LWR) i w wyniku likwidacji elektrowni
Odpady ciek³e i gazowe wystêpuj¹ w zasadzie tylko jako odpady eksploatacyjne. S¹ one
uwalniane do rodowiska pod odpowiedni¹ kontrol¹ dozorow¹ i przy zapewnieniu monitoringu
rodowiska. Uwolnione odpady ciek³e obejmuj¹
cieki zawieraj¹ce niewielkie iloci trytu H-3
(12,35 lat)5 . Ten izotop wodoru powstaje w wyniku rzadkich rozszczepieñ ciê¿kich j¹der w reaktorze prowadz¹cych do powstania trzech j¹der z jednego j¹dra rozszczepianego. Tak¿e inne
powsta³e w reaktorze radioizotopy mog¹ przedostawaæ siê do wody ch³odz¹cej elementy paliwowe, zarówno w reaktorze jak i w basenie na
wypalone paliwo. Mo¿e to mieæ miejsce w przypadku nieszczelnoci elementów paliwowych, co
obecnie zdarza siê bardzo rzadko. Z wyj¹tkiem
trytu s¹ one gromadzone w filtrach i na ¿ywicach wymienników jonowych stosowanych do
oczyszczania wody. Uwolnienia gazowe do atmosfery dotycz¹ niewielkich iloci radioizotopów gazów szlachetnych Kr-85 (okres pó³rozpadu 10,7 lat) i Xe-133 (5,2 dni) oraz ladowych
iloci jodu I-131 (8,04 dni) i s¹ dokonywane
z opónieniem umo¿liwiaj¹cym czêciowy rozpad
tych izotopów. Stê¿enia uwalnianych radioizotopów s¹ tak niskie, ¿e mog¹ one byæ traktowane
jako odpady wy³¹czone. Np. aktywnoæ uwolnieñ
gazowych jest mniejsza od aktywnoci dymów
odlotowych z elektrowni o porównywalnej mocy
opalanych wêglem.
Odpady sta³e z elektrowni j¹drowych mo¿na
podzieliæ siê na trzy grupy:
¡ odpady eksploatacyjne,
¡ wypalone paliwo j¹drowe, które jednak jako
takie nie musi byæ a priori traktowane jako odpad, o czym bêdzie dalej mowa,
¡ odpady pochodz¹ce z likwidacji elektrowni j¹drowej w jej czêci j¹drowej.
Na eksploatacyjne odpady sta³e kwalifikowane jako niskoaktywne sk³adaj¹ siê: zanieczyszczone substancjami promieniotwórczymi rodki
ochrony osobistej, zu¿yte narzêdzia i wymieniane elementy urz¹dzeñ technologicznych jak
uszczelki, zawory, czêci ruroci¹gów i pomp, elementy wyposa¿enia basenów na wypalone paliwo. Filtry s³u¿¹ce do oczyszczania wody obiegów
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ch³odz¹cych reaktor i wypalone paliwo podlegaj¹ regularnej wymianie i wraz z wykorzystanymi
materia³ami sorpcyjnymi i filtracyjnymi tworz¹
odpady rednioaktywne. Podlegaj¹ce wymianie
nie-paliwowe elementy wewn¹trzreaktorowe
mog¹ siê zaliczaæ do odpadów rednio- lub wysokoaktywnych. Znaczna czêæ odpadów eksploatacyjnych praktycznie nie wykazuje aktywnoci
i jest kwalifikowana jako odpady bardzo niskoaktywne.
Wypalone paliwo ma w³aciwoci odpadów
wysokoaktywnych ale jest traktowane odrêbnie
(zaliczane do odpadów wysokoaktywnych jedynie w przypadku rezygnacji z jego przerobu). Sumaryczna aktywnoæ promieniotwórcza wypalonego paliwa jest odpowiedzialna za oko³o 99%
aktywnoci wszystkich odpadów eksploatacyjnych z elektrowni j¹drowej. Z perspektywy debaty nad odpadami z elektrowni j¹drowych jest
wiêc ono bez w¹tpienia najwa¿niejsze.
Odpady promieniotwórcze pochodz¹ce z likwidacji elektrowni j¹drowej po usuniêciu z niej
wypalonego paliwa to elementy konstrukcji
i urz¹dzeñ wewn¹trz i na zewn¹trz zbiornika cinieniowego reaktora, a tak¿e zlokalizowane
w dalszej czêci budynku reaktora, gdzie mog³y
ulec ska¿eniu wskutek przenoszenia substancji
promieniotwórczych przez wodê ch³odz¹c¹.
G³ówna aktywnoæ promieniotwórcza jest zwi¹zana ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, które zosta³y zaaktywowane pod wp³ywem
neutronów. Powsta³y w nich g³ównie izotopy
Fe-55 (2,68 lat), Co-60 (5,27 lat), Ni-63 (100,1 lat)
i C-14 (5730 lat). Pierwsze dwa s¹ bardzo silnie
promieniotwórcze, ale krótko¿yciowe. Powoduje to, ¿e po 50 latach od wy³¹czenia reaktora nie
stanowi¹ wiêkszego zagro¿enia . W odpadach
z likwidacji mo¿liwa jest te¿ obecnoæ pewnych
iloci cezu Cs-137 (30,1 lat). Inne  to krótko¿yciowy izotop Cr-51 (27,7 dni) i powstaj¹ce w minimalnych ilociach izotopy manganu. Ogólnie
bior¹c odpady z likwidacji poza tymi, które zawieraj¹ Fe-55 i Co-60, mog¹ byæ zaliczone do
rednio- i niskoaktywnych.
Typowa elektrownia j¹drowa z reaktorem lekkowodnym II generacji o mocy 1000 MWe wytwarza oko³o 155 m3 odpadów niskoaktywnych
oraz 22 m3 rednioaktywnych rocznie. Wy³adunek wypalonego paliwa prowadzi do jego nagromadzania w iloci rednio oko³o 20 m3 (27 ton)
w przeliczeniu na rok. W przypadku jego przerobu powsta³oby oko³o 3 m3 odpadów wysokoaktywnych stanowi¹cych oko³o 1% wszystkich
odpadów promieniotwórczych. Dla porównania:
elektrownia wêglowa o podobnej mocy wytwarza rocznie ze spalania wêgla co najmniej
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Tabela 2. Klasyfikacja sta³ych odpadów
promieniotwórczych pochodz¹cych z elektrowni
j¹drowych z reaktorami lekkowodnymi (wypalone
paliwo jest tu potraktowane jako odpady)
D³ugo¿yciowe

Krótko¿yciowe

Niskoaktywne

odpady eksploatacyjne

rednioaktywne niektóre czêci
(niezbêdne os³ony) z reaktora

odpady eksploatacyjne,
odpady z likwidacji

Wysokoaktywne wypalone paliwo
(niezbêdne os³ony oraz niektóre
i ch³odzenie)
czêci z reaktora)

Przechowywanie wypalonego paliwa wymaga 3,75 razy wiêkszej przestrzeni ni¿ wynosi ich
objêtoæ (rocznie 75 m3), za odpadów wysokoaktywnych powsta³ych wskutek przerobu wypalonego paliwa  oko³o 9 razy (rocznie 28 m3).
Liczby w nawiasach odnosz¹ siê do reaktorów
LWR II generacji, o mocy 1000 MWe. Przestrzeñ
potrzebna dla powstaj¹cych w ci¹gu roku odpadów z eksploatacji elektrowni z reaktorem o mocy
1000 MWe jest zatem tak ma³a jak pokoik dziecinny o powierzchni 9 m2.

Procesy zachodz¹ce w paliwie j¹drowym
w czasie pracy reaktora lekkowodnego
W trakcie wypalania paliwa uranowego w reaktorach LWR oko³o 80% zawartego w nim izotopu U-235 podlega rozszczepieniu przez neutrony
spowolnione do energii termicznych wyzwalaj¹c
energiê. Tylko niewielka czêæ U-238 ulega rozszczepieniom przez neutrony o wysokich energiach,
które nie zd¹¿y³y ulec spowolnieniu w moderatorze. Oprócz uranu rozszczepieniom podlegaj¹ tak¿e powsta³e w reaktorze nieparzyste izotopy plutonu: Pu-239 i Pu-421. Ka¿de rozszczepienie prowadzi do powstania przewa¿nie dwóch j¹der
o odpowiednio mniejszych masach. W wyniku rozszczepieñ uranu i plutonu powstaje oko³o 300
ró¿nych izotopów produktów rozszczepienia, które w 97% s¹ promieniotwórcze.
Drugim procesem, zachodz¹cym w reaktorze
s¹ przemiany j¹drowe prowadz¹ce do powstania j¹der ciê¿szych w wyniku poch³oniêcia neutronu (reakcja n), lub l¿ejszych  w wyniku poch³oniêcia jednego neutronu i emisji dwóch (reakcja n, 2n), przy czym dominuje pierwsza
z tych reakcji. Ich skutkiem jest powstanie w paliwie uranowym izotopów uranu, które mog³y nie
wystêpowaæ w wie¿ym paliwie, oraz transuranowców: plutonu wraz z pomniejszymi aktynowcami, do których nale¿¹ neptun (Np), ameryk
(Am) i kiur (Cm).
W wyniku reakcji n,2n powstaje z U-235 izotop uranu U-234. Z kolei w wyniku reakcji n powstaj¹ z U-235, U-236 i U-238 odpowiednio
izotopy U-236, U-237 i U-239. Dalej powstaj¹ izotopy plutonu i pomniejszych aktynowców pocz¹wszy od Pu-239, poprzez Pu-240, Pu-241, Pu-242
oraz bardzo krótko¿yciowy Pu-243 (8,8 godz.),
ale Pu-239 musi najpierw powstaæ z U-239
jak opisano w nastêpnym akapicie. Izotop Pu-238
powstaje z Pu-239 w odwrotn¹ stronê w drodze reakcji n,2n, lub d³u¿sz¹ drog¹, pocz¹wszy
od U-235 poprzez cztery izotopy porednie tworzone w drodze reakcji n lub emisji b. Wszystkie
pomniejsze aktynowce z wyj¹tkiem izotopów Np239, Am-243 i Cm-244 powstaj¹ w wyniku poch³oniêcia neutronu. Tylko te trzy izotopy powstaj¹ z innych izotopów drog¹ rozpadu b.
Trzecim procesem zachodz¹cym zarówno w reaktorze jak i w usuniêtym z niego wypalonym
paliwie s¹ przemiany j¹drowe w drodze rozpadu
promieniotwórczego izotopów z emisj¹ cz¹stek:
w przypadku transuranowców  a lub b, natomiast w przypadku produktów rozszczepienia
 tylko b, któremu czasem towarzyszy promieniowanie g. Sporód wszystkich transuranowców
rozpadowi b podlegaj¹ jedynie bardzo krótko¿yciowe U-237, U-239 i Pu-243 oraz krótko¿ycio-
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300 000 ton popio³ów zawieraj¹cych toksyczne
substancje jak arsen, kadm, rtêæ i inne, a tak¿e
izotopy promieniotwórcze. Popio³y te zwyczajnie zalegaj¹ w rodowisku, choæ w niektórych
przypadkach powinny byæ kwalifikowane jako
odpady niskoaktywne.
Klasyfikacjê wszystkich odpadów sta³ych
z elektrowni j¹drowych wed³ug ich aktywnoci
oraz szybkoci jej zaniku ukazuje tab. 2. W sumie, wed³ug informacji Szwedzkiej Kompanii Gospodarowania Paliwem J¹drowym i Odpadami
(SKB), przeciêtne spo¿ycie przez gospodarstwo
domowe w Szwecji energii elektrycznej pochodz¹cej z elektrowni j¹drowych prowadzi do powstania oko³o jednego litra odpadów promieniotwórczych w postaci sta³ej. Po³owa z nich to odpady, które bêd¹ pochodziæ z likwidacji
elektrowni j¹drowych, 40%  odpady eksploatacyjne, 5%  czêci pochodz¹ce z reaktora i 5%
 wypalone paliwo6 . Dane te dotycz¹ reaktorów
II generacji. W przypadku reaktorów generacji III
i III+ wzglêdny udzia³ odpadów eksploatacyjnych
zapewne bêdzie wiêkszy wskutek d³u¿szego
o po³owê okresu eksploatacji  nie 40, lecz 60 lat.
Mniejszy bêdzie z kolei udzia³ wypalonego paliwa dziêki wiêkszemu wzbogaceniu paliwa pozwalaj¹cemu na jego wiêksze wypalenie, a zatem d³u¿szy czas przebywania w reaktorze (rednia roczna iloæ prze³adowywanego paliwa
zmniejszy siê z 27 do 20 ton).
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wy Pu-241. Rozpad b izotopu U-239 prowadzi
poprzez Np-239 do powstania Pu-239. Z kolei
rozpad U-237 prowadzi do powstania d³ugo¿yciowego izotopu Np-237, za rozpad izotopu
Pu-241 powoduje powstanie Am-241. Oba tak
powsta³e izotopy  Am-241 i Np-237  maj¹ du¿e
znaczenie z punktu widzenia postêpowania
z wypalonym paliwem lub odpadami pochodz¹cymi z jego przerobu.

Sk³ad izotopowy wypalonego paliwa
Wypalone paliwo j¹drowe w przypadku II generacji LWR zawiera oko³o 94% uranu, 1% plutonu i 5% produktów rozszczepienia i pomniejszych aktynowców. Te ostatnie stanowi¹ jedynie
oko³o 0,1% jego masy7 . W miarê wypalania paliwa wzrasta wzglêdny udzia³ plutonu, zw³aszcza
nierozszczepialnych dla neutronów termicznych
jego izotopów parzystych, oraz pomniejszych aktynowców. Aktywnoæ promieniotwórcza wypalonego paliwa zaraz po wyjêciu go z reaktora wynosi 1017 Bq i jest milion razy wiêksza ni¿ w przypadku paliwa wie¿ego 8 . Po szybkim zaniku
izotopów beta-promieniotwórczych z wyj¹tkiem
Pu-241 obecne w wypalonym paliwie izotopy
uranu, plutonu i pomniejszych aktynowców s¹
alfa-promieniotwórcze.
Uran w wypalonym paliwie zawiera g³ównie izotop U-238 (4,5 · 109 lat) oraz poni¿ej
1% U-235 (7 · 10 8 lat), oko³o 0,02% U-234
(2,4 · 105 lat), a tak¿e silnie poch³aniaj¹cy neutrony izotop U-236 (2,3 · 107 lat) w iloci oko³o
0,5%. Powsta³e w reaktorze izotopy U-237
(6,8 dni), a zw³aszcza U-239 (23 min) rozpadaj¹
siê tak szybko, ¿e w wypalonym paliwie praktycznie ju¿ nie wystêpuj¹.
Pluton, obecny w wypalonym paliwie w postaci izotopów od Pu-238 (87,7 lat) po Pu-242
(3,8 · 105 lat) jest bardzo wa¿nym sk³adnikiem
wypalonego paliwa z powodu jego izotopów
rozszczepialnych Pu-239 (2,4 · 104 lat) i Pu-241
(14,1 lat). Izotop Pu-241 podlega jednak tak¿e
szybkiemu rozpadowi b prowadz¹cemu do powstania Am-241 (o czym ju¿ by³a mowa). Ilociowo dominuj¹ Pu-239 i Pu-240 (6,5 · 103 lat).
Pomniejsze aktynowce maj¹ bardzo du¿e
znaczenie z powodu ich wysokiej aktywnoci
alfa-promieniotwórczej, zw³aszcza Am-241
(432 lata), oraz Am-243 (7,4 · 103 lat), a tak¿e
w przypadku niektórych izotopów, szczególnie
Np-237 (2,1 · 106 lat) z powodu bardzo d³ugiego okresu pó³rozpadu. Izotopy kiuru s¹ krótko¿yciowe za wyj¹tkiem Cm-245 (8,5 · 103 lat).
Promieniotwórcze produkty rozszczepienia
sk³adaj¹ siê z dwóch grup izotopów. Pierwsza
charakteryzuje siê okresami pó³rozpadu do stu

PTJ VOL.54 Z.4 2011

PTJ

lat a druga  powy¿ej 100 000 lat. Tylko nieco
ponad 10 z nich charakteryzuje siê okresem po³owicznego rozpadu d³u¿szym od 10 lat, przy
czym dla 8 z nich okres ten jest bardzo d³ugi:
Se-79 (2,95·105 lat), Rb-87 (4,75·1010 lat), Zr-93
(1,53·106 lat), Tc-99 (2,1·105 lat), Pd-107 (6,5·106 lat),
Sn-126 (1·x105 lat), I-129 (1,6·107 lat), Cs-135
(1,6·107 lat). Bardzo aktywne i przy tym silnie
wydzielaj¹ce ciep³o s¹ rednio¿yciowe izotopy
cezu Cs-137 (30,1 lat) i strontu Sr-90 (29 lat).
Sporód d³ugo¿yciowych izotopów istotne znaczenie maj¹ g³ównie rednioaktywne izotopy
technetu Tc-99 (2,1·105 lat), I-129 (1,6·107 lat)
i cezu Cs-135 (2,3·106 lat) poniewa¿ pozosta³e
wystêpuj¹ w ma³ych ilociach.

Spadek aktywnoci promieniotwórczej
wypalonego paliwa w miarê up³ywu
czasu od jego wy³adunku z reaktora
Szybki rozpad czêci promieniotwórczych izotopów produktów rozszczepienia powoduje, ¿e
po trzech latach od wy³adunku wypalonego paliwa z reaktora pozostaje ju¿ tylko oko³o 200 takich izotopów. W ci¹gu pierwszych 10 lat sch³adzania wypalonego paliwa jego aktywnoæ spada o rz¹d wielkoci g³ównie dziêki rozpadowi
krótko¿yciowych izotopów Ru-106 (366,5 dni),
Cs-134 (2,064 lat) i Pr-144 (17,3 min).
Dalszy spadek aktywnoci produktów rozszczepienia pokazuje w skali logarytmicznej rys. 1.
Pocz¹tkowo aktywnoæ ta maleje o trzy rzêdy
wielkoci w okresie nieca³ego tysi¹ca lat dziêki
rozpadowi izotopów krótko¿yciowych Cs-137
(30,1 lat) i Sr-90 (29 lat). D³u¿ej rozpada siê Sm151 (90 lat), ale wystêpuje on w stosunkowo niewielkich ilociach gdy¿ ³atwo ulega przemianom
w czasie pracy reaktora. Warto zauwa¿yæ, ¿e im
wy¿sza jest aktywnoæ promieniotwórcza radioizotopu tym szybszy jest jego rozpad.
W jeszcze dalszym okresie czasu o aktywnoci wypalonego paliwa bêd¹ decydowa³y produkty rozszczepienia Tc-99 oraz Cs-135 i transuranowce. Udzia³ Tc-99 w aktywnoci wypalonego
paliwa jest wprawdzie ponad tysi¹ckrotnie ni¿szy od pocz¹tkowego udzia³u Cs-137 i Sr-90, za
to izotop ten jest d³ugo¿yciowym produktem rozszczepienia wystêpuj¹cym w wiêkszej iloci. Po
obni¿eniu wp³ywu na aktywnoæ wypalonego
paliwa najbardziej aktywnego z grupy pomniejszych aktynowców izotopu Am-241 (którego
obecnoæ pocz¹tkowo siê zwiêksza w wyniku
rozpadu Pu-241), a nastêpnie Am-243, o jej wysokoci decydowaæ bêdzie g³ównie d³ugo¿yciowy Np-237. Krzywe dla Pu-239, Pu-240 i Np-237,
a tak¿e dla izotopów toru Th-229 i radu Ra-226
wskazuj¹ na zachodzenie okrelonych przemian
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W przypadku wypalonego paliwa i odpadów
wysokoaktywnych ma miejsce bardzo silna emisja ciep³a, co wymaga specjalnego uwzglêdnienia
w postêpowaniu z nimi (ch³odzenie przy przechowywaniu, odpowiednie pojemniki w transporcie,
mo¿liwoæ odprowadzania ciep³a w sk³adowisku).
Dla przyk³adu: je¿eli w pracuj¹cym reaktorze j¹drowym moc cieplna tony paliwa wynosi 30 000
kilowatów, to pó³ roku po wy³adowaniu tego paliwa z reaktora wynosi ona jeszcze 20 kilowatów,
po trzech latach  kilka kilowatów, a po 3040
latach  1 kilowat na tonê.

Mo¿liwe sposoby postêpowania
z wypalonym paliwem

Rys. 1. Spadek w czasie podanej w skali
bezwzglêdnej aktywnoci promieniotwórczej
najbardziej aktywnych izotopów zawartych
w wypalonym paliwie j¹drowym reaktorów
lekkowodnych. Aktywnoæ podana jest
w terabekerelach (1TBq = 1012 Bq) na tonê
ciê¿kiego metalu (tHM)9 paliwa j¹drowego
(ród³o: http://www.ricin.com/nuke/bg/hlw.html)

Pocz¹tkowy szybki spadek aktywnoci wypalonego paliwa po wy³adunku z reaktora pozwala
na jego wyjêcie z przyreaktorowego basenu ch³odz¹cego i transport w odpowiednio przystosowanych pojemnikach do innego przechowalnika
lub do zak³adu przerobu. Transport jest obecnie
mo¿liwy dziêki odpowiednio skonstruowanym
pojemnikom os³onowym ju¿ po dwóch latach od
wy³adunku. Przerób wypalonego paliwa jest
mo¿liwy najwczeniej po trzech latach od wy³adunku, a proces zeszkliwiania powsta³ych po
przerobie paliwa odpadów wysokoaktywnych
 ju¿ po oko³o piêciu latach. Aktywnoæ promieniotwórcza jednej tony wypalonego paliwa poddawanego przerobowi wynosi wg danych francuskich 100 TBq dla emiterów b i 26 000 TBq dla
emiterów a.

Przechowywanie wypalonego paliwa. Przechowywanie wypalonego paliwa w okresie wielu dziesiêcioleci nie stanowi problemu technologicznego i nie stwarza zagro¿enia dla ludzi i rodowiska. Po up³ywie oko³o 50 lat od wy³adowania
z reaktora jego aktywnoæ promieniotwórcza
i emisja ciep³a malej¹ w wystarczaj¹cym stopniu
by u³atwiæ ewentualne sk³adowanie tego paliwa.
Jest to jednym z powodów odk³adania w czasie
przyst¹pienia do budowy sk³adowiska. Przechowywanie wypalonego paliwa po zape³nieniu basenów przyreaktorowych, mo¿e mieæ obecnie
miejsce w trzech przypadkach:
¡ za³o¿enie, ¿e energetyka j¹drowa jest w danym
kraju mo¿liwa jedynie w cyklu otwartym, tj. bez
przerobu wypalonego paliwa,
¡ przechowywanie tymczasowe do momentu
podjêcia dalszych decyzji, np. o przerobie wypalonego paliwa,
¡ przechowywanie do czasu wdro¿enia nowych
technologii przerobu wypalonego paliwa oraz
reaktorów powielaj¹cych na neutronach prêdkich IV generacji, które bêd¹ potrzebowa³y do
ich uruchomienia znacznych iloci plutonu,
a ponadto bêd¹ w stanie spalaæ tak¿e pomniejsze aktynowce.
Przerób wypalonego paliwa. Zamkniêty cykl
paliwowy reaktorów LWR obejmuje przerób wypalonego paliwa i recykling, czyli kierowanie odzyskanego plutonu, uranu b¹d ich obu ³¹cznie,
z powrotem do reaktora jako sk³adników wie¿ego paliwa uranowo-plutonowego MOX (mixed
oxide). W tym przypadku mo¿na zmniejszyæ maksymalnie o oko³o 25%, w porównaniu z otwartym cyklem paliwowym, zapotrzebowanie na
uran ze róde³ pierwotnych oraz na us³ugi konwersji chemicznej i wzbogacania izotopowego
uranu. Recykling w przypadku reaktorów lekkowodnych mo¿e byæ tylko jednorazowy. Wypalone paliwo MOX mo¿e natomiast zostaæ poddane
przerobowi w przysz³oci, po uruchomieniu re-
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j¹drowych w wy³adowanym z reaktora wypalonym paliwie. Na przyk³ad Th-229 pojawi siê po
kilku tysi¹cach lat w wyniku ³añcucha rozpadu
Np-237 poprzez protaktyn Pa-233 (26,95 dni)
i uran U-233 (1,59 · 10 5 lat). Podobnie rad
Ra-226 powstanie w drodze ³añcucha rozpadu
wytworzonego w reaktorze U-234 (2,47 · 105 lat)
i powsta³ego z niego toru Th-230 (8 · 104 lat).
Powodem ich stosunkowo pónego pojawienia
siê s¹, jak ³atwo zauwa¿yæ, d³ugo¿yciowe izotopy wystêpuj¹ce w tych ³añcuchach.
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aktorów powielaj¹cych na neutronach prêdkich
IV generacji. Pozostaj¹c przy otwartym cyklu paliwowym reaktorów lekkowodnych mo¿na od³o¿yæ przerób ich wypalonego paliwa do czasu
pojawienia siê zapotrzebowania na pluton do
za³adunku reaktorów powielaj¹cych na neutronach prêdkich10. W takim przypadku mo¿na bêdzie podnieæ wykorzystanie uranu pierwotnego
do blisko 100% poniewa¿ izotop U-238 jest
w takich reaktorach materia³em paliworodnym,
z którego powstaje pluton. Reaktory powielaj¹ce bêd¹ pracowa³y w cyklu zamkniêtym wielokrotnym. Oprócz odzysku surowców energetycznych przerób wypalonego paliwa prowadzi do:
¡ obni¿enia aktywnoci odpadów wysokoaktywnych wskutek oddzielenia plutonu, który zostanie skierowany do reaktora w charakterze paliwa (wg danych francuskich nastêpuje przy tym
oko³o 10-krotne zmniejszenie radiotoksycznoci11 odpadów),
¡ zmniejszenia objêtoci odpadów wysokoaktywnych (wg danych francuskich oko³o 5-krotne).
Sk³adowanie wypalonego paliwa. Sztywne
stanowisko w sprawie ograniczenia a priori energetyki j¹drowej danego kraju do dzia³ania wy³¹cznie w otwartym cyklu paliwowym mo¿e wynikaæ z przes³anek politycznych. Powoduje ono
koniecznoæ potraktowania wypalonego paliwa
wy³¹cznie jako wysokoaktywnych i d³ugo¿yciowych odpadów, które w odpowiednim czasie
w sposób nieodwracalny nale¿y wyeliminowaæ ze
rodowiska. Stanowisko takie zak³ada potrzebê
wybudowania sk³adowiska o dostatecznie du¿ej
pojemnoci i zdolnoci odprowadzania ciep³a.
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nienia im takiej lokalizacji by mog³y s³u¿yæ
wszystkim elektrowniom j¹drowym w kraju.
Wiêkszoæ krajów posiadaj¹cych energetykê
j¹drow¹ eksploatuje reaktory energetyczne i przechowuje wypalone paliwo od 4050 lat, a niektóre nawet d³u¿ej, co potwierdza, ¿e mo¿e ono
byæ bezpiecznie przechowywane przez okres wielu dziesiêcioleci. Oko³o 90% wypalonego paliwa
na wiecie przechowuje siê w przechowalnikach
mokrych a pozosta³e 10% w suchych. Przyk³ad
centralnego przechowalnika mokrego mo¿na
znaleæ na terenie elektrowni Oskarshamn
w Szwecji, w którym wypalone paliwo jest przechowywane w instalacji CLAB w znajduj¹cych siê
25 m pod powierzchni¹ ziemi basenach o pojemnoci do 5 000 ton paliwa. Przechowalnik o pojemnoci takiej jak CLAB zape³ni³by siê w ci¹gu
50 lat, gdyby kierowaæ do niego paliwo z reaktorów o ³¹cznej mocy 5 000 MWe.
Przechowalniki suche stosuje siê m.in. na du¿¹
skalê w USA, a w mniejszej skali tak¿e w Niemczech,
w pobli¿u miasta Ahaus. W kraju tym przygotowano tak¿e pojemny przechowalnik naziemny
w Gorleben, nie posiadaj¹cy na razie zezwolenia
na eksploatacjê, którego wnêtrze pokazuje fot. 1.

Odpady promieniotwórcze
po przerobie wypalonego paliwa
i ich przechowywanie
Odpady wysokoaktywne, pochodz¹ce z przerobu wypalonego paliwa maj¹ postaæ ciek³¹
i mog¹ byæ przechowywane do 30 lat w specjalnych nierdzewnych zbiornikach cylindrycznych.

Przechowalniki wypalonego paliwa
Przyreaktorowe baseny s³u¿¹ce do sch³adzania wypalonego paliwa zape³niaj¹ siê po
mniej wiêcej dziesiêciu latach i paliwo to trzeba przenieæ do przechowalnika zewnêtrznego, o ile nie poddaje siê go przerobowi. Przechowalnik taki mo¿e mieæ postaæ wype³nionego wod¹ specjalnego basenu, lub mo¿e byæ
przystosowany do przechowywania tego paliwa w stanie suchym (w specjalnych pojemnikach, lub bunkrach). Woda s³u¿y do ch³odzenia wypalonego paliwa za jej ponad trzymetrowa warstwa nad paliwem stanowi bardzo
dobr¹ os³onê chroni¹c¹ przed promieniowaniem. Suche przechowalniki równie¿ musz¹
zapewniaæ os³onê przed promieniowaniem
i ch³odzenie. W obu przypadkach powoduje to,
¿e przestrzeñ wymagana do przechowywania
wypalonego paliwa jest kilkakrotnie wiêksza od
jego objêtoci. Budowa przechowalników zewnêtrznych mo¿e oczywicie wymagaæ zapew-
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Fot. 1. Wnêtrze suchego przechowalnika wypalonego paliwa w Gorleben (Niemcy). Na z przednim planie pojemnik os³onowy CASTOR, który mo¿e zawieraæ 6 zestawów paliwowych (kaset) typu PWR lub
17  BWR (ród³o: H.F. Albrecht i R. Kiedrowski
 Kernenergie in Deutschland. Ein Bildatlas/Ullstein)
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Materia³y konstrukcyjne12 u¿yte do wytworzenia elementów paliwowych, które zosta³y napromienione w reaktorze podlegaj¹c aktywacji
pod wp³ywem bombarduj¹cych je neutronów
i zosta³y oddzielone w pocz¹tkowej fazie przerobu wypalonego paliwa, kwalifikuj¹ siê jako odpady rednioaktywne.
Przerób wypalonego paliwa generuje dodatkowo pewne iloci odpadów rednio- i niskoaktywnych,
które pochodz¹ z samego procesu przerobu. D³ugo¿yciowe odpady rednioaktywne mog¹ byæ pocz¹tkowo przechowywane a nastêpnie sk³adowane
w tym samym sk³adowisku co odpady wysokoaktywne. Niektóre radioizotopy s¹ uwalniane przez
zak³ad przerobu w bezpiecznym rozcieñczeniu, podobnie jak to ma miejsce w przypadku elektrowni
j¹drowych. Dotyczy to tych samych radioizotopów.

Sk³adowanie wypalonego paliwa
i odpadów wysokoaktywnych
Celem sk³adowania wypalonego paliwa traktowanego jako odpady wysokoaktywne oraz odpadów wysokoaktywnych powsta³ych w wyniku
przerobu wypalonego paliwa jest:
¡ uniemo¿liwienie dostêpu, tak by nie by³ potrzebny nadzór instytucjonalny,
¡ maksymalnie mo¿liwa izolacja od biosfery,
w tym trwa³e zabezpieczenie przed mo¿liwoci¹ przedostania siê substancji promieniotwórczych do wód gruntowych i t¹ drog¹  do wody
pitnej; dotyczy to szczególnie radiotoksycznych
izotopów alfa-promieniotwórczych.
Wymaga to stosowania skutecznych wielokrotnych barier zabezpieczaj¹cych przed migracj¹ i wydostaniem siê do rodowiska niepo¿¹danych izotopów. rodki te musz¹ obejmowaæ:
¡ unieruchomienie odpadów przez zestalenie ich
w strukturze nierozpuszczalnej, takiej jak np.
szk³o borowo-krzemowe  w przypadku wypalonego paliwa ju¿ same ceramiczne pastylki paliwowe stanowi¹ bardzo stabiln¹ barierê,
¡ zaplombowanie (hermetyczne zamkniêcie) odpadów w odpornych na korozjê pojemnikach,
¡ umieszczenie pojemników g³êboko pod ziemi¹,

¡ otoczenie pojemników nieprzepuszczalnym
i elastycznym materia³em, np. glin¹ bentonitow¹13.
Powszechnie uznaje siê, ¿e sk³adowisko powinno byæ wykonane w g³êbokich stabilnych
strukturach geologicznych. W ró¿nych krajach
wybrano lub badane s¹ potencjalne lokalizacje,
np. w Niemczech w pok³adach solnych, w Belgii
w pok³adach gliny, w Szwecji i Finlandii w ska³ach granitowych, w USA i Rosji w tufach wulkanicznych. Polska posiada pok³ady solne, które
mog³yby zapewniæ lokalizacjê sk³adowiska. Zastosowanie wielokrotnych barier, a tak¿e fakt
szcz¹tkowego wydzielania ciep³a przez wypalone paliwo i odpady wysokoaktywne wymagaj¹
kilkakrotnie wiêkszej przestrzeni sk³adowania ni¿
wynosi sama ich objêtoæ.
Jako przyk³ad podejcia do sk³adowania wypalonego paliwa mo¿na podaæ zaawansowane
rozwi¹zanie przygotowywane w Szwecji w rejonie elektrowni j¹drowej Oskarshamn (rys. 2).
Przyjêto tu koncepcjê nie tyle ostatecznego
sk³adowania, co przechowywania na du¿ej g³êbokoci w sposób gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo
w bardzo odleg³ej perspektywie czasowej, bez
koniecznoci nadzoru ale z zapewnieniem przysz³ym pokoleniom mo¿liwoci podejmowania
dalszych decyzji. Wypalone paliwo bêdzie umieszczone w cylindrycznym hermetycznym pojemniku ze stali nierdzewnej od wewn¹trz i z miedzi
na zewn¹trz, nie ulegaj¹cym korozji i zabezpieczaj¹cym przed (nawet ma³o prawdopodobnym)
dostêpem wód gruntowych. Pojemniki maj¹ byæ
umieszczone na g³êbokoci 500 m, w po³¹czonych tunelami i wype³nionych glin¹ bentonitow¹ odwiertach w pok³adzie skalnym. Glina ma
zapewniæ elastycznoæ chroni¹c¹ przed niewielkimi ruchami ska³y oraz dalsze zabezpieczenie
przed wod¹ pod wp³ywem której pêcznieje. Sama
ska³a ma zapewniæ filtracjê wody, gdyby siê jako w to miejsce dosta³a. W celu u³atwienia sk³adowania wypalone paliwo jest pocz¹tkowo przechowywane i sch³adzane w przechowalniku basenowym CLAB przez okres minimum 40 lat.
Sytuacjê w zakresie postêpowania z wypalonym paliwem i przysz³ego sk³adowania odpadów
wysokoaktywnych w wybranych pañstwach maj¹cych energetykê j¹drow¹ przedstawia wg danych z 2009 r. tab. 3.
Jak widaæ z tabeli decyzjê w sprawie lokalizacji sk³adowiska podjê³y tylko cztery z wymienionych krajów. Inne prowadz¹ dopiero prace
przygotowawcze w tym kierunku. Tylko nieliczne kraje opowiadaj¹ siê zdecydowanie za ograniczeniem do otwartego cyklu paliwowego.
W krajach tych  w Finlandii, Hiszpanii, Kanadzie,
Republice Korei P³d., Szwecji, czy USA  sk³adowiska
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Po przerobie wypalonego paliwa z wykorzystaniem
obecnie stosowanych w skali przemys³owej technologii cywilnych produkty rozszczepienia i pomniejsze aktynowce pozostaj¹ w odpadach wysokoaktywnych, które przechowuje siê jaki czas
w postaci ciek³ej by potem poddaæ je odpowiedniemu procesowi zestalenia a nastêpnie ostatecznie sk³adowaæ. W niektórych krajach (np. we Francji) po pewnym okresie ich przechowywania poddaje siê je procesowi zeszkliwiania.
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w stanie przerobiæ wielkiej iloci nagromadzonego dot¹d wypalonego paliwa.
W wielu krajach, jak równie¿ w ramach
wspó³pracy miêdzynarodowej (UE, GNEP) prowadzone s¹ obecnie intensywne prace w nastêpuj¹cych kierunkach: rozpoznanie mo¿liwoci sk³adowania w g³êbokich formacjach geologicznych, stworzenie solidnych podstaw
naukowych dla predykcji ewentualnych dróg
migracji radioizotopów i predykcji zachowañ
materia³ów oraz sk³adowisk w skali setek tysiêcy lat, uzyskanie do zestalania odpadów jak
najtrwalszych kompozycji chemicznych o wysokiej odpornoci na promieniowanie a i podwy¿szone temperatury, a tak¿e opracowanie i sprawdzenie nowych technologii przerobu wypalonego
paliwa w skali przemys³owej, pozwalaj¹cych na wydzielenie szczególnie aktywnych lub d³ugo¿yciowych radioizotopów. Rozwa¿a siê tak¿e propozycje utworzenia miêdzynarodowego sk³adowiska
w optymalnych warunkach geologicznych.

Rys. 2. Koncepcja sk³adowiska wypalonego paliwa
w Szwecji. Od lewej: tunele ze stanowiskami na
g³êbokoci 500 m, stanowisko z pojemnikiem,
pojemnik z wypalonymi zestawami paliwowymi.
Bariery chroni¹ce: 1  ska³a krystaliczna, 2  glina
bentonitowa, 3  hermetyczny pojemnik miedziany
wy³o¿ony wewn¹trz stal¹ nierdzewn¹, 4  zestawy
paliwowe. Tunel nad stanowiskami jest wype³niony
mieszanin¹ gliny i piasku (ród³o: prospekt
informacyjny szwedzkiej kompanii odpowiedzialnej
za postêpowanie z wypalonym paliwem i odpadami
promieniotwórczymi (SKB), grafika: Jan M. Rojmar)

Mo¿liwoci zmniejszenia aktywnoci
i czasu rozpadu wysokoaktywnych
i d³ugo¿yciowych odpadów powsta³ych
z przerobu wypalonego paliwa

bêd¹ s³u¿y³y do sk³adowania wypalonego paliwa.
Niektóre kraje (Kanada i Hiszpania) nie wykluczaj¹ jednak mo¿liwoci odzysku (retrieval) sk³adowanego wypalonego paliwa. Tam za gdzie stosuje siê (lub stosowano) zamkniêty cykl paliwowy
czêæ wypalonego paliwa nie poddana przerobowi mo¿e byæ sk³adowana wraz z powsta³ymi
z przerobu zeszkliwionymi odpadami wysokoaktywnymi. Dotyczy to np. Niemiec i Zjednoczonego Królestwa WB (UK), a tak¿e USA, które nawet
w przypadku podjêcia rozwa¿anej obecnie decyzji w sprawie budowy zak³adu przerobu nie bêd¹
Kraj

BELGIA
CHINY
FINLANDIA
FRANCJA
HISZPANIA
JAPONIA
KANADA
NIEMCY
REP.KOREI
SZWAJCARIA
SZWECJA
UK
USA

Liczba
eksploatowanych
reaktorów
7
11
4
58
8
53
18
17
20
5
10
19
104

Ca³kowita moc
zainstalowana
w EJ
GWe
5,7
8,6
2,7
63,5
7,4
46,2
12,7
20,3
17,1
3,2
9,1
11
101,1

PTJ

W rozdziale na temat sk³adu izotopowego wypalonego paliwa wskazane zosta³y radioizotopy
produktów rozszczepienia i pomniejszych aktynowców, które obecnie wystêpuj¹ w odpadach wysokoaktywnych pochodz¹cych z przerobu wypalonego paliwa i maj¹ decyduj¹cy wp³yw na aktywnoæ
promieniotwórcz¹ oraz na czas potrzebny do spadku tej aktywnoci do poziomu nie stanowi¹cego
praktycznego zagro¿enia, oceniany na 10 000 lat.

Udzia³ EJ
w produkcji
energii
elektr.
53,8
2,2
29,7
76,2
18,3
24,9
14,8
28,3
35,6
39,2
42
13,5
19,7

Przerób
wypalonego
paliwa
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK¦NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE¦TAK?

Stadium
wyboruur
lokalizacji
sk³adowiska
?
prace
decyzja
decyzja
?
prace
prace
wstrzym.
?
prace
decyzja
prace
decyzja

Termin
uchomienia
sk³adowiska
ok. 2040 r.
ok. 2050 r.
2020 r.
2025 r.
brak
brak
brak
brak
brak
po 2040 r.
2023
brak
brak (2018?)

Sk³adowanie
wypalonego
paliwa
NIE
NIE
TAK
NIE
?
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK

Tabela 3. Postêpowanie z wypalonym paliwem i plany sk³adowania odpadów wysokoaktywnych w wybranych
krajach maj¹cych energetykê j¹drow¹ (znak zapytania oznacza brak decyzji)
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ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE Z ELEKTROWNI J¥DROWYCH. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU

Uwagi koñcowe
Na zakoñczenie kilka uwag dotycz¹cych racjonalnej oceny problemu odpadów z elektrowni j¹drowych:
1. W³aciwoci¹ odpadów promieniotwórczych
w odró¿nieniu od ró¿norodnych odpadów
toksycznych powstaj¹cych w wyniku dzia³alnoci cz³owieka (np. w przypadku krajów OECD
 w ilociach kilka tysiêcy razy wiêkszych ni¿
wszystkie odpady promieniotwórcze) jest ich

rozpad promieniotwórczy. Powoduje on nie tylko zanik w miarê up³ywu czasu (choæ w niektórych przypadkach bardzo d³ugiego) niebezpiecznych radioizotopów, lecz tak¿e umo¿liwia
³atwe wykrycie i identyfikacjê emisji substancji
promieniotwórczych gdyby dosta³y siê do rodowiska. Pozwala to na monitorowanie tego
rodowiska w sposób ci¹g³y wokó³ obiektów
j¹drowych, m.in. takich jak elektrownie j¹drowe, czy przechowalniki i sk³adowiska odpadów,
jak równie¿ na terenie ca³ego kraju.
2. Ca³kowicie opanowane s¹ bezpieczne sposoby ostatecznego sk³adowania odpadów niskoi rednioaktywnych (dlatego w artykule z braku miejsca nie powiêcono temu zagadnieniu
szczególnej uwagi).
3. Wypalone paliwo j¹drowe nie powinno byæ zaliczane do odpadów wysokoaktywnych lecz uwa¿ana za ród³o surowca energetycznego. W przypadku jego przerobu objêtoæ powsta³ych odpadów wysokoaktywnych wyniesie kilkakrotnie
mniej ni¿ objêtoæ wypalonego paliwa co tak¿e
zmniejsza problemy zwi¹zane ze sk³adowaniem.
4. Bezpieczne sposoby kilkudziesiêcioletniego
przechowywania wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych s¹ technologicznie
opanowane, z uwzglêdnieniem zarówno problemów jakie stwarza ich aktywnoæ promieniotwórcza jak i emisja ciep³a;
5. Co do ostatecznego sk³adowania odpadów wysokoaktywnych  osi¹gniêto miêdzynarodowy
konsensus uznaj¹c, ¿e powinny one byæ sk³adowane g³êboko pod ziemi¹, oraz podjêto lub
zintensyfikowano w skali wiatowej dzia³ania
w celu optymalizacji rozwi¹zañ dotycz¹cych
tego zagadnienia.
6. Postêpowanie z odpadami promieniotwórczymi podlega szczegó³owym przepisom miêdzynarodowym, unijnym oraz krajowym z których
wynikaj¹ odpowiednie rozwi¹zania instytucjonalne z niezbêdnymi elementami niezale¿nej
kontroli i informowania spo³eczeñstwa.
7. Energetyka j¹drowa jest jedyn¹ technologi¹
generacji energii elektrycznej, która bierze
pe³n¹ odpowiedzialnoæ za odpady jakie wytwarza, izoluj¹c je od rodowiska i w³¹czaj¹c
koszty ich zagospodarowania, a tak¿e likwidacji obiektów j¹drowych, w cenê energii elektrycznej. Udzia³ kosztów postêpowania z tymi
odpadami w kosztach wytwarzania energii
elektrycznej wynosi oko³o 5% i jest porównywalny z udzia³em kosztu uranu naturalnego,
a fundusze na ten cel s¹ w niektórych krajach
gromadzone na mocy prawa. Np. we Francji
ci¹gana jest op³ata w wysokoci 0,1 eurocenta/kWh energii elektrycznej.
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Oddzielenie w procesie przerobu wypalonego paliwa pierwiastków zawieraj¹cych powy¿sze
izotopy i przemiana tych izotopów (postêpowanie separation-transmutation) pozwoli na znaczne zmniejszenie aktywnoci promieniotwórczej
i czasu potrzebnego do rozpadu promieniotwórczego odpadów wysokoaktywnych. Mo¿e ono
tak¿e umo¿liwiæ optymalizacjê sk³adowania przez
zastosowanie innych rozwi¹zañ dla sk³adowania
izotopów krótko¿yciowych i innych dla d³ugo¿yciowych (postêpowanie separation-conditioning). Najbardziej po¿¹dane jest wyeliminowanie z odpadów pomniejszych aktynowców, które
s¹ nie tylko wysokoaktywne i d³ugo¿yciowe ale
tak¿e alfa-promieniotwórcze, zatem radiotoksyczne. Po oddzieleniu mog¹ one zostaæ poddane wypaleniu w reaktorze na neutronach prêdkich, pod
wp³ywem których ulegn¹ rozszczepieniom. Wydzielenie krótko¿yciowych izotopów Cs-137 i Sr-90
powoduje zmniejszenie aktywnoci pozosta³ych
odpadów, zawieraj¹cych izotopy d³ugo¿yciowe,
o ponad dwa rzêdy wielkoci. Oddzielaj¹c krótko¿yciowe izotopy Cs-137 i Sr-90 mo¿na je sk³adowaæ oddzielnie od d³ugo¿yciowych. Ju¿ obecnie
takie oddzielenie jest mo¿liwe w zak³adach przerobu wypalonego paliwa w Sellafield (Zjednoczone Królestwo WB). Po¿¹dane jest tak¿e oddzielenie d³ugo¿yciowych izotopów jodu I-129 i technetu Tc-99 w celu ich transmutacji za pomoc¹
neutronów. Na przyk³ad oddzielaj¹c technet Tc99 mo¿na nastêpnie przekszta³ciæ go w drodze
absorpcji neutronu w stabilny izotop Ru-100.
Podjête w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia intensywne prace nad nowymi technologiami przerobu wypalonego paliwa mog¹cymi spe³niæ powy¿sze wymagania s¹ zharmonizowane z pracami nad reaktorami powielaj¹cymi na neutronach
prêdkich IV generacji, których wejcie do eksploatacji jest spodziewane oko³o roku 2040. Uruchomienie tych reaktorów bêdzie w stopniu wiêkszym ni¿ dot¹d stymulowa³o przerób wypalonego paliwa z reaktorów lekkowodnych prowadz¹c
do znacznego zmniejszenia objêtoci i  przy zastosowaniu nowych technologii przerobu  tak¿e aktywnoci odpadów wysokoaktywnych.
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8. W przypadku Polski, dopiero przystêpuj¹cej do
programu energetyki j¹drowej mo¿na bêdzie
unikn¹æ wielu obecnie postrzeganych problemów dotycz¹cych odpadów wysokoaktywnych. Fakt, ¿e Polska dopiero przystêpuje do
programu budowy energetyki j¹drowej dzia³a tu na nasz¹ korzyæ, bowiem mo¿na bêdzie
pos³u¿yæ siê nagromadzonymi ju¿ dowiadczeniami i nowymi technologiami, o których
wspomniano w poprzednim rozdziale. Ü
mgr in¿. Jacek T. Kaniewski,
konsultant Instytutu Chemii i Techniki J¹drowej,
Warszawa
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Przypisy
1
Aktywnoæ promieniotwórcz¹ mierzy siê w bekerelach (Bq).
Jeden Bq oznacza jeden rozpad promieniotwórczy na sekundê.
Aktywnoæ promieniotwórcza substancji zawartych w ciele cz³owieka wynosi kilkadziesi¹t Bq.
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2
Przez j¹drowy cykl paliwowy rozumie siê szereg etapów przetwarzania materia³ów j¹drowych pocz¹wszy od ich pozyskania
z ziemskich zasobów naturalnych, poprzez ich oczyszczanie, konwersjê chemiczn¹, wzbogacanie izotopowe, wytwarzanie reaktorowych elementów paliwowych, wypalenie w reaktorze, ewentualny przerób wypalonego paliwa, a¿ do ostatecznego sk³adowania wypalonego paliwa lub powsta³ych z jego przerobu
odpadów promieniotwórczych.
3
W Polsce odpowiednie regulacje zawarte s¹ w ustawie Prawo
atomowe oraz w wydanym na jej mocy Rozporz¹dzeniu RM
w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa
j¹drowego. Powy¿sze akty prawne transponuj¹ do prawa polskiego w³aciwe dla tej problematyki dyrektywy Unii Europejskiej
(UE), z których najnowsza (jeszcze nie transponowana), przyjêta
19 lipca 2011 r. przez Radê Unii Europejskiej (European Council)
dyrektywa w sprawie postêpowania z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi wymaga od pañstw cz³onkowskich
ustanowienia krajowych programów takiego postêpowania
i przed³o¿enia ich Komisji Europejskiej w celu umo¿liwienia ich
oceny i wydania ewentualnych zaleceñ dotycz¹cych poprawek.
Polska jest tak¿e stron¹ Wspólnej Konwencji w sprawie bezpiecznego postêpowania z wypalonym paliwem j¹drowym i bezpiecznego postêpowania z odpadami promieniotwórczymi, która
wesz³a w ¿ycie pod auspicjami MAEA w 2001 r.
4
Stê¿enie promieniotwórcze oznacza aktywnoæ 1 m3 odpadów.
5
W nawiasach podaje siê okres po³owicznego rozpadu radioizotopu.
6
W Szwecji wypalone paliwo traktuje siê jako odpady. Gdyby je przerabiano wówczas zamiast 5%  go udzia³u wypalonego paliwa pokazano by udzia³ odpadów wysokoaktywnych wynosz¹cy poni¿ej 1%.
7
W ca³ym okresie wypalania paliwa uranowego, normalnie obejmuj¹cym trzy cykle pracy reaktora LWR II generacji powstaje w tym
paliwie pluton w iloci oko³o 3% masy paliwa. Jednak w wyniku
rozszczepienia jego izotopów Pu-239 i Pu-241 udzia³ plutonu
w wypalonym paliwie jest mniejszy i wynosi oko³o 1%, w tym oko³o
2/3 izotopów rozszczepialnych. W reaktorach takich dokonuje siê
prze³adunków paliwa przy wy³¹czonym reaktorze i otwartym jego
zbiorniku cinieniowym co 11,5 lat wymieniaj¹c 1/3 rdzenia.
8
Dla porównania mo¿na podaæ, ¿e wci¹gu 50 lat korzystania z Krajowego Sk³adowiska Odpadów Promieniotwórczych w Ró¿anie dostarczono tam odpady nisko- i rednioaktywne o ³¹cznej aktywnoci promieniotwórczej powy¿ej 1012 Bq.
9
W fachowej terminologii anglosaskiej u¿ywa siê terminu heavy
metal (w skrócie HM) okrelaj¹cego j¹drowy materia³ paliwowy
bez czêci konstrukcyjnych elementu paliwowego (kasety).
10
Wczeniejszy przerób w tym przypadku nie ma sensu poniewa¿ jakoæ odzyskanego plutonu psuje siê w miarê up³ywu czasu od separacji plutonu. Jest to spowodowane powstawaniem
Am241 kosztem rozszczepialnego Pu-241.
11
Radiotoksycznoæ jest to cecha nuklidu promieniotwórczego,
wywo³uj¹ca szkodliwe nastêpstwa oddzia³ywania jego promieniowania na tkanki po wnikniêciu do organizmu cz³owieka
w przypadku ich wch³oniêcia drog¹ pokarmow¹ lub wziewn¹.
Zale¿y ona od rodzaju emitowanego promieniowania i jego energii, czasu po³owicznego rozpadu, wspó³czynnika wch³aniania do
organizmu, czasu biologicznego pó³trwania w organizmie, rodzaju tkanki, w której siê gromadzi i jej wra¿liwoci na dany
rodzaj promieniowania.
12
Chodzi tu g³ównie o pociête przed rozpuszczeniem wypalonego paliwa fragmenty koszulek (hulls) prêtów paliwowych zawieraj¹cych hermetycznie zamkniête paliwo j¹drowe, oraz ich koñcówki (end caps).
13
Glina bentonitowa (bentonit) powsta³a w wyniku przemiany
mia³kich drobin szklanych pochodzenia wulkanicznego w minera³y gliny. Sodowe bentonity s¹ zdolne do poch³aniania wody,
pêczniej¹c do objêtoci stanowi¹cych jej wielokrotnoæ w stanie
suchym. S¹ stosowane m.in. do uszczelniania tam. Nazwa pochodzi od miejscowoci Fort Bentona w Montanie (USA). Bentonit wystêpuje tak¿e w Polsce.

