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Podczas przerobu rudy uranowej, po procesie mielenia, (ekstrakcja uranu z
rudy), zostają promieniotwórcze hałdy, ilość porównywalna z ilością rudy,

Proces wzbogacania uranu w 235U: zostawia zubożony uran, stanowiący
odpad w procesie wzbogacania uranu.

Wypalone paliwo w reaktorach – można wyekstrahować zeń rozszczepialne
izotopy 235U i 239Pu,.

Przerób wypalonego paliwa pozostawia odpady wysokoaktywne i
transuranowce. Wydobycie z wypalonego paliwa U, Pu i transuranowców
przyspiesza zanik aktywności pozostałości z wypalonego paliwa. Usunięcie
dodatkowo wszystkich aktynowców powodowałoby, że już po około 300
latach aktywność powstałego odpadu promieniotwórczego osiągałaby
poziom aktywności uranu w glebie.

Przemysł zbrojeniowy pozostawia materiały zawierające długożyciowe 
transuranowce



Klasyfikacja odpadów radioaktywnychKlasyfikacja odpadów radioaktywnych

Odpady wysokoaktywne HLW (od High-Level Waste): przerobione
wypalone paliwo z reaktorów jądrowych i niektórych procedur podczas
produkcji broni jądrowej. Zawierają silnie promieniotwórcze, krótko i
długo życiowe fragmenty rozszczepienia, niebezpieczne związki
chemiczne, toksyczne metale ciężkie. Mogą mieć postać ciekłą, np.
z przerobu wypalonego paliwa.

Odpady niskoaktywne LLW (od Low-Level Waste): z reaktorów, a także
ze źródeł promieniotwórczych (nauka, przemysł i medycyna)

Odpady transuranowe TRU (od TRansUranium), których dostarczają
fabryki przerobu paliwa oraz nuklearny przemysł zbrojeniowy

Odpady o pośredniej aktywności ILW (od Intermediate Level Waste), w
Wielkiej Brytanii materiały o aktywności właściwej beta i gamma
większej od 1,2107 Bq/kg oraz aktywności alfa ponad 4106 Bq/kg.

Odpady o bardzo niskiej aktywności VLLW (od Very Low Level Waste),
aktywność właściwa a, b i g < 400 Bq/kg .
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Długożyciowe odpady średnioaktywne, bardzo stężone, należałoby
zakopywać już w głębsze pokłady ogródka, np. na głębokość 300 m.
Podwyższyłyby one ryzyko, ale zaledwie o 1/30 dawki pochodzącej
w naturalny sposób od 300-metrowej warstwy ziemi.

Dopiero umieszczenie na tej głębokości odpadów wysokoaktywnych z
energetyki jądrowej przypadających na człowieka np. w W. Brytanii
stworzyłoby ryzyko większe niż aktywność naturalna. Z tego też
względu – choć i tu czynnik zaniku aktywności odpadów w miarę
upływu czasu gra na naszą korzyść – składowanie odpadów
wysokoaktywnych podlega szczególnym technologiom i rygorom
jeszcze większej ostrożności niż w dwóch poprzednich przypadkach.

Analiza wskazuje więc, że sama natura napromieniowuje nas znacznie
większą dawką niż produkowane przez człowieka odpady
promieniotwórcze.

A jak długo pozostaną szczelne pojemniki z odpadami?



Vasa – najpotężniejszy okręt 
wojenny na Bałtyku. Co pozostało 

po  333 latach pod wodą ? 



Wśród obiektów wydobytych były 
między wielu innymi baryłki piwa, 
ciągle jeszcze zawierające piwo! 

Jeśli zwykłe beczki od piwa pozostały szczelne po 300 latach w słonej 
wodzie na dnie morza, to czy nie powinniśmy zaufać inżynierom XXI wieku, że 
potrafią zrobić pojemniki na odpady przechowywane w starannie wybranych, 

suchych miejscach, które wytrzymają równie długo?



Wg. G.J. Van Tuyle i in., Nucl. Techn. 101 (1993) 1

Wykres pokazuje także, jak ekstrakcja różnych grup pierwiastków promieniotwórczych 
z tego paliwa zmienia długożyciowość odpadu.

W wypalonym paliwie 
jest 

•ponad 100 nuklidów o 
T1/2 < 30 minut, 

•45 nuklidów o 
30 min < T1/2 < 1 d, 

•14 nuklidów o 
1 d < T1/2 < 14 d

•11 nuklidów 
T1/2 > 10 lat

Zanik względnej radiotoksyczności wypalonego paliwa w czasie.
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A) Stos pastylek paliwowych z UO2 w koszulce. B) Pojemnik miedziany z wkładką z 
żeliwa, zawierający wypalone elementy paliwowe, C) Skała, w której wykonano 
studnie wypełnione bentonitem, D) Część podziemna składowiska głębokiego.



Z powierzchni betonu wokoło 
zbiornika ciśnieniowego reaktora 
usunięto pneumatycznie górną 
warstwę, by pozbyć się skażeń. 

Pętle obiegu pierwotnego 
przemyto chemicznie w celu 
usunięcia osadów 
radioaktywnych. Ich elementy 
przesłano na składowiska 
odpadów. 

Wbrew pozorom, to było łatwe.
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Naczelną zasadą rekultywacji terenu EJ jest doprowadzenie go do stanu 
nadającego się do wszystkich możliwych celów.

Maksymalne napromienienie zbiorowe robotników przez cały okres prac 
na terenie elektrowni może wynieść maksymalnie 11.15 os-Sv. 
Wielkość tę da się porównać z dawką 4.4 os-Sv w roku, w którym 
przeprowadzano ostatnią wymianę paliwa w reaktorze.

W styczniu 2002 r Maine Yankee oceniło całkowity koszt demontażu na 
635 mln dolarów, w tym usunięcie odpadów niskoaktywnych 81.5 mln 
dol, a pakowanie i przewóz  26.8 mln. Wydatki w innych 
elektrowniach są tego samego rzędu. 

Teren EJ jest oczyszczany zgodnie z tak ostrymi normami, że –
niezależnie od rozstrzygnięcia wpływu małych dawek promieniowania 
na organizm – nie będzie tam już materiałów, od których to 
promieniowanie mogłoby pochodzić.

Demontaż Maine Yankee został pomyślnie zakończony.
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 Ulubiona okazja do protestów 
antynuklearnych –
przykuwanie się łańcuchami do 
szyn i zbiegowiska niby to 
obrońców przyrody to stały 
element krajobrazu 
towarzyszącego przewozom.

 A prasa pisze o „świecących 
pociągach”...

 I Greenpeace alarmuje – „koło 
Twego domu będą 
przejeżdżały transporty 
radioaktywne...”

 Czy rzeczywiście są one 
groźne?



Do transportu wypalonego paliwa stosuje się pojemniki 
typu B – odporne nawet na najcięższe awarie

Testy dla pojemników typu B obejmują zderzenia pociągów, upadek z 9 m, uderzenie 
w żelazny pręt, pożar przez 30 minut, zatopienie w wodzie – wszystkie przy 
parametrach ekstremalnych, cięższych niż możliwe w praktyce. 

I po tych wszystkich kolejnych próbach pojemniki muszą pozostać szczelne i
zapewniać dobrą osłonę.
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 Skutki zderzenia- pociąg zniszczony, ale pojemnik zachował 
szczelność i kształt, odkształcenia są niewielkie. A przecież 
pociągi z paliwem wypalonym jadą znacznie wolniej- w Polsce 
max. 60 km/h. 

Skutki zderzenia przy prędkości 130 km/h – pociąg 
zniszczony, ale pojemnik zachował szczelność i kształt, 
odkształcenia są niewielkie. A przecież pociągi z paliwem 
wypalonym jadą znacznie wolniej.



Testy zderzeń wykonuje się także 
dla transportu samochodowego
100 km /h

Inne testy pojemników do przewozu odpadów radioaktywnych

Test pożaru – pojemnik musi wytrzymać 
pożar 30 minut bez utraty szczelności. Test 
wykonuje się przez 90 minut. Temperatura 
powierzchni pojemnika – 750 oC. Ale 
temperatura wewnątrz pojemnika – poniżej 
150 oC, pręty paliwowe pozostają 
nienaruszone.



Pojemnik musi też wytrzymać upadek z 9 m
i test dziurawienia – wbicie żelaznego pręta w bok pojemnika

Pojemnik jest odkształcony, ale nadal szczelny. 
Na zakończenie wykonuje się test zatopienia pod wodą.



Próba zatopienia wykonywana jest po wszystkich kolejnych testach 
symulujących hipotetyczne ciężkie awarie. Obejmuje ona zatopienie pojemnika 
na głębokości 17 m przez 8 godzin, symulowane przez umieszczenie go w 
zbiorniku pod ciśnieniem. Opakowania z materiałami rozszczepialnymi 
umieszcza się ponadto pod wodą na głębokości 1 m przez 8 godzin.



I pojemniki B to wytrzymują! Dla innych typów 
pojemników wymagania są mniejsze.

Opakowanie do przewozu 
aktywności tak małych że 
nie wymagają 
zabezpieczeń

Opakowanie 
przemysłowe – musi 
wytrzymać normalne 
warunki transportu i 
próbę upadku z 9 m

Pojemnik typu A - odporny na 
normalny transport i 
przeciętne awarie. 
Stosowany do transportu 
ograniczonych ilości 
materiałów radioaktywnych, 
które nie spowodowałyby 
znaczących efektów 
zdrowotnych w razie 
uwolnienia

Pojemnik typu B – musi przetrwać 
najcięższe awarie. Stosowany do przewozu 
odpadów radioaktywnych o dużej aktywności, 
np. wypalonego paliwa.
Wymagana odporność na wszystkie testy 
pokazane powyżej. Długość pojemnika około 
6 m, średnica 1,6 m, waga 82 tony.

Są jeszcze pojemniki typu C do transportu 
lotniczego – wytrzymują upadek samolotu...
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 Reaktor EWA – pracował od 1958 roku do 1998 – setki 
zestawów paliwowych różnych typów, przechowywane w 
Świerku, w przechowalniku paliwa wypalonego 19A

 Reaktor MARIA – pracuje od 1973 r. potężne zestawy 
paliwowe, o obciążeniu cieplnym znacznie większym niż w 
EJ i o większej aktywności właściwej. 

 Przechowywane w basenie reaktora MARIA, w 19A, a 
docelowo – na sucho w powietrzu. 

 Technologia kapsułowania paliwa opanowana i 
sprawdzona. 
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Przebieg 
„jednokrotny”
W USA paliwo 
spalone w reaktorach 
termicznych nie jest 
przerabiane ani
ponownie 
wykorzystywane

Recyklizacja plutonu
W innych państwach 
rozwiniętych z paliwa 
spalonego w reaktorach 
termicznych pozyskiwany 
jest pluton za pośrednictwem 
metody PUREX

Pełna recyklizacja
Jeszcze nie 
wdrożone prędkie 
reaktory 
powielające i 
pirometalurgiczne 
przetwarzanie 
paliwa

99%6%5%


