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Odpady promieniotwórcze
Odpady promieniotwórcze powstają we wszystkich dziedzinach, w których wyko-

rzystuje się źródła promieniotwórcze. Gałęzie działalności, w których wykorzystuje się pro-
mieniiowanie jonizujące, i sa źródłem odpadów promieniotwórczych to:

• medycyna

– tomografia komputerowa

– tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT)

– Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

– radioterapia nowotworów

• szerokie spektrum badań naukowych

• przemysł przede wszystkim energetyka, a także m.in.

– pomiary radioizotopowe

– utrwalanie żywności

– napędy jądrowe

– czujniki dymu

Problem odpadów promieniotwórczych jest interesujący i aktualny obecnie w Polsce w
związku z przyjęciem przez Rząd “Programu polskiej energetyki jądrowej”, który zakłada
budowę i uruchomienie w sumie sześciu bloków jądrowych w latach 2024-2043, w tym
uruchomienie pierwszego bloku jądrowego do roku 2033 i kolejnych pięciu w odstępach
dwu-, trzyletnich do 2043 roku. Zaplanowane jest także uruchomienie nowego składowiska
odpadów nisko i średnioaktywnych w 2030 roku ze względu na to, że obecnie funkcjonujące
składowisko w gminie Różan nie będzie mogło już przyjmować dalszych dostaw ze względu
na zapełnienie. [1]

Kontrowersyjnym i budzącym silne emocje jest temat odpadów promieniotwórczych
powstających w procesie przemysłowej produkcji energii elektrycznej w elektrowniach ją-
drowych. Struktura odpadów promieniotwórczych powstających w wyniku pracy typowej
elektrowni jądrowej lekkowodnej o mocy 1000 MWe, pracującej przez rok z paliwem jądro-
wym w postaci tlenków uranu, przedstawiona jest na Rysunku 1.

Na szkicu typowego elementu paliwowego ciśnieniowych wodnych reaktorów jądrowych
(Rysunek 2) przedstawiony jest wagowy i procentowy udział części nadających się do recy-
klingu i stanowiących odpady. Jedynie około 5% wypalonego elementu paliwowego
stanowi odpad. Odpady można sklasyfikować ze względu na ich trwałość jako: bardzo
krótko życiowe (ang. very short-lived (VSL)), krótko życiowe (ang. short-lived (SL)), dłu-
gożyciowe (ang. long-lived (LL)).
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Rysunek 1: Rocznie 58 francuskich reaktorów produkuje około 12 t plutonu, 1.2 t lekkich
aktynowców i 3.5 t produktów rozpadu [3]. UOX oznacza paliwo jądrowe składające się
z tlenków uranu. Pu - symbol pierwiastka chemicznego plutonu.

U 475 do 480 kg Pu 5 kg

(1%)

PR 15 do 20 kg

(3 do 4%)(95 do 96%)

Recykling Recykling Odpady

OdpadyRecykling

Rysunek 2: Skład elementu paliwowego, którego pierwotna masa wynosi 500 kg, po wypa-
leniu. Dokładny skład procentowy zależy od poziomu wypalenia paliwa. Jedynie 3 − 4%
wypalonego paliwa nie nadaje się do recyklingu i nie może służyć w kolejnym cyklu pali-
wowym.
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Ze względu na wydzielaną przez moc promieniowania podział jest następujący:

• VLL (ang. very low level) - bardzo niskoaktywne: złom, gruz i inne odpadki
głównie powstałe w wyniku demontażu, pozostałości górnicze, odpady po
niektórych aktywnościach badawczych i oczyszczaniu skażonych miejsc;

• LL (ang. low level) - niskoaktywne: uszczelki, filtry, rękawice, zalane betonem
odpady, wyprodukowane podczas pracy elektrowni jądrowych, oczyszczalni
i laboratoriów badawczych;

• IL (ang. intermediate level) - średnioaktywne: uszczelki, rozpuszczalniki, kon-
centraty, materiały generatorów pary, dysze, okładziny z elektrowni jądro-
wych i oczyszczalni;

• HL (ang. high level) - wysokoaktywne: produkty rozszczepień, aktynowce
mniejszościowe z wypalonego paliwa;

[3, 4].

Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych

Objętość wszystkich odpadów wyprodukowanych dotychczas i prognoza sumy złożonych
odpadów w latach 2020 i 2030 wyprodukowanych, dla przykładu, przez gospodarkę Francji,
w której około 80% energii elektrycznej jest produkowanej przez 58 reaktorów jądrowych,
znajduje się w tabeli 1 [3].

Czas, jaki jest potrzebny, aby promieniotwórcze odpady osiągnęły moc promieniowania
rzędu naturalnie występujących złóż uranu, zależy od sposobu postępowania z wypalonym
paliwem. Na Rysunku 3 wykreślony jest poziom radiotoksyczności odpadów promienio-
twórczych w latach po usunięciu z reaktora w Sievertach na tonę naturalnej rudy uranu.
W cyklu paliwowym otwartym, kiedy w składowanym paliwie znajduje się Pu (pluton),
lekkie aktynowce i produkty rozpadu, potrzeba na ich rozpad około 250 000 lat. Oprócz
plutonu największym problemem są aktynowce. Jeżeli w trakcie przerobu paliwa odzy-
skamy z niego pluton i zostawimy aktynowce i produkty rozpadu, to takie paliwo osiąga
aktywność występujących w naturze rud uranu po 10 000 lat. Jeżeli z kolei odzyskamy
z paliwa pluton i aktynowce, i składowane będą tylko produkty rozpadu, wystarczy czas
rzędu 300 lat (Rysunek 3) [2].
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Wytworzone
dotychczas

odpady (2007)
Objętość (2020)

Prognozowana
objętość (2030)

HL 2 290 3 680 5 060
IL-LL 41 800 47 000 51 000
LL-LL 82 500 114 600 151 900
LIL-SL 792 700 1 009 700 1 174 200
VLL 231 700 629 200 869 300
Suma 1 151 000 1 804 000 2 251 000

Tabela 1: Skumulowana objętość promieniotwórczych odpadów wyprodukowanych przez
przemysł francuski do roku 2007 i prognoza na przyszłe lata podana w m3. Odpady wy-
generowane przez 3 głównych producentów: EDF, AREVA, CEA dają 99.9% wkładu do
radioaktywności wszystkich odpadów. Zakłady te produkują także około 80% objętości
odpadów nisko i średnioaktywnych. Poza tym na terenie Francji znajduje się około 1100
zakładów, z których pochodzą odpady promieniotwórcze: szpitale, uniwersytety i labora-
toria, przemysł.

Rysunek 3: Tłumaczenie: Total - całe paliwo; Minor Actinides & Decay Products - akty-
nowce mniejszościowe i produkty rozpadu; Uranium Ore - naturalna ruda uranu; Pluto-
nium &Decay Products - pluton i produkty rozpadu; Radiotoxicity of Natural Uranium
and Decay Products - radiotoksyczność naturalnej rudy uranu i produkty rozpadu; Fission
Products - produkt rozszczepienia; Uranium & Decay Products - uran i produkty rozpadu;
Years after Spent Fuel Discharge - lata po rozładunku zuzytego paliwa. Źródło: Salvatores,
NEA report 6090, 2006
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Rysunek 4: Schemat funkcjonowania przemysłu jądrowego z uruchomionymi elektrowniami
IV generacji bez współistnienia elektrowni II i III generacji. Odpady stanowią jedynie
produkty rozpadu, które osiągają poziom promieniowania naturalnych złóż uranu po około
300 latach.

Sposobem na praktyczne wyeliminowanie problemu wysokoaktywnych, długożyciowych
odpadów promieniotwórczych jest wdrożenie wielokrotnego recyklingu polegającego na
tym, że wszystkie aktynowce na koniec każdego cyklu paliwowego reaktora trafiają ponow-
nie do kolejnego cyklu (Rysunek 4). W tym przypadku jedynie straty materiału radioak-
tywnego powstałe podczas procesu odzysku stanowią odpady całego cyklu. Możliwe są dwa
sposoby funkcjonowania przemysłu jądrowego w takim cyklu zamkniętym: z funkcjonują-
cymi elektrowniami tylko IV generacji (Rysunek 4) oraz z koegzystującymi elektrowniami
trzeciej i czwartej generacji (Rysunek 5).

Dotychczasowym i jednocześnie najbliższym realizacji, pomysłem na obchodzenie się
z długożyciowymi odpadami radioaktywnymi jest tworzenie głębokich składowisk geolo-
gicznych. Mimo, że do tej pory powstawały takie składowiska, to w żadnym z nich dotych-
czas nie składuje się odpadów poza celami badawczymi.

Mimo przeprowadzonych szczegółowych analiz, których wyniki [3] przekonują o bezpie-
czeństwie takich składowisk, społeczeństwa mają wątpliwości natury filozoficznej. Łatwo
sobie wyobrazić, że ciągłość przechowywania informacji może zostać przerwana? Okres
setek tysięcy lat wychodzi poza możliwości naszej wyobraźni co do możliwych dróg ewo-
lucji społeczeństw. Nieznane są koleje losu, może jakieś nieoczekiwane, niewyobrażalne
na chwilę obecną wydarzenie spowoduje, że informacja o istniejącym składowisku zaginie,
wtedy kolejne pokolenia mogłyby otrzymać niebezpieczny “prezent” i z zagrożenia tego
nie zdawałyby sobie sprawy. Trudnością jest też wysoki koszt związany z trudnością pogo-
dzenia dwóch cech głębokich składowisk geologicznych, bezpiecznego ulokowania odpadów
na setki tysięcy lat, przy jednoczesnym mało kosztownym dostępie do zmagazynowanych
odpadów. Obecnie nie ma nisko kosztowego sposobu utylizacji wysokoaktywnych odpadów
wdrożonego na skalę przemysłową.

Technologia unieszkodliwiania wysokoaktywnych, długożyciowych odpadów promienio-
twórczych istnieje. Jednak nie jest wprowadzona na skalę przemysłową ze względów eko-
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Rysunek 5: Schemat funkcjonowania przemysłu jądrowego w przypadku koegzystencji elek-
trowni III i IV generacji. Odpady stanowią jedynie produkty rozpadu, które osiągają po-
ziom promieniowania naturalnych złóż uranu po około 300 latach.

nomicznych.
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