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WYPALONE PALIWO
REAKTORÓW BADAWCZYCH EWA I MARIA

W INSTYTUCIE ENERGII ATOMOWEJ W ŚWIERKU

Instytut Energii Atomowej, a poprzednio Instytut Badań Jądrowych, eksploatuje
reaktory badawcze dla prowadzenia badań fizycznych i technologicznych oraz dla pro-
dukcji izotopów promieniotwórczych, dla neutronowego znacznikowania krzemu pół-
przewodnikowego oraz neutronowej modyfikacji innych materiałów, a także dla wielu
zastosowań jak sterylizacja radiacyjna dla medycyny.

Reaktor EWA, eksploatowany od 1958 roku do 1964 roku na mocy 2 MW,
a następnie do 1967 roku na mocy 4 MW, pracował na paliwie prętowym typu EK-10
o niskim, 10% wzbogaceniu w uran 235. Zużyto w tym okresie 2594 pręty paliwowe.

Od 1967 roku reaktor EWA, po przebudowie, rozpoczął pracę początkowo na
mocy 8, a wkrótce po tym na 10 MW, używając jako paliwa zestawów typu WWR-SM
0 wzbogaceniu 36% w uran 235, a od roku 1992 używa się pewnej modyfikacji tego
paliwa nazwanej WWR-M2.

Ponieważ, jak się przewiduje, reaktor EWA będzie pracował do końca 1994 roku,
można powiedzieć, że pozostanie ostatecznie 2527 sztuk zestawów wypalonego paliwa
WWR-SM i WWR-M2, licząc w pojedynczych, ponieważ istnieją także zestawy stano-
wiące konstrukcyjnie zespolone po trzy pojedyncze, zestawy zwane potrójnymi.

Reaktor MARIA, uruchomiony pod koniec 1974 roku, rozpoczął pracę na mocy
nominalnej 30 MW w 1976 roku. Używa się w nim zestawów paliwowych typu MR,
sześciorurowych, o długości jednego metra, z uranu wysokowzbogaconego, to jest za-
wierającego 80% izotopu 235.

Podczas eksploatacji tego reaktora do produkcji izotopów promieniotwórczych oraz
do napromieniania materiałów konstrukcyjnych dla reaktorów energetycznych do roku
1985 zużyto 195 zestawów paliwowych.

W 1985 roku reaktor MARIA został wyłączony w celu prowadzenia prac konstru-
kcyjnych, dostosowujących go do zmienionych programów wykorzystywania energii
atomowej w Polsce oraz do zmienionych wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochro-
ny radiologicznej.

Od roku 1993 reaktor znajduje się w stanie rozruchu po zakończonej przebudowie
1 jest bliski osiągnięcia mocy nominalnej 30 MW. Przewiduje się jego pracę przez co
najmniej 20 lat, w wyniku czego powstanie jeszcze około 800 wypalonych zestawów
paliwowych.

Aktualnie więc Instytut Energii Atomowej gospodaruje następującymi ilościami
wypalonego paliwa z reaktorów badawczych

- EK-10-2594 pręty,
- WWR-SM i WWR-M2 - 2527 zestawów;
- MR - 195 zestawów

i przewiduje oprócz tego mieć do zagospodarowania jeszcze około 800 sztuk zestawów
typu MR

Cale wypalone paliwo przechowywane jest na mokro, to jest w basenach pod wodą
tak pr/.yreaktorowych. jak i na zewnątrz obiektów reaktorowych, w specjalnych przc-
rhowalmkach
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Z uwagi na ilości paliwa zgromadzonego w przechowałnikach stanowią one, z pun-
ktu widzenia obowiązującego prawa, oddzielne obiekty jądrowe, a ich eksploatacja jest
zgodna z odpowiednimi przepisami i zasadami. Kontroluje się systematycznie zawartość
substancji promieniotwórczych i produktów korozji w wodzie basenów przechowa-
wczych oraz utrzymuje się wysoką czystość tej wody.

Stan i ilość przechowywanego paliwa wypalonego jest przedmiotem systematy-
cznych kontroli Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologi-
cznej, a także Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w ramach traktatu o nieroz-
przestrzenianiu broni jądrowej.

Dotychczas wypalone paliwo nie spowodowało zagrożenia dla ludzi i środowiska
dzięki temu, że eksploatacja przechowalników prowadzona jest przez zespoły eksploatu-
jące reaktory EWA i MARIA.

Zbliżające się definitywne wyłączenie reaktora EWA stwarza dla Instytutu pewien
problem wymagający rozwiązania.

Obserwowane uwolnienia substancji promieniotwórczych w postaci produktów roz-
szczepienia do wody basenów przechowawczych wskazują na to, że paliwo nie będzie '
mogło zawsze być przechowywane pod wodą.

Weźmy pod uwagę, że ilość substancji promieniotwórczych, zarówno długożycio-
wych produktów rozszczepienia jak cez 137 (T1/2 ~ 30 lat), stront 90 ( T J Q ~ 28 lat), jak
i aktynowców bardzo długożyciowych, które powstają podczas napromieniania neutro-
nami, jaka będzie zgromadzona w naszym paliwie wypalonym, to odpowiednik w przy-
bliżeniu promieniotwórczości jednej tony radu, aby użyć tego obrazowego porównania.
Dzisiaj jest to odpowiednik ponad połowy tony. Wyobrażamy sobie więc skalę pro-
blemu. Zanim możliwości transmutacji akceleratorowej w specjalnych siłowniach staną
się u nas realne technicznie, paliwo należy bezpiecznie przechować przez kilka dzie-
siątków lat. Służą takiemu celowi suche przechowalniki. Technologia jest dzisiaj na
świecie opanowana i sprawdzona.

Posiadamy u nas wstępną dokumentację projektową dwu różnych koncepcji:
- francuskiej typu CASCAD - blok z gniazdami gwarantujący bezpieczne przechowy-^

wanie przez 50 lat;
- niemieckiej typu KASTOR - pojemniki staliwne gwarantujące przechowywanie przez

40 lat.
Każda z tych koncepcji ma swoje zalety i słabości.

Francuski przechowalnik CASCAD wymaga, by kiedyś paliwo wyekspediować. Po
50, lub jak twierdzą konstruktorzy, po 100 latach. Jeśli uwzględnić perspektywę unie-
szkodliwienia przez transmutację oraz fakt, że ta koncepcja jest tańsza od niemieckiej,
wydaje się ona bardziej interesująca.

Niemieckie KASTORY, gwarantujące przechowywanie przez 40 lat, nadają się, po
ich zaspawaniu, do definitywnego składowania paliwa w głębokich podziemnych składo-
wiskach.

Czy to w Polsce kiedy okaże się dopuszczalne? Trudno dzisiaj powiedzieć. Kon-
cepcja ta jest droższa od francuskiej. g

W każdym razie muszą być czynione usilne starania o sfinansowanie kosztownej, ale
nieuniknionej, operacji "wypalone paliwo jądrowe". *

Ciągłe ponawianie rozpoznania możliwości wywozu wypalonego paliwa do produ-
centa, czyli do Federacji Rosyjskiej, skąd, ma się nadzieję, nie będzie żądania zwrotu do
Polski wysokoaktywnych odpadów powstałych przy jego przerobie, nie powinno osła-
biać wysiłków na rzecz rozwiązania problemu w kraju.

Wariant z wywozem do Europy Zachodniej i powrotem oraz składowaniem
wysokoaktywnych odpadów jest niezwykle kosztowny i przez to najmniej realny.

60


