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ZNEŠKODNĚNI V7HOÉELEHO PALIVA - JE PODZEMÍ JEDINÉ EEŠENI ?

1. Úvod

Jedním z nejdůležitějších a nejobtížnějších úkolů konce pali-
vového cyklu je trvalé zneškodnění vyhořelého jaderného pali-
va. Největší objem výzkumných prací byl věnován jeho přepraco-
vání, tedy recyklaci štěpitelného materiálu (zejména v zemích
vyrábějících jaderné zbraně) a získání průkazu o možnosti jeho
přímého uložení do geologických formací v hloubkách několika
stovek metrů pod povrchem země. Některé zahraniční instituce,
pověřené tímto úkolem, považují získané průkazy za natolik do-
statečné, že realizaci hlubinného úložiště již zahajují (SRN,
Švédsko, Belgie, USA). Tato cesta je od roku 1993 za kontroly
státních institucí sledována i pro zneškodnění odpadů a vyho-
řelého paliva v České republice.

V poslední době se někteří odborníci vyslovují pro zavedení
tzv. transmutačních technologií, které údajně mají všechny ri-
zikové složky vyhořelého paliva jadernými reakcemi přeměnit na
neradioaktivní. Když k tomu připojíme někdy poněkud fantasti-
cky znějící návrhy na ukládání vyhořelého paliva do velmi hlu-
bokých vrtů v šelfových oblastech nebo subdukčních zónách a
neméně odvážné teorie o vystřelování odpadů do kosmu, musíme
si zákonitě položit otázku: je hlubinné úložiště vyhořelého
paliva, opravdu jedinou možností, jak tyto materiály zneškod-
nit?

2. Podstata toxicity vyhořelého paliva

Před úvahami o metodách trvalého zneškodnění vyhořelého paliva
si povězme, co způsobuje vlastně jeho toxicitu. Mějme však
přitom na paměti, že vyhořelé palivo není podle Atomového zá-
kona považováno za odpad. Je tomu tak proto, že palivo vychá-
zející z reaktoru stále obsahuje štěpitelný materiál, a není
ho málo: dosahuje 2 % U238 v přepočtu na kov; přitom původní,
čerstvé palivo mělo cca 3,5 % štěpitelného U238. Další 2% vyho-
řelého paliva tvoří tzv. štěpné produkty, vesměs radioaktivní
izotopy vzniklé rozpadem uranových jader: počínaje mědí jsou
mezi nimi zastoupeny izotopy všech těžších prvků mendělejevovy
tabulky. Tyto izotopy jsou obvykle hlavní složkou tak zvaných
vysoceradioaktivních odpadů. Zbytek (tj. cca 96 %) tvoří U ,
který sice přímo štěpitelný není, ale může být bombardováním



neutrony převeden na štěpitelné transuranové izotopy, typicky
na Pu239.

Vedle štěpitelnosti izotopů nás zajímají z hlediska ukládání
ještě dvě charakteristiky: poločas rozpadu a míra radioaktivi-
ty. Dlouhodobé izotopy mají poločas rozpadu od několika stole-
tí až po miliony let; jejich doba nebezpečnosti je nejméně o
řád delší. Patří sem téměř všechny štěpitelné izotopy

ale také některé štěpné produkty, jako je Tc ,
Míra radioaktivity se musí brát v úvahu při pláno-

vání manipulačních operací; v úložném systému souvisí přímo
s tvorbou tepla, které musí být bezpečně odvedeno tak, aby ne-
byla narušena funkčnost úložiště.

(aktinidy),
I129, Cs135.

Shrneme-li uvedené charakteristiky, lze zjednodušeně říci, že
každé bezpečné zneškodnění vyhořelého paliva znamená vyřešit
tři problémy: zajistit podkritičnost systému (tedy zabránit
vzniku samovolné jaderné reakce), zajistit dlouhodobou izolaci
radioizotopů a vyřešit dostatečný odvod vznikajícího štěpného
tepla. Jak se s těmito úkoly vyrovnávají různé technické sy-
stémy zneškodnění vyhořelého paliva si řekneme v dalších kapi-
tolách.

3. Systémy trvalého zneškodnění vyhořelého paliva.

Vystřelení do kosmu nelze považovat za reálnou metodu zneškod-
nění vyhořelého paliva vzhledem k velkým bezpečnostním rizi-
kům. Velmi hluboké vrty jsou jistou variantou hlubinného úlo-
žiště, kde je potlačena funkce inženýrských bariér; z tohoto
důvodu jim také nebudeme věnovat samostatnou pozornost. Všim-
neme si blíže pouze následujících čtyř systémů: přímého ulože-
ní vyhořelého paliva, jeho přepracování a dvou systémů známých
pod zkratkami P&T a ADTT.

3.1. Přímé uložení vyhořelého paliva

Principem této metody je vytvoření vzájemně provázaného systé-
mu bariér, umělých i přírodních, které jako celek dokážou
s dostatečnou mírou spolehlivosti zajistit výše zmíněné tři
požadavky. Těmito bariérami jsou - vedle vlastní konstrukce
palivových článků - kontejner hermeticky články uzavírající a
jeho eventuelní výplň, izolační a těsnici materiály zabraňují-
cí volnému pohybu podzemní vody v okolí kontejnerů a horninová
struktura, jež je schopna zamezit nekontrolovanému pohybu ra-
dionuklidů a odvést vznikající teplo. V případě vyhořelého pa-
liva musí být tento systém funkční po dobu téměř sto tisíc
let: to je totiž perioda vysoké toxicity vyhořelého paliva,
rozuměj toxicity vyšší než má nízkoprocentní uranová ruda.



Uvedený systém je považován za prověřený pro různé horninové
struktury: vyvřeliny, tuffy, evapority a jilové sedimenty.
Nicméně, tento systém neni optimálni z hlediska využiti suro-
vin, neboť teoreticky až 98 % uloženého materiálu by mohlo být
ještě využito k produkci energie.

3.2 Přepracování vyhořelého paliva

Již zmíněnou alternativou k přímému uložení vyhořelého paliva
je jeho přepracování. Pod tímto pojmem chápeme obvykle rozpuš-
tění paliva v kyselinách s následným oddělením uranu a pluto-
nia. Ty jsou použity k výrobě nového paliva pro jaderné reak-
tory: v klasických mohou být využity společně ve formě směsné-
ho paliva, v tzv. rychlých reaktorech se používá čisté pluto-
nium. Zbytek radioaktivních materiálů při přepracování vznika-
jících obsahuje transplutoniové izotopy a štěpné produkty:
souhrne jsou tyto materiály označeny jako vysoceradioaktivní
odpady.

Z hlediska uložení se zdá být uvedený postup příznivý: zbavíme
se totiž dlouhodobých vysoce toxických zářičů. Perioda toxici-
ty vysoceaktivních odpadů se tím pádem zkracuje řádově na de-
setitisíce let. Tím je také řečeno, že odpady po přepracování
vyžadují umístění do hlubinného úložiště. Ale problém není až
tak jednoduchý: přepracovat palivo lze totiž jen asi třikrát:
zkoncentrují se v něm některé izotopy uranu a plutonia, které
nejsou štěpitelné a navíc štěpné reakci brání. Důsledkem je,
že po nějakém čase stejně musíme přistoupit k přímému uložení
paliva, navíc o méně příznivém radioizotopickém složení (vyšší
toxicita). Produkujeme také ochuzený uran, se kterým je třeba
nakládat jako s radioaktivním odpadem. A ne zanedbatelným mo-
mentem je cena přepracování, která je dvojnásobná v porovnání
se zneškodněním vyhořelého paliva přímým uložením.

3.3. PST (Partitioning and Transmutation)

Dělení a transmutace, jak lze v titulku uvedený název přelo-
žit, je vlastně vylepšené přepracování. Vedle izolace uranu a
plutonia totiž dokáže tento postup oddělit z rozpuštěného pa-
liva i tzv. minoritní aktinidy: jsou to vesměs štěpitelné izo-
topy transplutoniových prvků. A to nám dává nové možnosti. Od-
dělené štěpitelné materiály lze použít jako palivo pro speci-
álně navržené reaktory. Jelikož se přitom tyto izotopy jader-
nými rakcemi přemění na štěpné produkty, bývá tento proces
označován jako jaderná přeměna, tj. transmutace.

Porovnáme-li P&T s přepracováním paliva, nabízí nám některé
další možnosti: odstraňuje vysoce radiotoxické minoritní akti-
nidy a umožňuje izolaci vybraných radioizotopů použitelných



jako zářičů v průmyslu a medicine. Na druhou stranu, metoda
neni rozpracována natolik, aby výrazně zkrátila dobu potřebnou
pro izolaci vyhořelého paliva, čimž pádem neodstraňuje potřebu
vybudováni hlubinného úložiště. A přitom všem plati poznámka o
omezeném počtu recyklaci paliva, uvedená v předchozim odstav-
ci, nemluvě o nové potřebě skladovat po dobu cca 150 let izo-
top curia. Podrobnější informace o této metodě nalezne zájemce
v /!/ a 121.

3.4. ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technology)

Slovo transmutace se nám objevuje i v názvu dalšiho systému
zneškodnění vyhořelého paliva, označovaném jako urychlovačem
řízená transmutační technologie. Je třeba podotknout, že za
tímto názvem se skrývá přes deset technických variant, hovořit
budeme o té z nich, která je dostatečně reprezentativní. Její
principem je vytvořit tak intenzivní neutronový tok, který
všechny štěpitelné izotopy skutečně rozštěpí. Bylo prokázáno,
že k jaderné přeměně dochází i u některých štěpných produktů,
což vede optimisty k názoru, že lze takto zneškodnit všechny
radioaktivní materiály.

Technicky je příslušné zařízeni uspořádáno tak, že proud pro-
tonů z urychlovače je veden na tzv. tříštivý terč vyrobený na-
př. z olova. Protony z něj dokážou „vyrazit" značné množství
neutronů, které se pak již zapojují do transmutačních procesů.
To ovšem vyžaduje přísun transmutovatelného materiálu: tím mů-
že být vyhořelé palivo rozpuštěné v tavenine fluoridových so-
lí; z ní se pak produkty transmutace oddělí.

Uvedená metoda nebyla dosud demonstrována: dosavadní závěry
vycházejí spíše z teoretických výpočtů a z několika oddělených
experimentů. Tyto podklady však již ukázaly, že proces trans-
mutace nebude probíhat tak optimálně, jak si fyzikové předsta-
vovali. Každý radioizotop má totiž jinou schopnost dospět k
jaderným reakcím. V praxi to znamená, že každý z nich potřebu-
je jinou dobu zdržení v reaktoru. Zároveň při vysokých neutro-
nových tocích dochází ke vzniku indukované aktivity: neaktivní
materiály se touto cestou přeměmní na radioaktivní.

V každém případě, snížení radiotoxicity vyhořelého paliva je z
hlediska úložiště vždy pozitivním jevem, proto - ač metoda po-
třebu hlubinného úložiště nesnižuje - může být přínosem pro
jeho bezpečnost: potřebná doba funkčnosti se zkrátí na cca ti-
síce let. Zajímavý přehledný materiál, který oceňuje momentál-
ní stav výzkumu transmutačních technologií ve světě, je uveden
v seznamu literatury pod číslem /3/.

ADTT má však ještě jeden rozměr: pokud bude funkční, umožní
využívat jako palivo thorium, kterého je na zemi podstatně ví-



ce než uranu: objevil by se tak nový zdroj energie, který by
byl schopen zajistit potřeby lidstva na budouci milénium.

4. Závěr

Jak bylo již v textu ukázáno, nelze na základě dosavadních
znalosti předpokládat, že bychom se v krátké době několika de-
setileti dokázali obejit bez hlubinného úložiště; a to ani
v připadě, že by se podařilo realizovat některý z nových kon-
ceptů zneškodněni vyhořelého paliva. To však neznamená, že by-
chom neměli podporovat výzkum nových cest, zejména pokud je-
jich aplikace může vést ke sniženi časových nároků na herme-
tičnost úložného systému.
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