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1. Úvod 
To proč nás tento druh odpadů tak tíží je stěžejní a to je radioaktivita.  

Radioaktivita je proces, při kterém se nestabilní prvky rozpadají a snaží se dosáhnout stejného 
nukleonového čísla jako železo, což je nejstabilnější prvek ve vesmíru, a při tomto procesu se uvolňuje mimo 
jiné i energetické záření a při změně počtu protonů a neutronů v jádře, dochází ke změně samotného 
prvku.[25] 

Dnešní 3-K (3 Degrese Kelvin Background Radiation) [4] či-li přirozená kosmická radiace je pouze 
pozůstatek po prudkém roztažení hmoty z vysoko energetické singularity, tento jev je nazýván “Big Bang“. 
Když pomineme zdroje ve vesmíru, jako černé díry, hvězdy atd. dalším zdrojem radioaktivity jsou 
radionuklidy s velice dlouhým poločasem rozpadu 9Tc, 239Pu, 242Pu, které vznikly při výbuchu velice žhavých 
supernov (díky termojaderné fůzi) a po zabudování do masy planety se dále rozpadaly na další radionuklidy 
jako 235U. 238U, 232Th, které se dále nestihli rozpadnout. Tento proces tvoří přirozené radioaktivní pozadí naší 
planety, které ovšem stejně jako kosmické není homogenní. [13] 

Do roku 1885, kdy Wilhelm Röntgen vynalezl rentgen (zdroje paprsků x) bylo na Zemi pouze toto 
přirozené radioaktivní pozadí. Od té doby bylo radioaktivní záření využíváno pro medicínské, průmyslové a 
zemědělské účely. Nesmíme zapomenout na vojenské využití. Nicméně využívání radioaktivity vede 
k produkci odpadů a mnoho z nich obsahuje velké množství radionuklidů, které vyzařují do prostředí 
radioaktivní záření. Tento druh odpadů nazýváme radioaktivní.[5] 

Cílem této práce je alespoň z části popsat průběh cesty radioaktivního odpadu od jeho vzniku, až po 
jeho konec. Další důvod je malou měrou přispět k obohacení českých textů k této problematice, kterého není 
v ucelené formě mnoho. 

1.1 Lidstvo a odpady 
Samotný vývoj lidského druhu je neoddělitelně spojen s produkcí odpadu. V minulosti nebyla problematice 
odpadového hospodářství kladena velká důležitost. V mnoha případech se odpad transportoval do míst 
s nízkou hustotou obyvatelstva a tam byl jednoduše uložen. Dnes se ovšem snažíme nakládat s odpady tak, 
aby dopad na biosféru byl minimalizován a alespoň z části, je snaha uchovat planetu pro další generace. [15] 

Nejinak je to i s radioaktivními odpady v dnešní době. Za radioaktivní odpad se bere materiál, který 
obsahuje či je kontaminován radionuklidy v určitém množství, které si stanovují jednotlivé státy.[5] 
V meziválečném období byl nejrozšířenější zdroj ionizujícího záření 262Ra, které bylo používáno v medicíně 
a jako fluorescenční materiál. Známá je tzv. aféra Radium Girls[31], kdy ženy ručně nanášely barvy na bázi 
radia na náramkové hodinky a aby předešli roztřepení štětců tak špičky štětců olizovali společně s barvou.[6] 
Odpady kontaminované právě tímto radionuklidem s poločasem rozpadu 1622 let[7] se velice často dostávali 
do okolí, kanalizace, půd či kontaminovali povrchové vody. 

1.2 Lidstvo a radioaktivní odpad ve velkém měřítku 
Nejvíce radioaktivního odpadu z vojenského a civilního sektoru je ovšem v celosvětovém měřítku 

dnes již poměrně bezpečně uloženo. Ovšem ne vždy tomu tak bylo, hlavně od roku 1948 během 
padesátiletého závodu o vojenskou nukleární převahu, kdy hlavní cíl mocností jako USA a SSSR bylo 
vyrobit co nejvíce plutonia a na odpady vzniklé při této činnosti se nebral zřetel a byly vypouštěny do 
biosféry. [3] 

1.2.1 Začátky a nehody 

Konkrétní případ takto zamořené plochy často zvané „horká skvrna“ je oblast Majak, poblíž závodu 
na přepracování nukleárního paliva v Ozersku. V období 1949 až 1951 se odpady vypouštěli do blízké řeky 
Teča, jedná se zhruba o 2,7 MCi odpadů a v tomto povodí bydlelo kolem 120 000 obyvatel.[8] 

V roce 1957 v komplexu na přepracování radioaktivních odpadů v Ozersku explodovala nádrž 
s radioaktivním odpadem (vlivem nadkritického množství štěpných látek) a asi 2 MCi v podobě 
„východouralské radioaktivní stopy“ (viz obr. 1) dopadlo do oblasti, kde se vyskytovalo 272 000 obyvatel, 
naštěstí nebyla zasažena žádná větší aglomerace.[8] 
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Obrázek 1 Východouralská radioaktivní stopa[8] 

Od roku 1951 byla většina odpadů se střední aktivitou vypouštěna do jezera Karačaj, kde se nacházelo 
zhruba 120 MCi aktivity beta. V okolí se vyskytovalo 40 000 obyvatel.[8].  V úložištích závodu Majak je 
stále asi 1 GCi jaderných odpadů, ke konci r. 1995 z nich bylo zaskleno (tj. převedeno do skelné fáze) asi 250 
MCi.[8] 

Nutno podotknout, že jezero Karačaj je již dnes plně zavezeno a do programu dekontaminace a 
zabezpečení oblasti byly investovány obrovské finance, ale i přesto v této oblasti a nejen v ní je biosféra 
velice narušena. 

Další z masivních úniků radioaktivních odpadů do biosféry je úložiště Hanford v USA, kde se do 
obrovských kontejnerů (viz obr. 2) ukládali vysoce radioaktivní vodní roztoky, které ovšem ve velké míře 
prosakují a je nutno investovat ohromné částky do náprav. 

 

Obrázek 2 Netěsnící kontejnery[8] 

Náklady na odstranění těchto úniků radioaktivity do prostředí jako byl například Černobyl, jsou 
enormní a nikdy nelze tyto následky eliminovat pouze minimalizovat.[9] 

1.2.2 Radioaktivní odpady v České a Československé republice 

U nás vzniká mnoho druhů radioaktivních odpadů především v jaderných střediscích jako je například Ústav 
jaderného výzkumu (ÚJV Řež, a.s., který je největším původcem a zpracovatelem institucionálních odpadů). 
Provádí také celou řadu výzkumů v mnoha oblastech od separace radionuklidů až po pyrochemické a 
pyrometalurgické metody přepracování použitého jaderného paliva.  Významní producenti jsou zařízení pro 
výrobu radiofarmak pro analytické laboratoře, které spolupracují s Mezinárodní agenturou pro atomovou 
energii (MAAE) a pro lékařské účely.[5] 
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V roce 1992 zanikl Ústav pro výrobu, výzkum a využití radioizotopů (ÚVVVR), který dodával 
radionuklidy pro všechny zařízení nacházející se na území ČSSR. Z této výroby a distribuce vznikaly jak 
kapalné tak pevné odpady, které se shromažďovaly, zpracovávaly a předávaly k uskladnění. Stanice pro 
zpracování radioaktivních odpadů v ÚJV Řež slouží již od roku 1959 a dodnes zpracovává institucionální 
odpady z celé České republiky.[5] 

Ovšem situace, která panovala do roku 1972 [11] se změnila spuštěním A-1 jaderné elektrárny 
v Jaslovských Bohunicích a v roce 1985 jaderná elektrárna Dukovany [12], kdy bylo potřeba přizpůsobit 
stávající technologie na zvětšený objem a vyšší radioaktivitu odpadů. Dále bylo potřeba vyřešit problematiku 
uložení tohoto vysoce nebezpečného odpadu, se kterou se při výstavbě do tak velké míry nepočítalo, protože 
Sovětský svaz měl odebírat použité palivo, dále ho zpracovávat a pravděpodobně obohacovat a použít 
k výrobě zbraní hromadného ničení.  

Tato problematika se vyřešila vybudováním úložišť podléhající přísným mezinárodním 
bezpečnostním požadavkům. Bylo vybudováno úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany a přidalo se 
k již zbudovaným úložištím na institucionální odpady v Hostimy a v bývalých dolech Richard a Bratrství. 
[14] 

2. Absorbovaná dávka (Dose Units) 
Absorbovaná dávka je jednotka pomocí, které vyjadřujeme množství energie, které materiál absorboval. 
Absorbovaná dávka (D) je definována jako množství energie, která je deponovaná do jednotky hmotnosti, 
jako výsledek interakce mezi energií ionizujícího záření dε a materiálem o hmotnosti dm v konečném 
objemu. [20] 

=   

Jednotkou energie je joule a hmotnosti kg, tudíž absorbovaná dávka je v definovaná jako 1 J/kg. A název 
absorbované dávky je gray (Gy): 1 Gy = 1 J/kg.  

Tabulka 1 Váhový faktor WR  a citlivost orgánů WT [9] 

Typ radiace (energetického záření) Rozpětí energií (elektronvolt) Tkáně a orgány WR WT 

Fotony, jakákoliv energie 
 Gonády 

Kostní dřeň 

1 0,20 

0,12 

Elektrony a miony, jakákoliv energie  Tlusté střevo 

Plíce 

1 0,12 

0,12 

Neutrony, energie 

< 10 keV 

10 keV - 100 keV 

100 keV – 2 MeV 

2 – 20 MeV 

>20 MeV 

Žaludek 

Močový měchýř 

Hruď 

Játra 

Jícen 

5 

10 

20 

10 

5 

0,12 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Protony, energie 
 Kůže 

Štítná žláza 

5 0,05 

0,01 

Alfa částice a jiná větší jádra  
Povrch kostí 

Zbytek 

20 0,01 

0,05 

Problém nastává při absorbování 1 Gy tkáněmi, jelikož efekt na tuto tkáň je ovlivněna druhem a 
množství energie obsažené v ionizujícím záření. Na překonání tohoto problému byla zavedena jednotka 
zvaná váhový faktor (viz Tabulka 1)WR (Weighting factor), která započítává vliv hmotnosti tkáně.[21] 

Dalším druhem jednotky je ekvivalentní dávka (HT), která zahrnuje vliv druhu radiace (R) a hmotu tkáně na 
kterou působí. 
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= ∑ ,                       

DT,R je množství absorbované dávky v Gy. 

Pro posouzení vlivu citlivosti tkáně a orgánů byla zavedena veličina WR (viz Tabulka 1), která zhodnocuje 
citlivost tkáně na biologická rizika. Zahrnutím těchto vlivů a vlastností do jednoho celku tak definujeme 
efektivní dávku (E). 

= ∑ = ∑ ,,         

Efektivní dávka tedy popisuje množství deponované energie do tkání (J/kg) v souvislosti s váhovým faktor 
tkáně a jejím druhu. Její jednotka je Sievert (Sv).[21] 

2.1 Další jednotky 
Někdy jsou také používány starší jednotky například Roentgen equivalent man (rem): 1rem = 0,01 Sv. 
Dalším příkladem je starší, ale stále používaná jednotka rad: 1 rad = 0,01 Gy. Jednou z důležitých Becquerel 
(Bq) je jednotka odvozená z SI soustavy, která vyjadřuje intenzitu radioaktivního záření, čili počet přeměn za 
určitý čas.[17] 

1	 =          1	 =
	 	čá

	
 

Další jednotkou používanou vládou Spojených států amerických a průmyslem je Curie (Ci). Jednotka Ci je 
ekvivalentní aktivitě 1 gramu rádia 226 (226Ra). [22] 

= 3,7	 × 10 Bq = 37	GBq 

3. Legislativní principy ochrany v České republice 
V České republice zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů a správní normy stanovují ochrany před vlivem 
ionizujícího záření. Za účelem naplnění znění zákona byl založen 1. ledna 1993 [16] Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB), který dohlíží na bezpečnost a radiační ochranu. Vydává povolení k nakládání “se zdroji 
ionizujícího záření, povolení k nakládání s RAO, povolení k umístění, výstavbě a provozu jaderných zařízení, 
povolení k jednotlivým etapám uvádění jaderných zařízení do provozu, k povedení rekonstrukce nebo jiných 
změn ovlivňující jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost a další 
ozáření„[5]  

 

 

 
Obrázek 3 

Schéma vazeb 
mezi 

institucemi 
[5]  

Schválení tohoto zákona společně s dalšími normami bylo snahou sjednotit dosavadní legislativu se 
směrnicemi Evropské unie, především se směrnicí 69/29Euratom. K plnému sjednocení však došlo, až v roce 
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2002 vydáním novely atomového zákona a následných prováděcích předpisů. Zejména vyhlášky SÚJB č. 
307/2002Sb., o radiační ochraně. Právě tato vyhláška stanovuje limity, které omezují dávkový příkon na 
lidský organismus.[5] 

§24 atomového zákona č. 18/1997 Sb., nese odpovědnost za bezpečnost při nakládání s použitým 
palivem držitel povolení čili provozovatel jaderného zařízení v případě jaderných elektráren Dukovany a 
Temelín se jedná o ČEZ, a.s. A potom co ČEZ, a.s, prohlásí použité palivo za odpad, přebírá odpovědnost 
státní instituce Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která má povinnost bezpečně uložit 
radioaktivní odpady.[2] 

3.1 Limity vyplívající z vyhlášky SÚJB č. 307/2002Sb 
Pro osoby, které nedobrovolně přichází do styku s radioaktivními látkami je limit stanoven na 1 mSv za 
kalendářní rok či ve výjimečných případech 5 mSv za dobu 5 kalendářních roků jdoucí za sebou. Limity 
stanovené pro pracovníky pracující s ionizujícím zářením je stanoven na hodnotu 100 mSv a za dobu 5 
kalendářních roků jdoucí za sebou a nesmí být vystaven dávce větší než 50 mSv za kalendářní rok. Pro 
obyvatelstvo v blízkosti zařízení pracující s ionizujícím zářením se limity vztahují na průměrně ozáření, které 
je vypočítáno pro všechny možnosti, kterým mohou být vystaveny (zevní ozáření, požití či vdechnutí 
radioaktivních látek).  Tato hodnota nesmí překročit 250 µSv za kalendářní rok. Úložiště radioaktivních 
odpadů jsou ze zákona bezpečná, pokud nedojde k překročení limitu 0,25 mSv za kalendářní rok.[24] 

Vnitřní limity našich dvou jaderných elektráren Dukovany a Temelín jsou nastaveny přísněji, než 
stanovuje zákon. Roční limit pro pracovníka je stanoven na 20mSv za kalendářní rok. Skutečná dávka, které 
je pracovník za rok vystaven, se pohybuje okolo 5-6 mSv za kalendářní rok.[17] 

3.2 Princip “As Low As Reasonably Achievable“ 
Ve zkratce ALARA, je základní princip radiační ochrany, který je také začleněn do vyhlášky SÚJB č. 
307/2002Sb. o radiační ochraně a stanovuje “hodnoty pro peněžní ekvivalent snížení kolektivní efektivní 
dávky (vliv radioaktivního záření na celé tělo)[17]u ozářených pracovníků nebo u obyvatelstva, a to 
odstupňované v závislosti na vztahu očekávané průměrné efektivní dávky a limitů„[5]  

V praxi tato definice znamená, posuzovat radiační ochranu nejen z pohledu výsledného snížení záření 
(např. vybudováním odstiňující bariéry), ale také z finančního hlediska čili peněžní ocenění předpokládaného 
snížení ozáření. Tedy rozumě dosažitelná úroveň je kompromis mezi ochranou a finanční zátěžím kterou 
přináší a proto některé bezpečnostní prvky nemusí být provedeny, pokud by náklady převyšovaly přínos 
z tohoto opatření.[18] 

3.3 Základní legislativní pojmy 
Před tím než začnu rozebírat jednotlivé části problematiky RAO, rád bych zde uvedl pár základních pojmů, 
které se budou v této prácí vyskytovat a jsou definovány v zákonech č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. 
 

• Radioaktivním odpadem jsou látky, předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo jimi 
kontaminované, pro něž se nepředpokládá další využití. [1] 

• Skladování radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva je předem časově omezené umístění 
radioaktivních odpadů nebo vyhořelého, případně ozářeného jaderného paliva do určených prostorů, 
objektů nebo zařízení. [1] 

• Ukládáním radioaktivních odpadů je trvalé umístění radioaktivních odpadů do prostorů, objektů 
nebo zařízení bez úmyslu jejich dalšího přemístění. [1] 

• Úložištěm radioaktivních odpadů je prostor, objekt nebo zařízení na povrchu nebo v podzemí 
sloužící k ukládání radioaktivních odpadů. [1] 

• Uvolňovací úrovní je hodnota hmotnostní aktivity nebo celková aktivita, při jejichž nepřekročení 
mohou být radioaktivní odpady, radioaktivní látky a předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy 
nebo jimi kontaminované uváděny do životního prostředí bez povolení Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost (SÚJB). [1] 
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4. Přírodní pozadí a rizika 
Zatímco limity dané zákony se vztahují na radioaktivní záření z antropogeniích zdrojů (především jaderných 
elektráren), ale radioaktivita nás obklopuje a je součást přírody jako takové a vyskytuje se, jak bylo zmíněno 
v úvodu, v celém vesmíru a tím pádem i na Zemi, jsme jí obklopeni. Na Zemi dopadá v podobě kosmického 
záření (včetně z povrchu Slunce), jehož části jsou z části absorbované v termosféře a ozónové vrstvě a je 
obsažena i v samotné planetě v podobě rozpadajících se radionuklidů. Je obsažena ve vzduchu, vodě, potravě 
i samotném lidském těle.[15] 

Radionuklidy jako 238U a 235U, Thorium 232Th a draslík 40K a jejich rozpad se podílí z 50%[33] na 
termální energii Země a společně s konvekčním prouděním ve svrchním plášti [19] jsou zdrojem celkové 
vnitřní energie Země. Jeden z radionuklidů vznikajících rozpadem radioizotopu uranu a thoria (viz Obrázek 
10) je radium 226Ra jehož následným rozpadem vzniká inertní plyn radon 222Rn, který má poločas rozpadu 
3,85 dnů a představuje značnou část radiačního pozadí na Zemi (viz Obrázek 4).[23] 

Veškerý život na Zemi je adaptovaný na určitou hladinu radioaktivního záření a je dokonce určitou 
hladinou radiace stimulován. Nízká radiace uhlíku 14C je vhodná pro vývoj a adaptace života v důsledku 
rekombinace dusíkatých bází v nukleových kyselinách (vlivem mutací). 

 

Obrázek 4 Velikost radiačního pozadí pro vybrané země za rok [86] 

4.1 Rizika 
Obecně lze rozdělit účinky radioaktivního záření na organismus jako dvojí. Deterministické a stochastické. 

Deterministické účinky lze definovat jako poškození organismu přesnou dávkou radioaktivního 
záření. Prahová citlivost odpovídá zhruba dávce 1 Sv. K nejznámějším projevům deterministického 
poškození řadíme akutní nemoc z ozáření, akutní poškození kůže a jiné. Charakteristické projevy pro 
deterministické účinky je jejich okamžitý projev, lokální účinky (roli hraje místo a velikost přijaté dávky) a 
velice důležitý fakt, že účinky se nepřenášejí na další generace. [17][26] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5 Deterministické účinky[9] 
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Stochastické účinky lze definovat jako šanci projevu poškození tkáně, která je po delší dobu 
vystavena velice malým dávkám radioaktivního záření (přibližné hodnoty 0 – 0,05 Sv).[9] Nejčastějším 
projevem stochastických účinků je nádorové onemocnění takřka libovolné tkáně. Charakteristické projevy 
pro deterministické účinky jsou dlouhodobé projevy, poškození tkáně není lokalizováno v místu proniknutí 
radioaktivního záření do organismu, dochází k trvalým změnám v genech a přenosu takto pozměněných genů 
do dalších generací.[ 17][26] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Klasifikace 
Radioaktivní odpady obsahují radionuklidy či jsou jimi kontaminovány. Koncentrace a aktivita radionuklidů 
má vliv na výběr metody zpracování odpadu a na formu konečného uložení. Důležitou roli hrají radionuklidy 
také v klasifikaci radioaktivního odpadu, základní rozdělení je popsáno v Tabulce 2. Způsobů členění je 
velké množství, budou zde uvedeny pouze ty nejzákladnější. 

Tabulka 2 Rozdělení radioaktivních odpadů [9] 

Druh odpadu Hodnocené vlastnosti 

Radiologický 
Kritické množství, poločas rozpadu, množství generovaného tepla, intenzita radiace, aktivita 
a koncentrace radionuklidů, povrchová kontaminace, Dose jednotky pro dané radionuklidy,  

Fyzikální 
Skupenství, rozměry, objem, hmotnost, stlačitelnost, disperzibilita, těkavost, rozpustnost ve 
vodě, mísitelnost 

Chemický 
Chemická nebezpečnost, korozívnost, nepodléhající korozi, rezistence, organický obsah, 
hořlavost, reaktivita, výron plynů, sorbce radionuklidů, obsah solí v kapalných odpadech 
nízko – pod 1g/dm3 a vysoko solné – (vice jako stovky g/dm3)[5] 

Biologický Potenciální riziko, rozložitelnost, infekčnost 

5.1 Další druhy klasifikace 
Podle místa vzniku lze odpady hodnotit na institucionální, z výroby jaderného paliva, odpady z vyzařovaných 
jaderných zařízení, z provozu jaderný reaktorů, zpracováním použitého jaderného paliva a odpady z těžby a 
zpracování uranových rud.[27] 

5.1.1 Institucionální odpady 

Institucionální odpady, které vznikají při neenergetickém využití ionizujícího záření a mít odlišné 
radiologické, chemické či fyzikální vlastnosti. Do této kategorie řadíme také použité palivo z výzkumných 
reaktorů (například v ÚJV Řež).  

Typické kapalné odpady jsou použité laboratorní odpady, odpady z radiochemických procesů, odpady 
z aktivních sprch, použité zásobníky na radiofarmaka, kaly či iontoměniče. [26][5] 

Pevné odpady jsou tvořeny běžným laboratorním odpadem (papír, sklo, textil, buněčná vata atd.), 
použitými filtry, kontaminované části technologický a konstrukčních zařízení a materiálů. Lze sem zařadit i 
organické materiály (části zvířat, tkáně či exkrety). Z minulých dob řadíme předměty kontaminované 226Ra 
(viz, kapitola 1.1 - aféra Radium Girls), které byly využívány pro luminiscenční vlastnosti (hodiny, ciferníky 
atd.). Další druh pevných institucionálních odpadů jsou uzavřené zdroje ionizujícího záření. [26][5][51] 

Obrázek 6 Stochastické účinky[9] 
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Množství vyprodukovaných a zpracovaných institucionálních odpadů (viz Obrázek 7).  

 

Obrázek 7 Množství institucionálních odpadů[5] 

Uzavřené zdroje ionizujícího záření dělíme podle jejich aktivity a poločasu rozpadu jednotlivých 
radionuklidů. Zářiče s poločasem rozpadu pod 100 dnů a aktivitou okolo 100 MBq je nutno uložit do 
dočasných skladů, kde po poklesu aktivity pod uvolňovací úroveň, s nimi lze nakládat jako s ostáními 
odpady (například 90Y, 192Au či 192Ir používané při brachyterapii). [27][51] 

Silné kobaltové a cesiové zářiče s aktivitou 100-1000 TBq se ukládají do úložišť pro střední aktivní 
odpady. Cesiové zářiče s aktivitou po 10 MBq je možno uložit do při-povrchových úložišť. [5][27][51] 

Poslední skupinu tvoří radionuklidy jako plutonium či americium s aktivitou 10 MBq až po 10 GBq, 
které mají velice dlouhý poločas rozpadu. Typickým příkladem využití americia je jako součást požárních 
hlásičů. Jejich uložení je společné s materiály s nízkou až střední aktivitou s dlouhým poločasem rozpadu. 
[5][27][51] 

Tabulka 3 Nejpoužívanější radionuklidy v institucionálním odpadu [5] 

Oblast využití Radionuklid Poločas rozpadu Aktivita 

Biologický výzkum 

3H 12,3 r < 50 GBg 

14C 5730 r < 50 GBg 
85Sr 64,8 r < 50 GMg 

Uzavřené zářiče 

60Co 5,3 r < 1 PBg 
137Cs 30,4 r < 200 GBg 
153Gd 244 d < 40 GBq 
226Ra 1600 r < 500 MBg 

Terapie, klinické testy radiografie 

32P 14,3 d < 200 MBq 
30Co 5,3 r < 1 PBq 
125I 60,1 d < 10 GBq 

129Ir 74 d < 200 TBq 
137Cs 30,4 r < 200 GBq 

Testování trhlin 

41Ar 1,8 r < 5 MBq 

44Sc 83,8 d < 500 MBq 
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5.1.2 Odpady vzniklé v průběhu palivového cyklu a v jaderných zařízeních 

Do této kategorie řadíme odpady vzniklé při činnosti jaderné elektrárny, odpady z obohacování jaderného 
paliva, reaktorové odpady, odpady vzniklé při přepracovávání použitého jaderného paliva (v České republice 
se palivo do použitelné formy pro jaderné reaktory nepřepracovává).[21][5] 

Odpady vzniklé vyřazením jaderného zařízení nebo kontaminované pracoviště kde docházelo k manipulaci 
s radioaktivními látkami a jejich štěpením.[6][5] 

Další možnosti dělení Tabulka 4 a Tabulka 5. [5] 

Tabulka 4 Členění dle fyzikálních vlastností[21] 

Charakteristika Vlastnosti odpadu 

Skupenství Pevné, plné a kapalné 

Rozměr a hmotnost Malé, střední a velké rozměry a hmotnosti 

Stlačitelnost Stlačitelné a obtížně stlačitelné 

Těkavost Těkavé a netěkavé 

Hořlavost Spalitelné a nespalitelné 

Rozpustnost a mísitelnost Rozpustné a nerozpustné či mísitelné a nemísitelné 

 

Tabulka 5 Členění dle radiační charakteristiky[21] 

Charakteristika Vlastnosti odpadu 

Poločas rozpadu (doba životnosti) 
Přechodně radioaktivní s poločasem rozpadu pod 1 rok, krátkodobé 

s poločasem rozpadu od 1 do 30 let a dlouhodobé s poločasem 
rozpadu nad 30 le 

Aktivita radionuklidů 

Nízko aktivní – 10 Bq/m3 (orientační hodnota) 

Středně aktivní – 109-1014 Bq/m3 

Vysoce aktivní – vice jako 1014 Bq/ m3 

Záření emitované při rozpadu Alfa záření α – přírodní radionuklidy, Beta záření β a Gamma záření γ 

Výron tepla 
Hraničním limitem mezi středním uvolňováním tepla a vysokým je 

tepelný výkon 2 kW/m3, toto teplo hraje roli při transportu, skladování 
a samotnému ukládání odpadů 

Povrchová kontaminace Bez povrchové kontaminace, slabě, středně a silně 

Kritické množství 

(pro 238U je to množství kulového 
s průměrem 18cm a hmotnosti  

48kg) [29] 

Množství štěpného materiálu, kdy dochází k samovolné řetězové 
reakci, při množství štěpného materiálu přibližující této hodnotě 

podléhá odpad velice přísným bezpečnostním podmínkám 

K velice běžným pevným odpadům zařazujeme kontaminované sklo, polyetylen, PVC, ochranné pomůcky, 
papír apod. často vznikajících ve výzkumných a medicínských střediscích. [26] V jaderných elektrárnách 
používající VVER (vodo-vodní energetický reaktor)[30] vznikají pevné odpady při výměnách zanesených 
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filtrů (obsahující mimo jiné i aerosoly) a iontoměničů a součásti zařízení, která byla vystavena 
radioaktivnímu záření atd.[5] 

Z kapalných odpadů vznikajících v jaderných elektrárnách uveďme vody z primárního okruhu, odluhy 
z parogenerátorů apod. 

K plynným radioaktivním odpadům patří těkavé látky (radiojód), nestálé izotopy vzácných plynů (Kr, Xe….) 
a aerosoly. Aerosoly jsou zachytávány na filtrech téměř s 100% účinností.[6] Štěpné produkty mají obvykle 
velice krátké poločasy rozpadu a proto stačí zadržet tyto produkty a počkat až se samovolně rozpadnou a 
následně vypustit do biosféry. [6] 

U některých klasifikací je patrné, že se upřednostňují kvalitativní vlastnosti než hranice reprezentovaná 
číselnou hodnotou. Z důvodu těžce definovatelného tzv. „hraničního efektu“. Typickým příkladem je 
radioizotop 137Cs, který s poločasem rozpadu 30,4 roku[5] neřadíme mezi radionuklidy s krátkým poločasem 
rozpadu, při tom ale přesahují tuto hodnotu poločasu rozpadu (30 let) pro krátkodobé radionuklidy jen 
nepatrně.[5][32] 

5.2 Klasifikace dle Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
(MAAE) 

5.2.1 Koncept 
Schéma (viz Obrázek 8) znázorňuje klasifikační schéma rozdělené na základě aktivity a poločasu rozpadu 
radionuklidů v jednotlivých druzích odpadů. Rozpětí úrovně radioaktivity (vertikální osa) se pohybuje od 
zanedbatelné do velmi vysoké úrovně. Tyto vysoko aktivitní odpady je nutnost izolovat od biosféry. 
Horizontální osa znázorňuje poločas rozpadu jednotlivých radionuklidů v rozmezí od krátkých (rozpad 
v sekundách) až po velice dlouhé (miliony let). [32] 

 

 

Obrázek 8 Konceptuální rozdělení druhů radioaktivního odpadu[5] 
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5.2.2 Druhy odpadů dle MAAE 

NORM (Naturally occuring radioactive materials) hlavní složkou jsou radinuklidy radium a radon, 
vznikající rozpadem uranu a thoria (viz Obrázek 9). Obecněji jsou to radionuklidy přirozeně vyskytujícím 
v přírodě. Antropogenní činností zahrnující spalování fosilních paliv, těžba či hnojení se koncentrace NORM 
zvyšují. Lze je klasifikovat jako nízko aktivní (NAO), velmi nízko aktivních (VNAO) a také jako odpady o 
radioaktivitách nižších než uvolňovací úroveň (OUÚ). [5][9] 

TENORM (Technologically-Enhanced, Naturally-Occurring Radioactive Materials) jsou materiály 
obsahující přírodní radionuklidy, jejichž koncentrace byla zvýšena technologickými operacemi jako těžba, 
obohacování rud, výroba fosfátových hnojiv, výroba papíru, produkce nafty a zemního plynu, recyklace 
kovů, spalováním odpadu atd.[34][5] Česká legislativa kategorie NORM a TENORM nezahrnuje. 

Odpady o radioaktivitách nižších než uvolňovací úrovně (OUÚ) obsahují malé množství 
radionuklidů a roční efektivní dávka nesmí překročit hranici 0,001 mSv. Při nepřekročení této hodnoty odpad 
nepodléhá žádné radiační ochraně a nejsou na něj kladeny žádné zvláštní způsoby zpracování.[32] 
V důsledku lze konstatovat, že se jedná o neradioaktivní odpady, které ovšem figurují v MAAE z důvodu 
konzistentnosti budoucí klasifikace, kterou MAEE připravuje.[5] 

Přechodné (velmi krátkodobé) odpady (PŘO) obsahují radionuklidy s velice krátkým poločasem 
rozpadu (do 100 dnů). Jejich aktivita se pohybuje kolem uvolňovací úrovně, lze je skladovat do povrchových 
úložišť a není vyžadované žádné stínění při manipulaci a uložení.  Po klesnutí koncentrace pod uvolňovací 
úroveň, lze uvést do biosféry bez souhlasu odpovědných orgánů. Příkladem je odpad kontaminovaný 
radionuklidy 192Ir či 99mTc.[5][9][32] 

Velmi nízko aktivní odpady (VNAO) jsou takové odpady, které nesplňují podmínky pro klasifikaci 
jako (OUÚ), ale nevyžadují velký stupeň kontroly. Tento odpad lze ukládat do povrchových zařízení typu 
řízených skládek. Lze sem zařadit hlušinu po těžbě radioaktivních materiálů, slabě kontaminované materiály 
(vyřazené součásti jaderných zařízeních např. stavební materiál), nízce kontaminovaná zemina, odpady typu 
NORM. Proto pro odpady spadající do této kategorie není nutno budovat úložiště s velice komplikovanými 
bariérami, ale postačí zjednodušený izolační systém. V české legislativě však tato kategorie není uvedena. 
Kdyby byla, šlo by některé kapalné odpady z jaderných elektráren ukládat do těchto levnějších variant 
úložišť.[35][5][32] 

Nízko aktivní odpady (NAO) obsahují velkou škálu materiálů kontaminovaných krátkodobými 
radionuklidy s vyšší koncentrací, ale malým obsahem dlouhodobých radionuklidů. Při manipulaci s těmito 
odpady je nutné použít stínění a jsou ukládány do úložišť s důkladnou izolací od povrchu do hloubky 30 
metrů po dobu více jak 100 let. Jako hranice pro tuto klasifikaci je používaná hodnota povrchové efektivní 
dávky 2 mSv/h. Pro radionuklidy s poločasy rozpadů méně jak 30 let a α emitující dlouhodobé radionuklidy 
je limit stanoven měrnou aktivitou méně jak 400 Bq/g v průměru pro celé úložiště a 4000 Bq/g pro 
jednotlivou obalovou jednotku. Pro dlouhodobé radionuklidy emitující β a γ záření (14C, 36Cl, 63Ni, 93Zr, 
94Nb, 99T a 129I) je přípustná průměrná aktivita stanovena výše (až k desítkám kBq/g) ovšem hodnoty mohou 
být specifické pro danou lokalitu a daný způsob ukládání. [32][5] 

Středně aktivní odpady (SAO) obsahují radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu ve větším 
množství a nutnou izolací od biosféry, než poskytují povrchové úložiště a je nutné zvolit hloubku mezi 
desítkami a několika stovkami metrů pod povrchem, samozřejmě záleží na lokálních podmínkách. Během 
skladování není nutno počítat a přizpůsobovat se generovanému teplu. Odpady mohou obsahovat 
radionuklidy, jejichž radioaktivita nepoklesne na bezpečnou hodnotu během času, po kterou je společnost 
schopna zachovat dohled nad úložištěm. Hraniční úroveň mezi středně aktivní odpady a nízko aktivní odpady 
nelze definovat, protože hodnota aktivit odpadů budou záviset, až na skutečném zařízení na likvidaci odpadu 
a s ním spojená bezpečnostní dokumentace a podpůrné bezpečnostní analýzy. Pro účely komunikace, než 
bude takové zařízení vybudováno, může regulační orgán stanovit tuto hranici na základě obecných 
bezpečnostních parametrů.[32][5] 

Vysoce aktivní odpady (VAO) obsahují velké koncentrace radionuklidu s dlouhým i krátkým 
poločasem rozpadu, ve srovnání s SAO. Dále je nutno počítat se značným množstvím generovaného tepla 
(hraniční hodnota je hodnota tepelného výkonu  2kW/m3) po celá staletí[5]. Je nutno vybudovat úložiště ve 
stabilních geologických útvarech několik stovek a více metrů pod povrchem. Ovšem rozhodnutí o 
vybudování takového úložiště je nutné podložit technicko-ekonomickou analýzou a je závislé na legislativě 
daného státu.[5][9][32] 
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Toto rozdělení je ovšem jen informativní nelze přesně stanovit jednotlivé hranice, z důvodu 
radionuklidů obsažených v odpadech, protože mají rozdílné vlastnosti. Jako například radioaktivita, poločas 
rozpadu, charakter emitovaného záření, množství generovaného tepla atd. a od nich odvozené uvolňovací 
úrovně. Proto záleží na každém státu, jak tyto kategorie začlení či nezačlení do své legislativy.[5][9][32] 

 

Obrázek 9 Uranový, thoriový a plutoniový rozpad[77] 

5.3 Odpad s radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu 
Tyto dopady neobsahují větší množství radionuklidů s poločasem rozpadu menším jak 30,2 let a vyskytují se 
jak v VAO, SAO či NAO, ale jejich poměr v SAO a NAO je ve srovnání s VAO relativně nízký. Mezi 
důležité krátkodobé radionuklidy patří 3H, 90Sr,63Ni, 106Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 147Pm, 151Sm a 154Eu. Většina 
těchto radionuklidů vzniká štěpením jaderného paliva. [21][9] 

5.3.1 Tricium 
Tricium (3H) je jediný radioaktivní izotop vodíku, jádro obsahuje proton a dva neutrony na rozdíl od stavby 
vodíku (1H), které je složeno pouze z protonu. Tricium je ve velice malém množství (tvoří ~10-18 % 
z celkového množství vodíku na Zemi) produkováno interakcí mezi kosmickým zářením s plyny v horní části 
atmosféry a jeho celkové množství v globálním měřítku je odhadovaná na 7,3 kg.  Velké procento z tohoto 
množství je tvořeno triciem, které je pozůstatkem jaderných testů v atmosféře. Kde vstupuje do koloběhu 
vody a padá v podobě kontaminovaného deště. [37][9] 

Tricium také vzniká v atomových elektrárnách jako produkt štěpení (zhruba 0,01 – 0,02% procent 
z celkového množství). Celkově komerční jaderné elektrárny vyprodukují asi 2g tricia za rok. Tricium je 
používáno v průmyslu jako součást tloušťkoměrů, součást luminiscenčních barev (exitové cedule, světla na 
přistávacích drahách či na displeje hodin). Poločas rozpadu tricia je 12,3 let a během nízko energetického β 
rozpadu se uvolňuje maximální energie 19 keV. S těmito vlastnostmi je 3H považováno za méně nebezpečný 
radionuklid. Ovšem je schopno nahradit normální vodík v chemických a fyzikálních procesech a je proto v 
biosféře velice mobilní. Nejčastější forma tricia je plynný (HT) a oxidy tricia (HTO), někdy nazývané 
triciová voda či supertěžká voda.[36] HTO je schopná zastoupit H2O v reakcích a její koloběh je také stejný. 
Koncentrace tricia v povrchové vodě je 0,4 – 1,2 Bq/l.[37][9] 
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Lze ji přijmout do organismu pitím vody, příjmem potravy, dýcháním či přes pokožku. 99% 
vdechnutého HTO je absorbováno v plicích a krevním řečištěm transportováno do celého těla. Při pozření je 
gastrointersticiálním systémem rovněž distribuováno do krve. Během minut po vstřebání je zaznamenatelná 
zvýšená hladina tricia v tělních tekutinách, orgánech a tkáních. Během 1 až 2 hodin je distribuováno do všech 
tekutin v těle a zhruba do 10 dnů vyloučeno společně s vodou.  
Zdravotní rizika jsou především spojená s poškozením buněk ionizujícím zářením spojené s rozpadem tricia 
během jeho obsažení v lidském těle (viz stochastické účinky).[37][9] 

5.3.2 Kobalt – 60 
60Co vzniká rozmanitými druhy jaderných reakcí například neutronovým ozařováním 59Co (jediný stabilní 
izotop Co), který je obsažen ve stavební oceli a slitinách obálky jaderného reaktoru, nejedná se tedy o 
přírodní radionuklid. Poločas rozpadu 60Co je okolo 80 dnů a emitovaná energie gama paprsků se pohybuje 
okolo 1,17 – 1,33 MeV a tato energie představuje vysoké riziko možné expozice. [37][9] 

Z důvodu vysokoenergetického gamma záření je 60Co používán pro komerční i medicínské užití. 
Jeho využití je pro měření tloušťky automobilových karosérií, zjišťování vad ve svařených spojích či vad 
odlitků, sterilizacích medicínských materiálů atd. Je hlavním zdrojem záření pro léčbu rakovinného bujení 
v lidském těle. [38][9] 

Gastrointersticiální systém, který zpracovává potravu je zdrojem vnitřního ukládání kobaltu 
v organismu. Kobalt je důležitým prvkem nacházející se v tkáních. Nejvíce je koncentrován v játrech, odkud 
se uvolňuje do krve a do dalších tkání. V lidském těle zůstává v rozmezí 6 až 800 dnů a během této doby 
ozařuje organismus zářením z β a γ rozpadu.[38][9] 

5.3.3 Stroncium – 90 
Stroncium se vyskytuje ve stopovém množství společně s vápníkem a bariem, zatím co minerály jako 
obsahující Sr jako celestin či stroncianit jsou velice vzácné. Obsah stroncia v zemské kůře je asi  0,025%. 
88Sr tvoří zhruba 83% z toho množství, dále známe 3 další stabilní izotopy 84Sr, 86Sr a 87Sr. Samotný izotop 
60Sr má poločas rozpadu 29,1 let a rozpad je doprovázen emitováním vysoko energetických β částic 
s maximální energií 546 keV. Rozpadá se na 90Y, které má poločas rozpadu 64 hodin a jeho rozpadem se 
emitují další vysoko energetické β částice s maximální energií, která je ovšem mnohem vyšší a dosahuje 
hodnoty 2,28 MeV. Hlavním zdrojem 90Sr je štěpení radionuklidů především 238U, je majoritní radionuklid: v 
použitém jaderném palivu, VAO jako výsledek znovu z pracovávání použitého paliva a radioaktivního 
odpadu vznikajícím při chodu reaktoru.[41][9] 

Stroncium je využíváno do tloušťkoměrů, pro medínské účely je využíváno jako zdroj pro léčbu očních a 
kožních onemocnění. Nejdůležitější je ovšem použití v RTG (radioizotopový termoelektrický generátor). 
RTG je zařízení poskytující po velice dlouhou dobu (desítky let) stálý zdroj stejnosměrného proudu[39] a je 
využíván do zařízení, která musí dlouhodobě fungovat bez zásahu člověka (monitorovací stanice, první 
vesmírné sondy atd.). Masivní využití RTG je potencionální největší zdroj odpadu obsahující 90Sr. Odpady z 
jaderných zařízení, které jsou kontaminovány tímto radionuklidem: iontoměničové pryskyřice, záchyty na 
filtračních zařízeních, nečistoty ve výparnících, zhutněné či nezhutněné odpady a ozářené 
komponenty.[41][9] 

Zvýšená koncentrace 90Sr v půdách (4 mBq/g) po celém světě jez způsobena spadem následujícím po 
jaderných testech (viz Obrázek 10), ostrý hrot v roce 1986 je způsobeno nehodou v Černobylu.[41][9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 10 Koncentrace 90Sr a 137Cs[9] 
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Stroncium je vysoce rozpustné ve vodě a s pomocí deště se dostává hluboko do půdy, kde je vstřebáno 
pomocí kořenů do rostlin. Tímto způsobem se dostává do potravního řetězce.  
30 až 40% přijatého stroncia do lidského organismu je absorbováno v krevním systému, u dětí je toto 
procento vyšší a pohybuje se okolo 60%.  Největší riziko je v jeho vlastnostech, protože stroncium je 
schopno izomorfně zastupovat vápník a deponovat se v kostní tkáni a způsobovat tak řídnutí kostí, poruchy 
krvetvorby… Okolní tkáň je po dlouho dobu vystavena radioaktivnímu záření z rozpadu 90Sr, čímž zvyšuje 
riziko propuknutí radioaktivního bujení (viz stochastické účinky).[41][9] 

5.3.4 Cesium – 137 
137Cs má poločas rozpadu 30,17 let a při svém rozpadu emituje vysokoenergetické beta částice a po rozpadu 
na izotop 137mBaria emituje gamma záření o energii 0,662 MeV. (viz Obrázek 11).[42][9] 

 

Obrázek 11 Rozpad 137Cs[78] 

Cesium má využití v medicínském a průmyslovém odvětví díky jeho poločasu rozpadu. Je využíváno pro 
sterilizaci medicínského materiálu (obvazy atd.), obalů na mléka či ozařování potravin (například koření ze 
zemí s výskytem nebezpečných onemocnění). Dále se využívá při ničení rakovinotvorných národů. 
Velké množství 137Cs obsahuje použité jaderné palivo, VAO, radioaktivním odpadem vzniklým chodem 
jaderného reaktoru či iontoměničové pryskyřice používána k čištění chladící vody. Tento izotop byl také 
uvolňován do atmosféry při testech nukleárních zbraní a následkem spadu jím bylo kontaminováno obrovské 
množství půdy. Při Černobylské nehodě došlo k tavení materiálu obsahující Cs a Sr a jejich oddělení, 
z důvodu že Cs je těkavější jak Sr, které je více žáruvzdorné. Z tohoto důvodu bylo Cs kontaminovaná daleko 
(vzdálenost až k Anglii) větší plocha než Sr.[ 42][9][40] 

Z důvodu vysoké elektropozitivity Cs snadněji uvolňuje valenční elektrony a vytváří se tak iontové a 
elektrokovalentní vazby mezi blízkými anionty. 137Cs v chemických sloučeninách, které jsou rozpustné ve 
vodě, se tak snadno dostává do spodní vody a kontaminuje půdu a skrz rostliny, které Cs absorbují společně 
s vodou. Tímto způsobem se dostává do potravního řetězce. Lidský organismus absorbuje cesium skrz 
zažívací trakt z přijímané potravy. Cesium má podobné chemické vlastnosti (oba jsou alkalické kovy) jako 
draslík a draslík je jeden ze základních prvků v lidském těle. Většina pozřeného cesia je absorbovaná 
oběhovým systémem skrz střeva. [42][9] 

6. Odpady s radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu 
Tyto dopady obsahují větší množství radionuklidů s poločasem rozpadu větším jak 30,2 let, pocházejí 
z objektů na přepracovávání paliva, vznikáni při chodu jaderného reaktoru či jsou obsaženy v materiálech 
vyřazených z provozu. Mezi důležité dlouhodobé radionuklidy patří 14C, 99Tc, 238,239,240,242Pu a 237Np. 

6.1 Uhlík – 14 
Před testy jaderných zbraní a spalováním fosilních paliv byl jediný zdroj radionuklidu kosmické záření 
dopadající do atmosféry, kde dochází ke změněně 14N na 14C vlivem velkého množství proudu neutronů. Tato 
přeměna se odehrává také při výbuchu atomových zbraní. Poločas rozpadu 14C je zhruba 5730 let.[44][43][9] 

Celkové množství 14C na Zemi je odhadován k 44,2 tunám. Množství, které se uvolnilo při testech 
jaderných zbraní je odhadováno na 1,3 tuny. Velké množství (zhruba 1% hmotnosti) použitého uhlíku 
v reaktoru (moderátor či reflektor) obsahuje právě 14C, který je vysoce mobilní v podzemních vodách a 
v atmosféře ve formě plynného CO2. Toto množství je odhadováno na 160 000 tun. 
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14C při svém rozpadu emituje β částice s maximální energií 156 keV a průměrnou 49,5 keV. 
Nebezpečí pro lidský organismus je při vnitřní kontaminaci tímto radionuklidem během dýchání či 
konzumací kontaminované potravy. (viz stochastické účinky). Nejvíce používaný způsob odstranění 
materiálu kontaminovaného 14C je jeho spálení a uložení koncentrovaného popele. [44][43][9] 

6.2 Technecium - 99 
99Tc je produkováno štěpením U a Pu a je hlavní radionuklid v použitém jaderném palivu a VAO. Menší 
množství je také produkováno v medicínských a akademických institucích. Jedná se o uměle vytvořený 
radioizotop. Jedinou výjimku tvoří malé množství vytvořené při samovolné jaderné reakci v Gabonu.  
Neexistují stabilní izotopy technecia z 10 hlavních izotopů pouze 97Tc, 98Tc a 99Tc mají dlouhý poločas 
rozpadu, u ostatních se pohybuje hodnota pod 90 dnů. Během rozpadu 99Tc na stabilní prvek 99 Ru (2,13×105 

let) se emitují β částice (viz Obrázek 12). 99mTc je metastabilní izotop 99Tc, které se díky svému poločasu 
rozpadu (6 hodin) používá v nukleární medicíně jako stopový indikátor.[46][9][47] 

 

Obrázek 12 Rozpad techneciové řady[78] 
99Tc je obsaženo v půdě z důvodu spadů během atmosférických testů jaderných zbraní. Průměrná 
koncentrace v půdě je okolo 0,1 pCi/kg. 99Tc je velice pohyblivé v aerobním prostředí. 99Tc bylo dříve 
vypuštěno BNFL (British Nuclear Fuels Limited) do moře, dnes již je toto ovšem zakázáno. Dnes je 
používána metoda separace 99Tc z kapalných odpadům pomocí tetrafenylfosfóniumbromidu (C6H5)4PBr. 
Nejvíce vyskytující se sloučenina obsahující 99Tc je TcO4 [45], což je kapalina tvořící převážnou část 
množství odpadů obsahující 99Tc. [9] 

TcO4 se snadno hromadí v střevech a plicích, po požití či vdechnutí kontaminovaných potravin a 
plynů. 50% až 80% požitého množství je přeneseno do oběhového systému, ve štítné žláze se uloží kolem 
4% a setrvá zde průměrně 12 hodin. Žaludeční stěna a játra jsou další orgány kam je TcO4 přednostně 
distribuováno, dále je skrz krevní řečiště redistribuováno do všech orgánů s tkání v těle. Zhruba 75% 
technecia v orgánech je vyloučeno z těla během 1,6 dne, zbylých 25% je rozptýleno a vyloučeno během 3 až 
22 dnů. Během rozpadu 99Tc se emituje  β záření s maximální energií 293 keV, které představuje vnitřní 
ohrožení pro organismus (viz stochastické účinky). [9][48] 

6.3 Jód - 129 
V přírodě se vyskytuje pouze jeden stabilní izotop jódu a to 127I ve formě iontů jódu, pouze v této formě je 
přijímán do lidského těla. 129I je v prostředí vytvářen v hydrosféře a litosféře a interakcí kosmického záření 
s xenonem. Poměr 127I k 129I je v přírodě 107 ku 1. Radionuklidem 129I je kontaminovaná půda na celém světě, 
jako následek spadu po testech jaderných zbraní a díky jeho extrémní mobilitě v prostředí a poločasem 
rozpadu okolo 15,7×106 let představuje vážná nebezpečí. 

Během rozpadu 129I se emituje převážně nízko energetické β záření (0,150 MeV) a menší množství γ 
záření. Vzhledem k množství emitované energie představuje nebezpečí pro vnitřní tkáně než pro vnější části 
organismu. [9][49] 

Jód je přirozenou součástí půd a hornin, je obsažen ve všech živých organismech. Lidské tělo 
obsahuje 10 – 20 mg a 90% je obsaženo ve štítné žláze. Vstupuje 129I do organismu skrz přijímání potravy a 
dýcháním, většina je rozpuštěna v tělních tekutinách a skrz ně se jód hromadí ve štítné žláze. Jeho vylučování 
z tohoto orgánu záleží na stáří organismu u dětí do 5 let během 23 dnů a u dospělých okolo 80 dnů. Nízko 
energetické β záření může zapříčinit rakovinné bujení v uzlinách štítné žlázy. [9][49] 
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Upravení jódu do izolované formy, ze které by se dále nešířil, je komplikované. Všechny 
halogenové ionty jsou vysoce rozpustné ve vodě a díky tomu se uvolňují z cementových materiálů a je tím 
pádem také vysoce mobilní v povrchových vodách. [9][17] 

6.4 Plutonium  
Plutonium je člověkem vytvořený prvek (i když stopové hodnoty lze nanést na místech, kde probíhaly 
samovolné štěpné reakce). Izotopů tohoto prvku je celá řada a mají rozdílné poločasy rozpadu a záření jen 
emitují. Plutonium patří do skupiny aktinoidů, patři do skupiny transuranů a vyskytuje se v mnoha 
oxidačních formách. [9][50] 

Plutonium bylo vyráběno ve velkém množství během let 1944 -1994 za účelem výroby atomových 
bomb (dnes USA vlastní zhruba 100 000 kg). Plutonium vzniká během štěpení v jaderných reaktorech, kde 
uran absorbuje jeden či více neutronů. Z velké části je takto izotop 238U. [9] 

Štěpením 235U se uvolňují až 3 neutrony, které mohou být absorbovány 238U a produkovat různé 
izotopy plutonia např. 239Pu. Štěpením plutonia vzniká zhruba 33% energie produkované v klasických 
jaderných reaktorech. 238Pu je také používáno jako materiál při výrobě radioizotopového termoelektrického 
generátoru (viz stroncium - RTG). [9][50][39] 

Více jak 10 tun plutonia bylo uvolněno do prostředí v podobě spadu z testu atomových bomb. 
Průměrný obsah plutonia v povrchových půdách v oblastech zasažených spadem je 0,01 to 0,1 pCi/g. V 
prostředí se vyskytuje ve formě oxidu plutonia. Plutonium je nerozpustné a je pevně vázáno na částice v půdě 
a má tendenci se hromadit v několika centimetrech půdy ve formě oxidu. Ve vodním prostředí se plutonium 
váže na sedimenty, kde zůstává opět v horních několika centimetrech. Jen velmi malé množství plutonia je 
skrz chemické a biologické reakce transformováno do hydrofilní podoby. [9][50] 

Při vdechnutí se velký podíl dostává skrz plíce do krve a s krví do dalších orgánů, ovšem velkou roli 
hraje rozpustnost přijaté sloučeniny. Kolem 0,05% je po přijmutí v potravě absorbováno do 
gastrointestinálního traktu a perkutánně. Zhruba 90% plutonia uvolněného do krevního oběhu je ukládáno 
v játrech a kostech, kde zůstává zhruba 20 až 50 let. Plutonium představuje nebezpečí pro lidský organismus 
pouze v případě vnitřní kontaminace z důvodu emitace nízkých energií během rozpadů izotopů. Největší 
rizika jsou spojena s vdechováním, jelikož množství plutonia deponovaného v organismu je daleko menší než 
při pozření. Během výskytu plutonia je organismus vystaven energii, které se emitují při radioaktivním 
rozpadu izotopů plutonia. Tato energie je absorbovaná okolními tkáněmi a zvyšuje riziko nádorových 
onemocnění (viz stochastické účinky). [9][50] 

7. Cyklus vzniku a nakládání s radioaktivním odpadem 
Proces vzniku a nakládání s radioaktivními odpady se velice liší od země, kde vznikly a jsou zpracovávány. 
Záleží na možnostech a technologiích dostupných v těchto zemích. Obecné schéma (viz Tabulka 6). 
Nakládání s radioaktivními odpady lze rozdělit do dvou základních skupin: příprava na ukládání 
(zpracovávání) a samotné uložení.[52][9][5] 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 13 Schéma 

 nakládání s RAO [9] 
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Příprava na ukládání 

Jsou zde zahrnuty všechny procesy nutné při pozdějším zneškodnění a ulehčení toho procesu. Je nutné zvážit, 
jakým procedurám odpad v tomto stádiu vystavíme, protože pak již nebude použitelný pro jiné možnosti 
zpracování a je nutné brát na zřetel vzájemnou závislost mezi všemi částmi tohoto procesu 
zneškodňování.[54][9][5] 

Samotná příprava obsahuje mnoho částí, často využívané jsou předzpracování, zpracování, sběr, 
imobilizace, transport, skladování, dekontaminace odpadu. [9][54][52] 
Samotné předzpracování jsou první manipulace s vytvořeným radioaktivním odpadem a zahrnují: 

 Sběr 

 Tříděni 

 Chemická úpravu a dekontaminaci 

Sesbíraný odpad lze dočasně uložit a během této doby provést vytřídění na materiál, který se bude 
dále zpracovávat a pokud velikost efektivní dávky z povrchu či z nádoby v případě kapalného odpadu 
nepřesahuje uvolňovací úrovně je možné odpad zpracovávat jako ostatní odpady (komunální atd.) Třídění 
také slouží k rozdělení odpadu podle místa uložení (při-povrchové či hlubinné). Obecně úkolem třídění je 
oddělit materiály podle radiologických, chemický, fyzikálních a biologických vlastností (viz Tabulka 2) 

Chemická úprava je používána pro zlepšení vlastností nutných k uskladnění či transportu. 
Dekontaminace v některých případech vede ke snížení množství radioaktivního odpadu. [52][9] 
Zpracování zahrnuje procesy pro zlepšení bezpečnosti a nákladů s nimi spojených. Mezi základnější řadíme: 

 Redukci objemu 

 Změna chemického a fyzikálního složení (odstraňování radionuklidů) 

Příkladem redukce objemu je spalování odpadů či hutnění pevného suchého odpadu. K procesům 
odstraňování radionuklidů z kapalných odpadů řadíme evaporizaci, filtraci či iontovou výměnu. Při změně 
složení odpadu lze použít neutralizaci, srážení či flokulaci chemických látek. Často jsou tyto metody 
kombinovány pro dosažení co nejúčinnější dekontaminace materiálu od radioaktivních látek. Během těchto 
procesů vznikají sekundární radioaktivní odpady jako použité filtry, použité ionexy či kaly vzniklé při 
zahušťování.[54][52] 

Imobilizace je proces přeměny odpadu do formy k lepší manipulaci, transportu, skladování a 
uložení. Běžné imobilizační metody jsou solidifikace nízko a středně aktivních kapalných odpadů do 
cementových či asfaltových matic, u vysoko aktivních odpadů jsou tyto odpady vitrifikovány (převod do 
skelných matic) či vkládány do kovových obalových materiálů. Takto imobilizovaný materiál je ukládán do 
kontejnerů, od jednoduchých 200 litrových ocelových sudů až po specializované kontejnery uzpůsobené pro 
daný druh odpadu. [9][54] 

Výběr vhodného obalového materiálu, který usnadní manipulaci, bezpečnost, transport a samotné 
uložení.[52] 

Skladování je proces izolace radioaktivního odpadu od prostředí a jeho monitorování. V případě 
odpadu kontaminovaného krátkodobými radionuklidy je to také proces zneškodnění, kdy je odpad izolován 
ve skladišti na dobu potřebnou pro pokles aktivity. VAO je skladován po dobu poklesu vydávaného tepla 
před uložením. V České republice je použité jaderné palivo skladováno v meziskladech na pozemku 
jaderných elektráren Temelín a Dukovany a čeká na další využití, ať již trvalé uložení do hlubinného úložiště 
či nepravděpodobné možnosti jeho přepracování. [5] 

 

 

 

 



Zdeněk Čejka: Nakládání s radioaktivními odpady z provozů jaderně-energetických zařízení 

2014  18 
 

7.1 Předzpracování 
Je důležitou části při zpracování radioaktivních odpadů, skládá se ze třídění, úpravy a dekontaminace. 
Tyto metody pomáhají ke zvýšení bezpečnosti při nakládáni s radioaktivními odpady, snížení radiačních rizik 
a snížení nákladů v podobě zmenšení objemu odpadů.[9] 

Sběr a třídění 

Sběr představuje shromáždění odpadu z výroby. Třídění má za úkol separovat odpad podle jeho chemických, 
fyzikálních, biologických vlastností, které usnadňují manipulaci a další zpracovávání. Nejdůležitějšími 
vlastnosti jsou[5][57] 

 Fyzikální a chemické vlastnosti 

 Poločas rozpadu radionuklidů a jejich koncentrace 

 Na základě požadavků na následné procesy zpracování 

V jaderných elektrárnách jsou určena místa, kde se tyto odpady shromažďují. Obvykle v blízkosti 
pracovišť určených k zpracovávání. V elektrárnách Temelín a Dukovany jsou kapalné radioaktivní odpady 
shromážděny v nerezových nádobách, které jsou propojeny a umožňují čerpání vod a jejich další úpravu. [54] 

Chemická úprava 

Chemická úprava je proces, při kterém se upravují chemické vlastnosti odpadu, za účelem lepší manipulace a 
následné zpracovatelnosti. Používané metody jsou úprava pH pro následné skladování či potřeby iontové 
výměny. Odseparování chemických sloučenin či prvků, například odstranění amonných iontů před procesem 
bitumenace. Užití iontů kovů alkalických zemin, ke změně chování odpadu. Elektrolytická separace 
organických kyselin, například kyseliny šťavelové, která zvyšuje korozivní vlastnosti odpadu.[54][9] 

Chemická úprava má předcházet srážení látek ve výparnících, snížení korozívnosti a zvýšení 
účinnosti iontové výměny.[5] 

Fragmentace 

Tyto metody slouží ke zmenšení objemu odpadu či přípravě pro další zpracování pevného odpadu. 
Časté metody redukující objem jsou demontáž a drcení. [54][5][9] 

Demontáž je klasický postup používaný ve stavebnictví ovšem s opatřeními proti úniku radionuklidů 
do prostředí. Demontážní metody jsou mechanická a vysoko teplotní (viz Tabulka 6 a 7) 

Tabulka 6 Příklady mechanický demontážních metod[54] 

Technologie Druh materiálu 
Hydraulické prostřihávací nůžky Kov, ocel 
Drtiče Kov, beton 
Brusné frézy Kov, beton 
Demoliční stroje Beton 
Řezný vodní paprsek Kov, beton 
Výbušniny Kov, beton 

 

Tabulka 7 Příklady vysoko teplotních demontážních metod[54] 

Technologie Druh materiálu 
Plasmový hořák Kov 
Plamen Ocel 
Laser Kov, beton 

 
Fragmentace se provádí nejlépe hned při vzniku odpadu a je nutná pro účinnější metody zpracování, 

jakou jsou spalování, hutnění či lisování. [54][5][9] 
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7.2 Zpracovávání odpadu 
Zpracování radioaktiních odpadů se děje za účelem zvýšení bezpečnosti a snížením nákladů změnou 
charakteru odpadu, pomocí změny objemu, odstraněním radionuklidů či změnou složení. [57] 

7.2.1 Zpracování kapalného odpadu 
Nejčastěji se toto zpracováni děje za účelem vytvoření dvou forem kapalného odpadu. Jedna obsahující co 
největší počet a koncentraci radionuklidů v menším objemu a na formu s velkým objemem a co nejmenší 
koncentrací radionuklidů, aby jí bylo možno vypustit do prostředí.[54][57] 

Účinnost těchto procesů definuje dekontaminační faktor (DF), který je definován podílem koncentraci 
radionuklidů v koncentrované formě ke koncentraci radionuklidů ve vyčištěné formě. Čím větší číslo tím 
lepší účinnost procesu.[9] 
 

=
koncetrace	v	zahuštěné	formě

koncentrace	ve	vyčistěné	formě
 

Evaporace 

Tato metoda je velice účinná z důvodu jednoho z nejvyššího dekontaminačního faktoru (105) a vysoké 
koncentrace solí a radionuklidů v koncentrované formě. Voda je odpařena a zbytek je tvořen netěkavými 
látkami. Ovšem s párou jsou uvolňovány do prostřední i těkavé radionuklidy jako tricium, jód či ruthenium. 
Důležitý faktorem je množství kyseliny dusičné, která při větších koncentrací snižuje dekontaminační faktor 
evaporace. [54][5] 

Takto vyčištěnou formu lze přímo nebo při dočištění na iontoměničích vypustit do prostředí. 
Výsledná koncentrace koncentrátu závisí na rozpustností soli v daném prostředí, ovšem pohybuje se okolo 
(600 – 200 g/l). Tlak při většině evaporace je v ~0,5 MPa a teplotě ~150°C. Výsledné množství páry je ~380 
m3 na 1m3 vyčištěné vody. Nevýhody tohoto procesu jsou vysoké náklady na provoz (spotřeba energie je 
~2,7 GJ/m3 vody) výstavbu, velikost zařízení, provozní teploty (větší teplota zvyšuje rychlost koroze u 
kovových materiálů) a možnost tvorby pěny při kontaminaci detergenty. [9] 

Chemická úprava 

Je soubor procesů, kdy se kontaminované nečistoty vysráží z vodného roztoku pomocí změny pH, oxidačního 
potenciálu, přidáním koagulačních činidla na bázi železo-hlinitých síranů či elektrochemickými procesy. 
[54][5][9]a 

Hlavní body chemické úpravy zahrnují 

 Změna pH, přidáním reagujících látek 

 Flokulace 

 Sedimentace 

 Separace pevné a kapalné frakce 

Flokulace je proces, při kterém z jeho podstaty vzniká kal a ten je nutné odseparovat od tekutého 
média pomocí fyzikálních metod. Jedna z metod je sedimentace, kde se nechá v sedimentačních nádržích, 
vlivem tíhové síly a hustoty prostředí, usadit koagulované částice a následně jejich separaci od tekutého 

 

Obrázek 14 Schéma zpracování kapalného RAO[9] 
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média. Zvýšená koncentrace radionuklidů v tomto kalu vede k výraznému zvýšení aktivity takto upravených 
kalů. [54][5] 

Mezi procesy k separaci pevných látek od kapalných řadíme filtraci, dekantaci, sedimentaci či 
použité odstředivé síly. Právě výsledná koncentrace radionuklidů v koncentrátu a jeho objem je velice závislý 
na účinnosti těchto procesů. Pomocí filtračních zařízení lze za určitých podmínek (záleží na povaze filtrátu) 
docílit takové čistoty výsledného produktu, že ji lze vypustit do prostředí. Filtrace jako taková má 
několikanásobně menší náklady na průběh a na zrealizování než evaporace. [54][5][9] 

Chemické srážecí procesy se používají při separování radionuklidů z SAO a NAO, v jaderných 
elektrárnách, v procesech přepracovávání použitého jaderného paliva… Jsou používány pro redukci objemu, 
když účinnější metody jako evaporace či iontovou výměnu nelze aplikovat. [54][5][9] 

Dekontaminační faktor u chemických procesů je různý záleží na prvku, použité látce, pH, ale 
průměrně lze použít hodnotu 10 až 103.[9] 

Membránové metody 

K těmto metodám lze řadit velice mnoho procesů, ale mezi nejhlavnější patří mikrofiltrace, ultrafiltrace, 
nanofiltrace a reverzní osmóza. Základní rozvrstvení a velikost zachycených částic (viz Obrázek 15) 
Mikrofiltrace zahrnuje proud médií skrz membránu s póry velikosti 0,1 µm pod tlakem 0,1 MPa.  
Ultrafiltrace zahrnuje proud média skrz membránu s póry velikosti 0,01-1 µm pod tlakem 0,5 MPa. 
Reverzní osmóza používá membránu s póry velikosti 0,001 – 0,01 µm pod tlakem až 10MPa [58] 

Dalším membránovým procesem spojeným s iontovou výměnu je elektrodialýza, která se používá 
k úpravě vod a v procesu zpracovávání kapalných radioaktivních odpadů. Principem je migrace iontu 
v elektrickém poli v elektrolytu mezi katodou a anodou skrz iontové membrány (viz iontoměniče str. 28), 
které propustí kationty (katexy) či anionty (anexy). [58] 
Reverzní osmóza je proces, který se odehrává za tlaku vyšší než osmotický tlak (5-10MPa). Při tomto 
procesu  

 

rozpouštědlo proniká skrz polopropustnou membránu (propustnou pro rozpouštědlo, ale ne pro rozpuštěné 
látky) a rozpuštěné látky se tak na vstupní straně koncentrují. Dekontaminační faktor této metody 
se pohybuje okolo hodnoty 100 a je možno zachytávat a odstraňovat koloidy a mikroby, problém nastává při 
vyšší koncentraci pevných částic v roztoku. Variantou reverzní osmózy je elektroosmóza, kdy dochází 
pronikání rozpouštědla na základ velikosti elektrického potenciálu.[9][58] 

Ultrafiltrace a mikrofiltrace jsou mechanické metody záchytu pevných částic na membránách 
s velice malými otvory při tlaku 100 až 1000 kPa. Zanesené membrány se dají regenerovat zpětným 
proplachem, ale při tomto procesu vznikají sekundární odpady. Dekontaminační faktor nepřekračuje hodnotu 
100.[5][9] 

Obrázek 15 Základní druhy membránových separačních metod  
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Sorbce a iontová výměna 

Sorbce je proces navázání kontaminantů a nečistot (rozpuštěné organické molekuly, ionty či povrchově 
aktivní částice) na povrch sorpčního materiálu (aktivní uhlí, zeolity) na základě fyzikálně-chemických reakcí 
mezi médiem a sorpčním materiálem.[57] 

Jedním z druhů sorbce je také iontová výměna, kdy dochází k výměně iontů roztoku a iontoměniče. 

Dělit iontoměniče můžeme na katexy a anexy. Záleží, které ionty chceme z roztoku separovat. 
Katexy uvolňují vodíkové ionty a přijímají naopak kationty například Me+ z kontaminovaného roztoku a 
anexy fungují na stejném principu jen s obrácenou polaritou přijímaných iontů.[56] 
Samotná chemická stabilita iontové výměny je daná samotnými chemickými vlastnostmi sorbentu tak i 
vlastnostmi sorbovaného roztoku. Organické iontoměniče (pryskyřice) mají velice dobrou chemickou 
stabilitu v širokém rozmezí pH, ale hůře se po použití zpracovávají a ukládají. Anorganické sorbenty 
(fosforečnany či zeolity) podléhají rozpadu v kyselém prostředí (pH < 3), ale za to jsou méně degradovány 
ionizujícím zářením. [54][5][9] 

Tabulka 8 Hlavní znaky třech základních procesů zpracovávání kalného radioaktivního odpadu [54] 

 Chemická úprava Sorbce a Iontová výměna Evaporace 

Kapalné RAO 

Nízká citlivost na 
koncentrace solí 

Možný negativní efekt při 
kontaminaci 

oleji a detergenty 

Použitelné 
při nízké koncentraci solí 

pod 1g/l 

Nutný nízký obsah 
detergentů (riziko pěnění) 
Nepoužitelnost pro těkavě 

radionuklidy (tricium) 

Dekontaminační 
faktor 

10-103 10-103 103-105 

Redukce 
objemu 

10-100 (mokrého kalu) 
200-10000 (suchých a 

pevných materiálů) 
500-10000 

Záleží na koncentraci solí 
v roztoku  

Možnost 
kombinace 

Evaporace a ultrafiltrace Evaporace 
Kondenzát lze podrobit 

iontové výměně 

Nedostatky 

Důležitá velikost vloček 
Nutné odvodňování 

Chemická rizika spojená 
s používanými látkami 

Snížená odolnost vůči 
radioaktivnímu záření a 

teplotám 

Citlivost na pěnění, vyšší 
solnost a korozi 

Využití 

Užití při nakládání 
s kapalnými odpady 

z jaderných elektráren a 
jaderných zařízeních 

Udržování kvality vody 
v nádržích a reaktorovém 

okruhu 
Velké spektrum využití 

v zpracovávání kapalných 
odpadů 

Čištění chladících vod 
primárního okruhu 

Velké spektrum využití 
v zpracovávání kapalných 

odpadů 
 

Náklady Nízké 
Vysoké z důvodu vysoké 

ceny iontoměničů 
Vysoké (velké energetická 

náročnost) 
 

V dnešní době existuje celá škála iontoměničů a sorbentů pro zpracování kapalných radioaktivních 
odpadů. Z organických lze uvést již zmíněné pryskyřice, bio-sorbenty na bázi ligninu, chitinu či dřeva. U 
anorganických uveďme přírodní zeolity či syntetické se zvýšeným obsahem křemíku, který poskytuje lepší 
tepelnou stabilitu a zlepšuje hydrofóbnost. [54] 

Prakticky ve všech jaderných elektrárnách je jedním z kroků čistění vod iontová výměna. Druhy 
iontoměničů lze dělit podle funkčních skupin a jejich obsahu na silně kyselé, slabě kyselé, silně zásadité a 
slabě zásadité. Kysele skupiny obsahují sloučeniny na bázi síry a fosforu a silně zásadité tetra-amonné 
skupiny. Skupiny obsahující fenoly a primární aminy patří do skupiny slabě kyselých a používají se při 
výměně se slabě zásaditými ionty.[9] 

V jaderném průmyslu a zpracovávání radioaktivních odpadů se ve velké míře nevyužívá schopnost 
regenerace iontoměničů (zpětný proces) a náplně iontoměničů jsou po své saturaci vyměněny za nové a je 
s nimi zacházeno jako s radioaktivním odpadem. Díky delší životnosti a lepším imobilizováním radionuklidů 
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jsou preferovány anorganické iontoměniče, které mohou být zabudovány do cementové, asfaltové, skelné či 
keramické matice a tím se značně omezí únik radionuklidů do prostředí.[9][5] 

7.2.2 Zpracování kapalin obsahující organické látky  
U tohoto druhu kalného odpadu je potřeba počítat s organickými látkami a tak radioizotopy nejsou jediné 
ohrožení, které přestavují. Nelze je vypustit to prostředí po poklesu aktivity pod uvolňovací úroveň z důvodu 
ohrožení prostředí svým chemickým složením a jejich zpracovávání je technologicky náročné a drahé. 
[59][60] 

Mezi tyto odpady zahrnujeme oleje z vakuových pump, mazací oleje, hydraulické kapaliny… Každý 
z těchto druhů odpadu obsahuje různorodou směs organických rozpouštědel (toluen, aceton…), organických 
kyselin (kyselina citrónová, kyselina pikolinová). [59]60] 

Nejčastější metody zpracovávání 

 Spalování 

 Solidifikace 

 Absorpce do matrice 

 Destilace 

Proces spalování poskytuje jeden z nejlepších dekontaminačních faktor 105[5] a proto je velice 
vhodný pro jejich zpracování z důvodu hořlavosti většiny organických kontaminantů. Při spalování je 
nejdůležitějším krokem záchyt uvolněných látek během tepelné degradace v zásobnících (filtry…). Samotný 
odpad také může obsahovat těkavé radionuklidy (3H, 14C atd.), které je velice obtížné zachytit před 
vypuštěním do prostředí. Je kladen veliký důraz na izolaci množství toxických látek v uvolněné plynné směsi 
a na odpadní vody obsahující HCl či SO2 od prostředí a to je důvod technické a finanční náročnosti toho 
procesu. [59]60] 

Naopak k těm jednoduším metodám zpracování řadíme solidifikaci, kdy je do kapaného odpadu ve 
vhodné nádobě vložen absorbent. Díky své jednoduchosti a finanční nenáročnosti je tato metoda velice 
rozšířená, ovšem dekontaminační faktor se pohybuje okolo hodnoty 2-3 a v některých případech je nárůst 
odpadu zvýšen až o 300%.[59][60] 

Mezi nejpoužívanější absorbenty řadíme 

 Přírodní vlákna (piliny, bavlnu) 

 Umělá vlákna (polypropylen) 

 Slídy 

 Jíly 

7.2.3 Nízkotlaké a vysokotlaké lisování (super-lisování)[5][9] 
Lisování zahrnuje kompresy pevného odpadu v obalové jednotce či se samotnou obalovou jednotkou. 
Průměrný vzorek lisovatelného materiálu obsahuje papír, textil, laboratorní sklo, plasty, filtry či menší 
kovové části. Při lisování je nutné minimalizovat tvorbu radioaktivních aerosolů a případných kapalných 
zbytku v lisovaném materiálu (obsahy lahví atd.) 

 Výkon velké palety nízkotlakých kompresních zařízení je od 100 do 500 kN a objem se zmenší 2 - 
5 krát. Materiál, který bude lisovaný, je nutné zbavit nestlačitelných částí (kovů…). Při nízkotlakém lisování 
není obalová jednotka lisována spolu s obsahem a takto slisovaný materiál není konečnou formou k uložení. 
Ty dále podléhají dalšímu zpracování (zpevnění cementovou složkou v ocelových sudech) a následnému 
uložení. 

Nejvyšší redukce objemu se dosahuje při super-lisování (viz obrázek15), při kterém je použita síla 
12-15 MN. Použití větších sil již nedojde odpovídající změně objemu (změna je velice malá viz obrázek 16) 
a změna objemu je 10 až 20 krát oproti původnímu. Ve vysokotlakém lisu se obvykle zpracovávají odpady 
s obalovou jednotkou (ocelovým sudem) a výsledný produkt již nepodléhá další úpravě při uložení. 
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Obrázek 16 Super-lis[61] 

Pevné radioaktivní odpady se v jaderných elektrárnách lisují přímo v uzpůsobených pracovištích. 
V jaderné elektrárně Dukovany je materiál, který má být podroben super-lisování odvážen do Slovenské 
republiky na zpracování a pak dovážen zpět. 

 

 
Obrázek 17 Graf změny objemu sudu s odpadem při užití síly[9] 

7.2.4 Spalování 
Spalování je tepelný proces, který zahrnuje oxidaci spalitelných částí odpadu.  Pro zpracovávání 
radioaktivních odpadů je používán mnoho desítek let. Důležitou veličinou je součinitel přebytku vzduchu (λ) 
a pro každý spalovací proces je definována jako množství vzduchu potřebného Mvzduchu ku stechiometrickému 
množství vzduchu ke kompletní oxidaci spalitelných složek odpadu MStech. [62][57] 

=                 

Proces spalování probíhá za přebytku kyslíku (λ >1), řízený přístup okysličovadla (λ =1) a za 
sníženého množství okysličovadla (λ <1). 

 Výsledkem spalovacího procesu je vysoká redukce objemu odpadu a jeho přeměna na druh s lepšími 
vlastnostmi pro následnou imobilizaci či uložení. Rovněž se při tomto zpracování odstraňují (pokud jsou 
zastoupeny) i organická zbytky a nečistoty. Z procesu spalování dostáváme popel, saze vyčištěné zplodiny a 
kondenzát (odpady vzniklé čištěním exhalací). Faktor snížení objemu je u pevných radioaktivních odpadů 
okolo 50 až 100 a u kapalných radioaktivních odpadů dosahuje hodnot 500 až 1000. Obsah radionuklidů 
v průměrném vzorku v popelu je 90 až 95%, v sazích 1 až 5% a v kondenzátu 0,1 až 2%. Pro spalování jsou 
přijímány většinou jen odpady kontaminované radionuklidy s β rozpadem o aktivitě do 10-4 Ci/kg a α 
rozpadem do aktivity 10-5 Ci/kg. [62][57][5][9] 
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Obrázek 18 Schéma spalovacího procesu[9] 

Důvod vysoké finanční náročnosti tohoto procesu nastává při kontaminaci odpadu velkým 
množstvím radionuklidů a s tím spojené provozní nároky na čištění kouřových plynů od nečistot. 

Samotné spalování se odehrává na roštech ve spalovací komoře, odkud je popel odváděn směrem dolů 
k dalšímu zpracování (viz Termochemický rozklad). Ke kompletnímu spálení těkavých látek dochází v post-
spalovací komoře. Komory jsou obloženy žáruvzdorným materiálem (karbid křemíku) teplota ve spalovací 
komoře je 900-950°C a v post-spalovací komoře dosahuje i větších teplot. Do spalovacího procesu by neměli 
přijít odpady kontaminované radionuklidy, u kterých hrozí vlivem jejich těkavosti uvolnění do prostředí (3H, 
14C, izotopy jódu, cesia a ruthenia) [62][57][5][9] 

 Klasická spalovna s přebytkem kyslíku umožňuje spálení až 200 kg radioaktivního odpadu za hodinu 
a spotřeba tekutého paliva zhruba 0,25 kg na 1 kg odpadu. Převážná část zařízení tvoří prostředky k čistění 
radionuklidů a chemických toxinů z kouřových plynů v post-spalovací komoře pod uvolňovací úroveň pro 
radionuklidy. Faktor redukce pro kouřové plyny obsahující radionuklidy v post-spalovací komoře je okolo 
1000. [62][9] 

Jednou z pokročilejších metod spalování je vysokoteplotní spalování pomocí plazmového plamene, 
který má tu výhodu, že vzniklý popel je rovnou vytaven do minerálního či skelného kompozitu, který je 
velice chemicky stabilní a vhodný pro následné uložení. Plazmové pece jsou díky vysoké teplotě (1400 až 
1600°C ) schopny bez nutnosti předchozího upravování spálit organické a anorganické části odpadu 
(keramika, sklo, kov, konstrukční materiál atd.).[62][57][5] 

Právě proces spalování představuje možnost zpracování velkého množství radioaktivního grafitu 
z grafitem moderovaných reaktorů, ovšem při drcení vzniká grafitový prach, který je explozivní a při 
spalování velice čistého grafitu z reaktorů, hrozí výron radioaktivních plynů [63]. A proto je nutná veliká 
opatrnost při zpracování grafitového odpadu. [62][57] 

V České republice spalovny radioaktivního odpadu nejsou, pevný radioaktivní odpad (textil, plasty 
atd.) je letecky transportován do Švédska, kde je spálen a produkty spálení jsou k nám dopravovány a 
upraveny do vhodné formy a uloženy. [5] 
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7.2.5 Termochemický rozklad 

Tento proces je určen převážně ke zpracování použitých iontoměničů, plastů s obsahem chlóru či odpadu 
s organickými sloučeninami, které se obtížně spalují běžnými metodami. Při spalování se používá práškové 
kovové palivo „powder metal fuel (PMFs)“, jeho složení je navrhnuto speciálně pro rozklad organického 
materiálu a omezení radiačních a chemických rizik v popelové strusce.[9] 

Odpad je míchán ve vhodném poměru s PMFs a při termochemické reakci se uvolní veliké množství 
tepla k odpaření a zplynění organického odpadu. Při přebytku vzduchu dochází ve spalovací komoře 
k spálení zplyněných látek a vodíku (vzniklého z reakce PMF s vodou). Radionuklidy obsažené v odpadu 
jsou tímto způsobem upraveny do nízko těkavé formy a jsou obsaženy ve zbytkovém popelu.[57] 

 
 

1-Přívod odpadu, 
2-Přívod PMF, 
3-Mixer, 
4-Přívod mixované směsi 
5-Přívod vzduchu 
6-Reaktor 
7- Odvod kouřových plynů 
 8-Popelová struska 

 

 
Obrázek 19 Obrázek 18 Schéma termochemického rozkladu [9] 

7.2.6 Plynné odpady 

Kontaminace plynů radionuklidy, vzniká při manipulaci s radioaktivním materiálem (výroba radionuklidů, 
druhotný odpad při termických procesech). Hlavní rozdíl mezi radionuklidy v kondenzátu (z úpravy pevných 
a kapalných radioaktivních odpadů) a znečištěním ve vzduchu je, že plynná složka nemá stabilní objem a tak 
se znečištění šíří rychle v prostředí. [5][9][57] 

 
Obrázek 20 Nejčastější částice rozptýlené ve vzduchu a zařízení na jejich separaci.[9] 

Ventilace a čističe vzduchu jsou důležitými složkami všech jaderných zařízení, kombinace dobře 
vybudované ventilace a systému na čištění vzduchu od exhalací je značné snížení radiačních rizik na 
pracovišti a na prostředí. Plynné odpady vznikající v jaderných elektrárnách, obsahují nízko aktivitní 
radionuklidy a díky tomu je lze při patřičném zředění uvolňovat do atmosféry. Exhalace také obsahují 
aerosoly, pevné částice a těkavé radioizotopy a látky (radiojód,3H, 14C, cesium, ruthenium či jód), které jsou 
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zachycovány na filtrech a ve vypíracích kolonách. Takto použité roztoky a filtry se dále zpracovávají jako 
běžný kapalný či pevný odpad. [5][9][62] 

 Problém bývá s těkavými radionuklidy, které se špatně zachycují (náklady na zachycení by byli 
veliké) a tak se dostávají do ovzduší, typickým příkladem je tricium (3H). Oxid uhličitý s obsahem 
radionuklidu 14C se vypírá alkalickými roztoky, radiojód lze vypírat roztoky AgNO3 či přes filtry 
s aktivovaným stříbrem. [9] 

Jedna z dalších možností jak zpravovat velké množství plynných odpadů obsahující radionuklidy 
(85Kr) je jejich hromadění v tlakových lahvích a jejich skladování do poklesu aktivity pod uvolňovací úroveň. 
[5] 

7.2.7 Přepracování použitého jaderného paliva 

Použité jaderné palivo je stále vysoce energetická surovina obsahuje 95% 238U a zhruba 1% štěpného 235U a 
4% dalších štěpných produktů (239Pu…). Z celkového objemu použitého paliva pouze 5% tvoří odpad, 
protože zbytek lze přepracovat a znovu použít jako palivo. Samotný proces je poměrně nákladný a má zvýšit 
podíl štěpného 235U, protože reaktory pracující s 238U jsou dosud ve vývoji.[5][65][66] 

 
 

 
Na obrázku 21 je graficky znázorněna změna složení paliva během jeho komerčního využití 

v reaktoru (minoritní aktinidy nejsou znázorněny). Jak je patrné majoritní část paliva tvoří 238U, během 
dopadu neutronů při štěpení se postupně mění na izotopy plutonia (239Pu, 240Pu, 241Pu a 242Pu) z toho jenom 
239Pu a 241Pu se štěpí dále jako 235U a zhruba z jedné třetiny se podílí na celkové energii z jaderného reaktoru. 
Čím vyšší je využití paliva v reaktoru, tím menší objem plutonia na konci zůstává. [64][65][66] 

Dnes nejrozšířenější komerční metodou pro přepracování použitého paliva je Purex (mokrý proces), 
který se využívá od padesátých let 20. století. Použité palivo se rozpouští v kyselých dusičnanových 
roztocích a je z nich extrahován uran a plutonium pomocí tributylfosfátu. Po oddělení uranu a plutonia od 
štěpných produktů je možné tyto suroviny využít do MOX paliva (Mixed Oxid: oxid plutoničitý a uraničitý), 
které lze vyrobit i z jaderných zbraní. Odseparovaný uran a plutonium z jaderných zbraní by mohl nahradit 
celosvětovou spotřebu uranu až na 3 roky. MOX palivo využívá zbytku uranu (235U) a plutonia (239Pu a 241Pu) 
z jaderných reaktorů a je možné z něj vytvořit další energii. Obecný poměr je, že ze 7 kazet s UO2 lze vyrobit 
jednu kazetu s MOX palivem. [64][65][66] 

Další z metod zpracování použitého jaderného odpadu je pyrometalurgické zpracování (suchá cesta), 
jehož princip je znám dlouhou dobu, ale zatím nebyl použit ve větší míře. Palivové články se roztaví a štěpné 
produkty se z výsledné taveniny odseparují metarulgickým procesem a samotné palivo je stále ve své kovové 
formě. [66][5] 

 

               Obrázek 21 Změna složení paliva po použití [66] 
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7.2.8 Transmutační technologie 

Jedná se o transformaci radionuklidů s dlouhým poločasem rozpadu pomocí jaderných reakcí za účelem 
jejich přeměny na krátkodobé a stabilní radionuklidy pomocí urychlovače částic. Touto metodou lze upravit 
radionuklidy s dlouhým poločasem rozpadu jako 99Tc a129I tak, že nepotřebují izolaci na 105-106 let ale 
postačí zhruba 1000 let, ovšem větší část dlouhodobých radionuklidů zatím takto přepracovávat nelze (14C, 
135Cs, 79Se, 93Zr, 94Nb). Pro tuto technologii je charakteristický vývin tepla a lze ji zařadit do systému 
elektráren a využívat v budoucnu jako dodatečný zdroj energie. Technologie transmutace je zatím pouze ve 
stádiu vývoje. [9][65] 

Také další metoda, která nám umožní i tyto vysoce aktivní odpady ukládat do při-povrchových úložišť 
je jejich naředění na takovou aktivitu, že je bude možné v takových úložištích uložit, což ovšem odporuje 
veškerým principům o snaze minimalizovat množství radioaktivních odpadů před jejich uložením. A proto 
pokud bude dosavadní trend pokračovat i při použití všech technologií, budou stále v období jedné až dvou 
dekád vznikat dlouhodobé radionuklidy, které je zapotřebí oddělit od prostředí na mnoho tisíc let a za tímto 
účelem je nutné vybudovat trvalé úložiště, kam lze bezpečně uložit vysoko-aktivní odpady po dlouhou 
dobu.[9][65] 

7.3 Imobilizace 
Imobilizace je proces zpracování odpadu, obsahující v prostředí mobilní radionuklidy do pevné a stabilní 
formy. V této formě s nimi lze lépe a bezpečněji manipulovat a výrazně snižují únik radionuklidů do 
prostředí. Odpadní materiál je navázaný na matici, každá má různé chemické a fyzikální vlastnosti, závislost 
druhu matice na schopnosti uvolňování vody je zakreslena na obrázku 21. 

 
Obrázek 22 Graf závislosti úniku vody z imobilizačních matic[9] 

Mnoho druhů matic a technik jsou dnes dostupné pro imobilizaci radioaktivních odpadů. Výběr 
technologie proto záleží na fyzikální a chemické podstatě odpadu a na požadavku, které je nutno splnit pro 
trvale uložení. Samotné zvolení technologie přináší celou řadu souvisejících problémů, které je nutno řešit a 
najít takové řešení, které bude odpovídat požadavkům a bude finančně přijatelné pro organizaci, spravující 
tyto procesy. Samotné předzpracování a zpracovávání radioaktivního odpadu by mělo být podřízeno, aby 
proces imobilizace nabyl co největší účinnosti a nenáročnosti. Mezi hlavní imobilizační procesy řadíme 
cementaci, bitumenaci a vitrifikaci.[9][5] 

7.3.1 Imobilizace radioaktivních odpadů do cementové matice 

Hydraulické cementy jsou anorganické látky, které za přítomnosti vody (obsahující radioaktivní koncentrát) 
reagují změnou na pevné a vodě odolné produkty. Většina běžných cementů je založena na vápenatých 
křemičitanech (Portlandský cement). Cementace je metoda, která je už dlouhou dobu používána pro 
zpracování středně a mírně radioaktivní odpady. Hlavní výhody zapouzdřením do cementové matice jsou: 
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 Jednoduchost a nízké náklady na metodu při pokojové teplotě 

 Cementová matice zmenšuje difúzní výměnu látek 

 Vhodná pro kaly, použité iontoměniče, organické tekutiny a sušiny 

 Dobrá tepelná, chemická a fyzikální stabilita 

 Alkalické prostředí zabraňuje rozpustnosti klíčových radionuklidů 

 Nehořlavost a pevnost v tlaku 

 Přidáním aditiv lze uzpůsobit cementovou matici na konkrétní druh odpadu 

Nízká cena a široká dostupnost vápence a křemene dělá z Portlandského cementu jeden 
z nejlevnějších materiálů, které jsou celosvětově používány. Portlandský cement obsahuje převážně vápenec 
(60-65% CaO), oxid křemičitý (21-24% SiO2), hliník (3-8% Al2O3), oxidy železa (3-8% Fe2O3), malé 
množství hořčíku (0-2% MgO), oxid sírový (1-4% SO3) a další oxidy, které se vyskytují v surovém materiálu 
jako nečistoty. [9] 

Vliv složení cementu na výsledný materiál 

Klasický Portlandský cement lze upravovat přidáním aditiv, které upravují konečné vlastnosti cementové 
matice (pórovitost, pevnost…). Klasické aditivum (~5%) je sádra, které zpomaluje proces hydratace čí 
přísady (~1%) například super-plastifikátory, které zmenšují nutný obsah vody nutné k hydrataci. Mezi 
hlavní modifikátory cementu patří hašené vápno, křemičitan sodný, přírodní pucolány a vysokopecní struska 
(viz Tabulka 10 a 11) [67] 

Tabulka 9 Cementové modifikátory 

Přírodní modifikátor Účel 

Super-plastifikátory Snížení viskozity 

Rozpustné organické 
látky 

Zpomalené či zrychlení tuhnutí, antikorozní účinek, odolnost na nízké 
teploty, 

Struska, popílek, 
pucolány 

Snižuje vývin tepla, upravuje tekutost a snižuje propustnost, zlepšuje 
odolnost 

Modifikované cementové směsi se používají na imobilizování odpadu obsahující konkrétní druhy 
kontaminantů. Samotná aditiva, přidávána do cementu během hydratace, jsou nutná pro úpravu samotného 
produktu v závislosti na obsahu cementovaného odpadu. (viz Tabulka 11) 

 Tabulka 10 Modifikace Portlandského cementu a užití aditiv pro imobilizaci 

Druh cementu Aditivum 
Kontaminant v 

odpadu 
Funkce aditiva 

Maltový cement Vápno Kyselina boritá Úprava pH 

Portlandský cement s 
křemičitanem sodným 

Křemičitan 
sodný 

Organické 
kapaliny 

Redukce pórovitosti 

Portlandský pucolánový 
cement 

Oxid 
křemičitý 

Sírany Reakcí s Ca(OH)2 redukuje pórovitost 

Portlandský cement 
s vysokopecní struskou 

Struska Sírany 
Reakcí s Ca(OH)2 se stávají latentně 

hydraulické (tuhnou až po přidání 
aktivátoru) 

Maltový cement je směs Portlandského cementu s hašeným vápnem Ca(OH)2. Při použití pro 
zapouzdřování radioaktivního odpadu jsou hašené vápno a Portlandský cement míchány zhruba ve stejném 
poměru. Ve styku s vodou poskytuje hašené vápno vysokou alkalitu výsledného produktu, proto je používán 
pro zpevňování látek kyselého charakteru (kyselina boritá, borité soli, náplně iontoměničů, filtrační kaly…). 
Tento cement hydratuje rychleji vlivem alkalického pH hašeného vápna a je schopný absorbovat větší 
množství odpadu, což vede k menší hustotě a nižší pevnosti ve srovnání s čistým Portlandským 
cementem.[67][9] 
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Do sodno-křemičitanového cementu se přidává aditivum ve formě vodního skla (2Na2O•SiO2) nebo 
metakřemičitanu sodného (Na2O•SiO2) do Portlandského cementu. Vodní sklo je kapalné aditivum a 
metakřemičitan je sypký materiál rozpustný ve vodě. Účinky obou aditiv jsou podobné kationty, v odpadu i 
cementu reagují s křemičitanem sodným za vzniku nízko rozpustné silikátové sloučeniny, v důsledku velké 
rychlosti této reakce jsou tyto aditiva přidávány až po promíchání cementu a odpadu. Důsledkem je rychlé 
dosáhnutí počáteční pevnosti a vlivem vysoké alkality je chemicky odolný a lze ho používat pro 
zapouzdřování kyseliny borité, boritých solí a organických kapalin.[67][9] 

Pucolán je materiál, který s vápnem za přítomnosti vody tvoří v běžných teplotách cementové 
komponenty. Přírodní pucolán je tvořen sopečným popílkem, dnes se vyrábí pálením některých jílů, břidlic a 
křemeliny. Jako pucolány jsou dnes ve velkém měřítku používány popílky (Pulverised fuel ash-PFA), co by 
odpadní produkt z tepelných elektráren. Pucolánové cementy jsou vytvářeny mletím slínku Portlandského 
cementu s pucolány či mixováním s vápenným hydrátem. Pucolánové cementy jsou velice vhodné pro 
imobilizaci odpadů z důvodu vyplnění pórů během hydratace, což vede ke zmenšení úniku vody a 
radionuklidů.[67][9] 

Vysokopecní struska je vedlejším produktem při výrobě surového železa a je tvořena složkami 
obsahující surové železo s tavidly na bázi vápence. Portlandský cement s vysokopecní struskou (obsah 
strusky se pohybuje mezi 20 - 90% liší se podle technologických standardů různých zemí). Některé strusky 
hydratují velice pomalu při kontaktu s vodou, proto jsou přidávány aditiva, která hydrataci urychlují 
(hydroxid vápenatý, uhličitan sodný, síran vápenatý…). Snižuje se také množství hydratačního tepla a s ním 
spojená pomalejší hydratace, která je výhodná při plnění velkoobjemových kontejnerů, kde by mohlo 
docházet k nerovnoměrnému tuhnutí. Cementy s vysokopecní struskou mají také lepší odolnost než 
Portlandský cement a přispívají k menší rychlosti difůze iontu z výsledního kompozitu a lepší stabilitě za 
přítomnosti solí (chloridy a sírany). [67][9] 

 
Obrázek 23 Velkoobjemový kontejner [68] 

Jak je patrné z předešlé části, směsné cementy mají mnoho výhod při zapouzdřování radioaktivních 
odpadů. Další výhodou je, že radionuklidy jsou imobilizovány do cementových mikrostruktur, které 
poskytují jak chemické tak fyzické zapouzdření. Nevýhody zahrnují vliv odpadních chemikálií na samotnou 
hydratační reakci cementových směsí, alkalické prostředí cementové matice také nejsou vhodné pro některé 
druhy odpadů, také volná voda v cementu může způsobit vzrůst pórovitostí a zvýšení propustnosti cementové 
matice pro radionuklidy.[67] 

Výsledné vlastnosti hotového kompozitu určují jak povahou odpadu, složení cementu a druh aditiva. 
Proto k docílení nejlepší vlastností pro ukládání je nutné využit všechny možnosti k dosáhnutí co 
nejstabilnější formy odpadu jaká je možná s co nejmenšími úniky radionuklidů. Ovšem ani tyto technologie 
nezaručují naprostou izolaci, průměrný únik radioizotopu 137Cs z cementové matice je zhruba 1,3×10-6 g/cm2 
za den.[9] 

Cementační technologie 

Cement a odpad se může míchat přímo v obalové jednotce, která tvoří i konečný ochranný obal nebo je 
míchat v samostatné nádrži. 

Pro míchání v obalové jednotce je nutné použít míchadlo, které je buď na jedno použití a po 
promíchání je zanecháno na místě (nutnost levné výroby, ale schopné homogenizace prostředí) nebo 
míchadlo na opakované použití, u kterého je problém jeho nutný transport do místa očištění od kontaminantů. 
Pro promíchání a odstranění míchadla je k uzavření použit odlišný cementový kompozit, který minimalizuje 
prázdné místo mezi víkem a obsahem obalu a zabrání jeho případné kontaminaci.[69][9] 
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Otáčivé míchání je proces míchání cementu s odpadem bez pomocí míchadla, do sudu se nasype 
suchý cement a naplní odpadem s vodou. Samotná směs se promíchává v sudu pomocí otočného pohybu (viz 
Obrázek 25). Takto prováděné míchání ovšem vždy nevede k důkladné homogenizaci obsahu sudu. 

 
Obrázek 24 Míchání [9] 

Dalším způsobem je smíchání všech složek v míchací nádrži a po té plnění do obalové jednotky. 
Cement je do míchací nádoby dodáván šnekovým podavačem a odpad pomocí čerpadla. V nádobě se složky 
promíchají a dávkují do obalové jednotky. Pro čištění míchací nádoby se používá proplachová voda, která je 
používána pro přípravu suspenze pro další využití. Kontejner je potom uzavřen, dekontaminován a připraven 
na uložení.[69][9] 

Cílem cementace je upravit produkt do takové podoby, aby vyhověl parametrům nutných k uložení na 
úložišti. Pro úložiště radioaktivního odpadu zpracovaného cementací v Dukovanech je pro odpady s aktivitou 
více jak 2×107 Bq/m3 nutná pevnost v tlaku 5 MPa, při čemž maximální výluh nesmí představovat více jak 
4%. [28] 

7.3.2 Imobilizace radioaktivních odpadů do bitumenové matice 

Bitumen je obecný název pokrývající velké množství uhlovodíkových molekul s vysokou molekulovou 
hmotností. Tento materiál byl široce používán již 3800 př.n.l. díky adhezívní a vodu odpuzující schopnosti. 
Jeho hydrofóbnost také hrála rol v Oklu (přírodním reaktoru), kde působila jako štít proti disociaci uranových 
jader.[9] 

V bitumenu se nejčastěji vyskytují tři druhy uhlovodíků. 

 Asfalteny [69] 

 Pryskyřice 

 Alifatické uhlovodíky 

Kombinace těchto uhlovodíků určuje výsledné vlastnosti bitumenu. Uhlovodíky s větší molekulovou 
hmotností jako asfalteny poskytují viskozitně elastické vlastnosti při rozmezí teplot 0 až 40 °C. Uhlovodíky s 
nízko molekulovou hmotností slouží jako nosiče asfaltenů a pryskyřic. Samotná viskozita asfaltu je složitý 
proces, který ovlivňují změny v koloidní povaze způsobené teplem.[70][9] 

Nejdůležitější vlastnosti bitumenu je hloubka penetrace, bod vzplanutí a bod měknutí. Penetrační test 
určuje odpor materiálu (tvrdost) k pronikání pevných předmětů do jeho struktury, je měřen jehlou, která 
proniká do materiálu pro danou teplotu a čas, výsledkem je hloubka proniknutí do materiálu. Průměrné 
hodnoty pro tvrdo povlakové asfalty jsou 10 mm, pro asfaltové pásy používané jako střešní krytina 15-40 
mm a u hydroizolačních materiálů více jak 100 mm. [70] 

Bod měknutí je teplota, při které se ocelová kulička zanoží do bitumenu, při známé teplotě. Teplota 
při běžném testu stoupá o 5°C za minutu. Rozdílné teploty bodu měknutí poslouží k rozdělní bitumenových 
materiálů. Průměrné hodnoty pro tvrdo povlakové asfalty je 132°C mm, pro asfaltové pásy používané jako 
střešní krytina 60 až 105 °C a u hydroizolačních materiálů okolo 45°C. [70][9] 

Bod vzplanutí udává teplotu, při které se bitumenová směs vznítí, tato teplota se pohybuje nad hranící 
20 až 350 °C. Tvrdší bitumenové směsi mají vyšší bod vzplanutí. Rozpustnost bitumenových směsí ve vodě 
je 0,001až 0,01 procenta objemu je v praxi zanedbatelná. [70] 
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Výhody a nevýhody bitumenové matice 

Výhody poskytující bitumenové materiály jako matice pro imobilizování radioaktivního odpadu jsou: 

 Nerozpustnost ve vodě 

 Nízké hodnoty difůze vody 

 Chemická inertnost 

 Plasticita a dobré reologické vlastnosti  

Bitumen je ovšem organický materiál a to obnáší i množství nevýhod 

 Hořlavost bitumenu a možnost tvorby výbušných par 

 Menší odolnost proti radioaktivnímu záření než u cementových matic 

 Schopnost reagovat s oxidačními materiály (NaNO3) 

Radiační odolnost bitumenové matice záleží na jejím složení, obecně bobtnání (porušení struktury) se 
pohybuje po absorbování dávky větší jak 0,5 až 2 MGy. Bitumenový kompozit může až z 25 objemových 
procent obsahovat tekuté radioaktivní odpady obsahující dusičnany, tato hodnota je braná jako prahová. Nad 
touto hodnotou již dochází k výluhu radionuklidů (viz Obrázek 25) vlivem prosakujících klastrů vzniklých ze 
spojených částic solí v bitumenové matici. Počet objemových procent bitumenové matice tvořených 
iontoměniči je zhruba 50%.[5][70] 

 

 

 
Obrázek 25 Graf výluhu 137Cs z bitumenové matice[9] 

 
 
 
 
 

Bitumenační techniky 

Bitumenační procesy jsou dvojího typu, kontinuální provoz a dávkový proces. Dávkový proces se obvykle 
skládá z kontinuálního dávkování suchého materiálu do určitého objemu roztaveného bitumenu a je 
promícháván míchadlem, které musí vydržet teploty přes 200 °C. Odpary z vody a zbytek pevných částic 
jsou promíchány s bitumenem a po dosažení odpovídajícího složení kompozitu se již další odpad nepřidává. 
Směs se zahřívá a promíchává za účelem vypaření zbytkové vody a plněna do připravených kontejnerů, kde 
se ochladí a ztuhne. Dávkový proces není tak široce rozšířený jako kontinuální.[71][9] 

Kontinuální provoz je obvykle založen na extruzi nebo filmové odparky. V extruzivních systémech je 
koncentrát plněn do šnekového extruderu společně s bitumenem při teplotě 130 až 140 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 26  Extruzivní aparatura [9] 

Během průtoku skrz vyhřívaný extruder jsou koncentrát a bitumen dobře promíchány a zároveň jsou 
odváděny těkavé látky a vypařená voda. (viz Obrázek 26). [70][9] 

 Teplota bitumenové matrice s odpady je držena okolo 135 °C, při nižší teplotě by viskozita materiálu 
byla vysoká a zapříčinila by ucpání trubice. Konečný produkt je jednolitá směs reziduálních minerálních zrn 
a odpadů v bitumenové matici. Výsledek je vypouštěn do sudů a nechá se vychladnout a ztuhnout.[70][9] 
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Ve filmových odparkách jsou předehřátě odpadní kaly vedeny odděleně od bitumenu do vrchní části 
rotační odparky, kde se spojí a proudí po vyhřívané zdi. Zde dochází k vypařování vody a minerální rezidua 
se smíchají s bitumenovou maticí. Procesu promíchávání dopomáhají stírací břity ve filmové rotační odparce. 
Výsledná směs se tak dostává ze spodní části odparky do ocelových sudů a generované páry se kondenzují 
v kondenzátorech. [70][9] 

 
Tabulka 11 Porovnání cementové a bitumenové matice[9] 

Vlastnost Cement Bitumen 
Pevnost v tlaku Výborná Špatná až střední 

Množství pojmutí 
odpadu 

10 až 25% 25 až 50% 

Rezistence k 
biodegradaci 

Stálá Střední 

Chemická kompatibilita 
Dobrá pro většinu materiálů, špatná pro 

kyselinu boritou 
Dobrá, špatná pro rozpouštědla 

a oleje 
Teplotní stabilita Dobrá Špatná (riziko zahoření) 
Odolnost k úniku Špatná až výborná Výborná 
Produkce plynů Nízká Střední 
Odolnost proti 
radioaktivitě 

Výborná Střední 

Celosvětově se od bitumenačních procesů odstupuje z bezpečnostních důvodů. Hlavní důvod je 
náchylnost k hoření bitumenační směsi při nedodržení správného postupu. Problém spočívá v zvýšení teploty 
při procesu chladnutí u jednoho sudu a možnému bodu zahoření. Je to první varování, že u dalších 
naplněných sudů dojde ke stejnému zvýšení teploty a možnému zahoření, což je problém vzhledem k 
problémovému hašení bitumenu. Toto byl důvod nehody v Japonsku v roce 1977, kdy došlo ke zvýšení 
teploty u sudu, který byl vyjmut a chlazen. Sudy naplněné před ním takto ošetřené nebyli a začali s časovým 
odstupem zvyšovat teplotu a posléze hořet. [72] 

Vlivem špatného rozhodnutí byla bitumenační sekce s hořícími sudy uzavřena a došlo k hromadění 
výbušných plynů a explozi. I když tato nehoda byla zapříčiněna hrubými chybami obsluhy, celosvětově se od 
bitumenace přechází k cementaci, u které takové riziko nehrozí. V České republice jsou odpady z obou 
jaderných elektráren zpracovávány bitumenací, ale díky pečlivé kontrole se žádné větší problémy za existenci 
zařízení nestaly. V jaderné elektrárně Dukovany během dalších let vyprší technologická životnost 
bitumenační linky a bude se rozhodovat jak dále postupovat. Nejpravděpodobnější scénář je její rekonstrukce 
a prodloužení životnosti.[72][35] 

7.3.3 Imobilizace radioaktivních odpadů do skelné matice 

Vitrifikace je velice účinná metoda imobilizace radioaktivních odpadů díky malému množství 
vyprodukovaného odpadu imobilizovanému ve skelné matici, velkého množství látek schopné takto 
zpracovat a vysoká odolnost skelné matice. Chemická odolnost spočívá ve schopnosti odolávat korozivním 
vlivům po tisíciletí, podle přírodních analogů je schopnost přírodního skla (obsidián či roztaveného písku 
bohatého na křemičitany vlivem blesku a jiné) odolávat alteraci ztenčením u těchto přírodních analogů, které 
jsou 300 milionů let staré, odpovídá zhruba desetině milimetru za milion let. 

V praxi se používají borosilikátová a fosfátová skla. Při jejich používání nejsou nutné tak vysoké 
teploty (~1000°C) jako v případě nejodolnějších skelných matic (~1500°C) a tak nedochází k uvolnění 
velkého množství radionuklidů těkavé povahy. Během vitrifikace dochází k degradaci organických materiálů, 
anorganické chemické složky jsou zabudovány do skelné matice a samotné snížení objemu odpadu klade 
daleko menší nároky na celkový objem ukládaného odpadu. 

Jedná se o metodu, která se používá již více jak 40 let šesti státy (UK, USA, Francie, Belgie, 
Německo a Rusko) a k roku 2000 bylo vyprodukováno okolo 10000t skelného kompozitu. Tudíž se jedná o 
metodu prověřenou a velice efektivní, ovšem také vysoce nákladnou a komplikovanou, proto je většinou 
určena k imobilizaci nejnebezpečnějších odpadů například použité jaderné palivo. Česká koncepce zacházení 
s použitým jaderným palivem a VAO je dočasné uskladnění v bezpečných obalových jednotkách a jejich 
uložení do trvalého úložiště, kde budou bezpečně izolovány od prostředí na stovky tisíc let nebo je bude 
v budoucnu možno použít, protože stále se jedná o vysokoenergetickou surovinu cca z 95% totožnou 
s novým palivem. 
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Imobilizační mechanismus 

Vitrifikace zahrnuje tavení odpadní složky se sklem s přídavky aditiv za vzniku skelného kompozitu 
obsahující ve své mikro a makro struktuře odpadní látky. Nebezpečné odpadní složky jsou začleněny do 
struktury skelné matice či zapouzdřeny. Začlenění odpadních složek do skelné matice je doprovázeno jejich 
rozpuštěním ve skelné tavenině. Vitrifikované jaderné odpady nejsou homogenní, protože obsahují bubliny, 
příměsi jako jsou žáruvzdorné oxidy a nemísitelné látky. Zapouzdření se používá na prvky a sloučeniny 
s limitovanou rozpustností, které se nezačlení do skelné matice (viz Tabulka 12) 

Tabulka 12 Rozpustnost prvků v silikátovém skle[9] 
Prvek Limit rozpustnosti [objemová %] 

Al, Si, P, Pb >25 
Li, B, Na, Mg, K, Ca, Fe, Zn, Rb, Sr, Cs, Ba,, Fr, Ra, U 15-25 

Ti, Cu, F, La, Ce, Pr, Nd, Gd, Th, Bi, Zr, Pu,Th 5-15 
Mn, Cr, Co, Ni, Mo 3-5 

C, S, Cl, As, Se, Tc, Sn, Sb, Te, Np 1-3 
H, He, N, Ne, Ar, Br, Kr, Ru, Rh, Pd, Ag, I, Xe, Pt, Au, Hg, Rn pod 0,1 

Prvky a sloučeniny obtížně mísitelné s roztaveným sklem jsou sírany, chloridy, molybdeny, kovy 
vzácných zemin, (Rh aPd) žáruvzdorné oxidy s vysokým bodem tavením (PuO2) a jiné. Nízko rozpustné části 
odpadu jsou imobilizovány zapouzdřením a rozptýlením v mikrostruktuře (viz. Obrázek 27 pravá část) 

 
Obrázek 27 Retence částic ve sklené matici[9] 

Míra uvolňování vitrifikovaného odpadu ze skelné matice je v průměrně 10-6 až 10-5 g/cm2 za den. Při této 
hodnotě únik radionuklidů by se za tisíc let uvolnilo zhruba 0,365 až 3,65 g z jednoho cm2. 

Borosilikátové skla 

Je jeden z nejvíce používaných materiálů pro vitrifikaci, díky své schopnosti pojmout odpady, schopnost 
pojmout velkou škálu druhů odpadů a prvků, chemickou stabilitou, mechanickou odolností a výbornou 
tepelnou a radiační odolností. Hlavním komponentem je SiO2 s relativně velkým obsahem B2O3, CaO, MgO, 
Na2O a Al2O3 a s mnoha oxidy, které se vyskytují jen v malém množství. Hlavním sklotvorným prvkem je 
SiO4, který z části je nahrazen oxidem boritým, který zlepšuje tepelnou a chemickou odolnost. Lze přidat 
oxidy kovů (Al2O3), které zlepšují pevnostní charakteristiky. 

Fosfátové skla 

Jednou z nevýhod těchto skel je, že v roztavené formě působí silně korozivně na žáruvzdorné vyzdívky pecí. 
Nová Fe-Pb-fosfátová skla jsou využívána pro svou schopnost pojmout velké množství žáruvzdorných oxidů 
a chemickou stabilitu, kterou kladně ovlivňuje množství Na-Al, Fe-Al  a Zn fosfátů. Fe-Pb-fosfátová skla tají 
při teplotách 800 až 1000 °C a nejsou tak silně korozivní. Struktura fosfátových skel je postavena okolo PO4 
tetraedrických jednotkách.  
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7.4 Uložení 
Uložení je konečným krokem odpadu v cyklu manipulace s radioaktivními odpady. Jedná se o trvalé 
bezpečné uložení na místo, kde bude chráněn od všech přírodních a antropogenních vlivů a bariéry znemožní 
únik radioaktivních látek do prostředí během stovek či tisíců let. Zařízení musí fungovat bez lidské činnosti, 
poněvadž se předpokládá, že po určité době (řádově stovek let) lidstvo ztratí informace o konkrétním úložišti. 
[9][54] 

Další možnost likvidace radioaktivních odpadů je uvolnění do biosféry, ovšem dnes je nutné při tomto 
procesu dodržovat bezpečnostní limity, které si jednotlivé země stanovují sami či je přejímají od 
MAAE.[51][5] 

Hlavním kritériem pro uložení je ovšem bezpečnost, které je dosaženo multibariérním systémem a 
upravením odpadů do co nejbezpečnějšího stavu. Snahou je omezit uvolňování radionuklidů do biosféry. 
Základní dělení bariér je na přírodní a umělé. Mezi bariéry řadíme imobilizovanou formu odpadu 
(cementová, keramická či skelná matice), kovový obal a obsyp z materiálů s vysokou schopností na sebe 
sorbovat radionuklidy a s výbornými těsnícími vlastnostmi (např. silikáty). Právě kombinací umělých a 
přírodních bariér lze zamezit úniku radionuklidů do prostředí. Lze vycházet z přírodních analogů například 
přírodní reaktor v Oklo v Gabonu [52], či měděných předmětů z egyptských a řeckých korábů, které ležely 
přes 2500 let na mořském dnu ve vrstvách sedimentu a nebyly prakticky poškozeny korozí.[21][54][9] 

7.4.1 Multibariérový systém 

Místa pro ukládání radioaktivního odpadu jsou považována za bezpečná, jsou-li opatřeny multibariérovým 
systémem ochran, které izolují odpad od prostředí (viz Obrázek 28). Tento systém obsahuje geologickou 
bariéru sestávající se z obklopující horniny a inženýrské bariéry.[9] 

 
Obrázek 28 Složení multibariérového sytému 

Inženýrské bariéry se skládají z více částí, typické jsou kontejnery (vnitřní i vnější v případě 
několikanásobné obalové jednotky), obsypový materiál, zásyp, samotné stěny úložiště, obklady stěn a formu 
upraveného odpadu. Tyto bariéry musí ve vzájemné spolupráci v počátku absorbovat uniklé radionuklidy a 
později omezit jejich uvolňování do prostředí. Hlavním účelem úložišť radioaktivních odpadů je: 

 Izolace odpadů od povrchových procesů a lidské činnosti 

 Ochrana biosféry 

7.4.2 Možnosti ukládání 

Ukládání odpadů se řídí jejich druhem (specifické vlastnosti) např. schopnost likvidace, aktivitou, poločasem 
rozpadu atd. Při-povrchové ukládání je vhodné pro odpady kontaminované radionuklidy a krátkém poločasu 
rozpadu s nízkou až střední aktivitou a během desítek či stovek let se aktivita zmenší na bezvýznamnou 
úroveň. Dle MAAE jsou různé typy při-povrchových úložišť, některé s různými druhy inženýrských bariér či 
bez nich, postavené na povrchu nebo v několika metrech pod úrovní terénu či do několika desítek metrů ve 
skalních dutinách či upravených bývalých dolů.[79] 

Hlavní radionuklid obsažený v odpadech o krátkém poločasu rozpadu je 137Cs, který vzhledem ke své 
aktivitě a množství je nutné izolovat od prostředí na dobu 250 až 600 let. Pro takto dlouhé časové období je 
přítomnost inženýrských bariér vysoce účinná. Odpady s nízkou až střední aktivitou s menší koncentrací 
dlouhodobých radionuklidů, lze také uložit na při-povrchových úložištích.[9] 
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Obrázek 29 Schéma při-povrchového úložiště na povrchu[81] 

Geologické ukládání je vhodné pro vysoce aktivní odpady, použité jaderné palivo a středně a nízko 
aktivní odpady obsahující dlouhodobé radionuklidy. Základní typy geologického ukládání jsou mokré, suché 
a hloubkové. Mokrým typem je myšleno úložiště v hloubkách kolem 500 metrů (prostory bývalých dolů), 
kde průnik vod do důlního díla je nehnutelný a je potřeba izolovat pouze část určenou k ukládání (Úložiště 
Bratrství a Richard). [5][79] 

Suchá metoda je obdobná té mokré, ale geologické a klimatické prostředí vylučuje či minimalizuje 
výskyt vod (nejčastěji bývalé solné doly).[9] 

 Hlubinné geologické ukládání (hlubinné úložiště) odpadu je ukládání do hloubek přesahující 1 km a 
transport skrz geosféru je velice limitován. Retenční doba vysoce radioaktivních odpadů je zde vyšší 
z důvodu velké koncentrace radionuklidů například radionuklid 237Np má poločas rozpadu 2,1×106 let a je 
nutné ho izolovat na dobu milionu let. Z důvodu proměnlivosti podmínek na povrchu v takovém časovém 
úseku je jedinou možností izolace v geologicky stabilních oblastech hluboko pod povrchem a v kombinaci 
s inženýrskými bariérami docílit co nejmenšího úniku radionuklidů do nechráněného prostředí.[79] 

Alternativní metodou je ukládání odpadu do subdukčních zón (do oceánské desky), toto místo by se 
vlivem tektonický sil dostalo pod kontinentální desku a tím velice hluboko pod zemský povrch. Dále do 
ledových trhlin v Antarktidě či Grónsku, nebo do vesmírného prostoru. Ovšem tyto metody byli z mnoha 
důvodů zamítnuté. Geologické ukládání do sedimentárních vrstev bohatých na jíl pod mořské dno, přes 
velice dobré parametry není v současné době bezpečně proveditelné a bylo v roce 1980 zakázáno 
Londýnskou smlouvou.[9] 

Tabulka 13 Schnutí úložišť a jejich parametrů [79] 
Úložiště Parametry Omezení 

Při-povrchové 
úložiště bez 

inženýrských bariér 

Příkopy zahruž zeminou, levné a 
jednoduché 

Použitelné pouze pro radionuklidy 
s krátkým poločasem rozpadu nízko 

aktivní odpad, rizika jsou erozní vlivy 
Při-povrchové 

úložiště s 
inženýrskými 

bariérami 

Multibariérová ochrana zvyšuje 
bezpečnost, použitelné pro většinu středně 

a nízko aktivních odpadů 

Vhodné v menší míře i pro 
radionuklidy s dlouhým poločasem 

rozpadu 

Dutiny a bývalé 
doly ve středních 

hloubkách 

Dostatečná hloubko pro odstranění 
erozních vlivů (narušení povrchu dešťovou 

vodou atd.), při využití starších důlních 
staveb se jedná o levný způsob ukládání 

Geologické bariéry dle místa uložení 

Geologické 
ukládání 

Použitelné pro všechny druhy 
radioaktivního odpadu 

Geologické bariéry dle místa uložení, 
vysoká cena, nutná komplexní 

technologie (propojení více sytému) a 
nutnost bezpečnostních analýz 

7.4.3 Inženýrské bariéry 

Inženýrské bariéry v při-povrchových úložištích hlavně zajišťují kontrolu nad krátkodobými radionuklidy. 
Jsou nejdůležitější překážkou mezi odpadem a životním prostředím. Upravené formy odpadu (cementace, 
bitumenace, vitrifikace) výrazně omezují uvolňování radionuklidů, které obsahují. Je důležité, aby zásypový 
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materiál nereagoval s obalovou jednotkou. Vhodná nádoba pro ukládání odpadu je velmi důležitá, poněvadž 
slouží jako další bariéra proti prostupu radionuklidů a také usnadňuje manipulaci s odpadem.[81][9] 

V geologickém ukládání je nutné kombinovat přírodní bariéry s inženýrskými. Inženýrské bariéry 
se obvykle skládají ze zpracované formy odpadu, obalové jednotky, ze zásypu a obsypu a ostatních 
komponentů (viz Tabulka 14). [81][9] 

Tabulka 14 Příklady inženýrské bariéry ve funkčních a plánovaných úložištích[80] 

Země Odpad Matrice 
Obalová 
jednotka 

Zásypový 
materiál 

Česká republika 
Středění aktivní odpady 
Vysoko aktivní odpady 
Použité jaderné palivo 

Sklené a 
betonové matice 

Ocel Bentonit 

Francie 

Středění aktivní odpady Různé 
Nerezová ocel, 

beton 
Betonové ostění 

 

Vysoko aktivní odpady 
Skelné matice 

Nerezová ocel a 
obyčejná oce 

Bentonit 
 

Použité jaderné palivo 
 

Nerezová ocel 
Bentonit, úložné 

trubice 

Rusko Vysoko aktivní odpady Skelné matice Nerezová ocel Bentonit, beton 
Japonsko Vysoko aktivní odpady Skelné matice Uhlíkatá ocel Bentonit, beton 

Zásypový materiál slouží k vyplnění prázdných prostor úložiště a slouží k omezení průniku vody a ke 
stabilizaci úložného systému. Je dobré také zbudovat drenážní zásypy s materiály, které přepravují vodu a 
sbírají na jiné místo. Samotný zásypový materiál může obsahovat aditiva ve formě dobře pohyblivých oxidů 
a silikátů určených k přednostní sorbci radionuklidů, tím se omezí jejich úniku do nechráněného prostředí.[9] 

7.4.4 Geologické bariéry 

Geologický útvar je důležitá izolační bariéra zabraňující případným únikům radionuklidů do prostředí. 
Podmínky pro vybudování geologického úložiště: 

 Hornina musí mít stabilní geologický vývoj a předvídatelnost jejího chování (nejlépe stabilní 

horniny, které nepodlehnou během stovek tisíc let žádné změně) 

 Omezení kontaktu odpadu s vodou (minimalizace transportu radionuklidů) 

 Vhodné geochemické vlastnosti (minimalizace potenciálu pro migraci radionuklidů) 

 Nízká seismická aktivita (zvážení vlivu zemětřesení na úložiště) 

Právě ukládání do geologicky vyhovujícího a stabilního útvaru je hlavní a nejspolehlivější bariéra 
proti šíření radionuklidů. Je tak účinná, že některé státy na lokalitách tvořené mohutnými solnými útvary, 
nepovažují inženýrské bariéry za důležité a spoléhají se především na vlastnosti horniny (USA – WIPP, 
Německo – Morsleben). [83][82] 

Tabulka 15 Geologické útvary pro úložiště jaderného paliva[82] 

Hornina Charakteristika horniny 
Transport 

radionuklidů 
Země 

Granit, rula 
Trhliny a podzemní voda 

v nich proudící 
Advekce, 

difůze 
Kanada, Rusko, 

Finsko… 
Solné útvary Neobsahují trhliny ani vodu Žádný Německo, USA (WIPP) 

Vulkanický tuf Nesaturované póry a trhliny 
Prosakující 

voda 
USA, UK 

Jíl a jemnozrnné silikátové 
sedimentární horniny 

(mudroch) 

6ídné otevřené trhliny, stálá 
přítomnost vody v pórech 

Difůze 
Belgie, Maďarsko, 
Francie, Rusko… 
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7.4.5 Transport radionuklidů 

K nejdůležitějším vlastnostem patří průtok vody, propustnost vody skrz a okolo úložiště.  Tyto hodnoty musí 
být co nejnižší. Nejméně důležité je stabilita a schopnost předpovídat změny, které by mohli úložiště 
poznamenat (klimatické změny…), zejména změna hladiny podzemní vody by mohlo vést k velkým únikům 
radionuklidů, protože kontaminace biosféry je nejpravděpodobnější přes vodní prostředí. [82][9] 

Proto byla výzkumu propustnosti hornin a chování vody (s radionuklidy) v horninovém prostředí 
věnovány pečlivé analýzy. Důležitým parametrem je při popisu těchto jevů hydraulická vodivost (schopnost 
horniny či půdy vést vodu), je závislá na parametrech jako vlhkost půdy či horniny, struktuře materiálu, 
složení jílové frakce, objemové hmotnosti …)[82] 

Například v granitech a bazaltech a převážné části metamorfovaných hornin je hydraulická vodivost 
velice nízká, ale problém spočívá v trhlinách a prasklinách, díky kterým se celkový objem vody proudící skrz 
horniny daleko zvětší. Celkový objem vody, schopný proniknout jíly a břidlicemi je naopak výrazně 
redukovaný. Pro základní přehled hornin a jejich schopnosti propouštět vodu více obrázek 14. [9] 

Tabulka 16 Hydraulická vodivost hornin [84] 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.6 Celosvětové zkušenosti 

V současné době lidstvo má k dispozici značné množství informací v oblasti ukládání radioaktivních odpadů, 
od při-povrchových úložišť pro nízko aktivní odpady, až po hlubinné geologické ukládání pro vysoko aktivní 
odpady.  

Existuje více jak 100 úložišť na málo až středně aktivní odpady a dalších 42 úložišť je ve stádiu 
vývoje či stavby. Koncept ukládání radioaktivního odpadu do specializovaných úložišť se rozvíjel v průběhu 
posledních 50 let, dříve se k tomuto problému nepřikládala tak velká váha jak dnes. Nicméně těchto 50 let 
vedlo ke značnému prohloubení znalostí zejména při-povrchových úložišť, jejich fungování a potřebné 
technologie. Tyto zkušenosti vedly k vybudování úložišť jako Dukovany v České republice, Centre de l’Aube 
ve Francii, Rokkasho-mura v Japonsku,Vaalputs v Jižní Africe, El Cabril ve Španělsku, Drigg v UK.[85] 

Velkého pokroku se také dosáhlo ve vývoji geologického ukládání pro vysoko aktivní odpady 
kontaminované radionuklidy a dlouhým poločasem rozpadu. V USA bylo v roce 1999 uvedeno do provozu 
úložiště (WIPP) pro transurany (prvky nacházející se v periodické tabulce prvků za uranem) a od té doby je 
zde uloženo více jak 20000 sudů. V USA byla plánovaná výstavba úložiště pro vysoko aktivní odpady 
v Yucca Mountain, výstavba je plánovaná na začátek roku 2008 a dokončení v roce 2010. Ovšem tento 
termín nebyl dodržen a stavba se o několik let protáhne. U nás je projekt trvalého úložiště vysoko aktivních 
odpadu také rozpracován a nachází se ve stádiu užšího výběru lokality a jeho plánované dokončení je roku 
2065 (více informací v textu o českých úložištích).[9][85] 
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7.4.7 Úložiště v České republice 

Zde lze ukládat nízko až středně aktivní odpady s krátkým poločasem rozpadu a nízkou aktivitou, jedná se 
většinou o železobetonové struktury navržené proti vniku vody (asfaltové pásy, jíl…) s drenážním systémem 
pro odvod vod. Jednen příkladu takového úložiště se nachází na území jaderné elektrárny Dukovany. 

Při-povrchové úložiště odpadů v Dukovanech 

Toto úložiště je složeno z dvouřad železobetonových jímek vybudovaných na pevné ploše, aby se zamezilo 
kontaktu se spodní vodou, jsou izolovány asfaltopropylénovým mikrobetonem. [73][5] 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pod každou jímkou he drenážní systém, který odvádí prosakující srážkovou vodu do nádrží a případné 
úniky z jímek. Z takto nahromaděných vod se odebírají vzorky, které jsou podrobeny kontrole na obsah 
radioaktivních prvků, a pod uvolňovací úrovní jsou vypouštěny nebo zpracovávány jako radioaktivní 
odpady.[73][5] 

V dvouřadě je 56 jímek o rozměrech 6 × 6 × 18 m o celkové kapacitě 55 000 m3. V roce 2007 bylo do 
úložiště uloženo 1646 sudů s nízko a středně aktivními odpady s celkovou hmotnosti 327 tun o aktivitě 
zhruba 1150 GBq. Celkově se jednalo převážně o bitumenované odpady, nezpevněné a kusové materiály. 
V roce 2008 byla kapacita úložiště zaplněna zhruba z jedné desetiny.[73][5] 

Podzemní úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic 

Jedná se o bývalý důl na těžení vápence, kde byla těžba ukončena. Od roku 1964 jsou po úpravě některé části 
dolu využívány k ukládání institucionálních odpadů, prostor úložiště tvoří jen malá část samotného důlního 
komplexu s více jak 40 km chodeb a překopů. Úložiště bylo vybudováno na desce jílovitého vápence o 
mocnosti 5 metrů, nad hladinou podzemní vody. Nadloží i podloží se skládá z nepropustných slínovců 
přesahující tloušťku 50 metrů.[74][5] 

Podél spojovací obslužné chodby o délce 630 metrů jsou zbudované ukládací komory a chodby o 
celkové kapacitě 17 000 m3, kde bylo uloženo 2 300 m3 odpadů o aktivitě zhruba 7 TBq. Komory jsou 
vystužené železobetonovými výztužemi a se stabilní teplotou 10°C. [74][5] 

 
 

                        

Obrázek 32 Transportní chodba [74] 

Náplň tvoří 200 l sudy, které se skládají ze 100 sudů s odpadem, zbytek prostoru je vyplněn betonem 
tvořící 5 cm tlustou ochrannou vrstvu. Samotný 200 l sud je pozinkován a natřen antikorozním nátěrem. 
V roce 2007 bylo uloženo 318 sudů o hmotnosti 64 t o celkové aktivitě 0,5 TBq.[74][5] 

Obrázek 30 Železobetonová 
jímka[73] 

   Obrázek 31 Zaplněná ukládací komora [74] 
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Při převzetí Správou úložišť byly provedeny geologické a hydrogeologické testy za účelem zjištění 
v jakém stavu je úložiště a jeho bezpečnost. Testy potvrdily, že případná migrace radionukidů vlivem 
kontaktu s vodou by byla tak malá, že dávky by nepřesáhla optimalizační mez. [74][5] 

Podzemní úložiště radioaktivních odpadů Bratrství v Jáchymově 

Toto úložiště se nachází v prostorech bývalého uranového dolu Bratrství. Stejně jako úložiště Richard i zde 
tvoří jen nepatrnou část objektu dolu o celkové rozloze více jak 9,8 km2 s více jak 80 km štol a překopů. 
Samotné úložiště je vybudováno v roce 1974 v 5 komorách přilehlé k Těžní štole, kterou byl vyvážen 
odpadní materiál z jámy Zdař Bůh.[75][5] 

 
Obrázek 33 Schéma dolu Bratrství s ukládacími prostory[75] 

Zde jsou ukládány institucionální dopady obsahující pouze v přírodě vyskytující se radionuklidy 
(často uměle zvýšeným počtem radionuklidů). Z hlediska objemu ve srovnání s množstvím vyprodukovaného 
radioaktivního odpadu tvoří, jen malé procento. Jsou zde uloženy převážně vyřazené zářiče ze zdravotních 
provozů a výzkumných center.[75][5] 

V 5 komorách tvoří celkový úložný prostor 1200 m3. V roce 2007 bylo využito úložiště zhruba ze čtyř 
pětin a v tomto roce zde bylo uloženo 19 m3 odpadu o celkové aktivitě 74,2 GBq. Limity pro aktivitu úložiště 
jsou 10 TBq a je využita zhruba z 18%. Největší podíl na tomto číslu má 226Ra s celkovou aktivitou 1,3 TBq, 
který je uložen ve formě síranu rádia. Síran rádia byl používán v medicíně během let 1975 až 1999.[75][5] 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Obrázek 34 Úložná komora [76] 

Obrázek 35 Transportní chodba [75] 
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7.4.8 Hlubinné úložiště v České republice 

Samotné přípravy byli podniknuté již během 80. let uplynulého století. Účelem bylo určit základní koncepci, 
popsat potřebnou technologii, získat informace o přibližných lokacích možné stavby a provést na nich 
bezpečnostní studie. SÚRAO po převzetí plánování rozdělila práce na jednotlivé projekty a od roku 1998 byli 
financovány z jaderného účtu, na který přispívají původci radioaktivních odpadů v ČR. V roce 1999 byli 
uskutečněné první referenční projekty v granitoidních horninách, ale tento výzkum nebyl zaměřen na 
konkrétní lokaci.[86] 

Výběru 27 základních lokalit předcházela množství studijních zpráv ze strany vysokých škol a 
výzkumných ústavů. Cílem byli geologické aspekty v hlubinném ukládání a výběru konkrétní oblasti ve 
vytipovaných lokalitách. Vlastnosti granitových horniny byly ověřovány v Melechovském masivu (geologie, 
geofyzika, geochemie a hydrogeologie), některé vzorky byli odebírány z hloubky 15 km pod povrchem.[86] 

Druhá část projektu byla zaměřena na inženýrské bariéry, hlavní pozornost byla upřena na materiály 
na bázi bentonitických jílů za účelem jejich použití jako těsnící, tlumící a výplňový materiál určený k celkové 
hydraulické stabilizaci důlního díla. V projektu je počítáno i s teplem, které se uvolňuje z uloženého odpadu 
vlivem rozpadu radionukidů.[86] 

Třetí část projektu zkoumá bezpečnostní aspekty hlubinného ukládání, lze sem zahrnout bezpečnostní 
rozbory, modelování situací, předpovídání chování látek po delším časovém úseku. Řadíme sem i studie a 
testy na přírodním analogu v Ruprechtově. 
Poslední část projektu vychází z předešlých projektů, součástí jsou projekční práce na uspořádání úložiště a 
přilehlých provozů. Při projektování je nutno zahrnout poznatky zjištěné v předešlých částech projektu a 
přizpůsobit se jim.[86] 
 

 

 
 

Vhodná lokalita 

Úložiště je nutné vybudovat na příhodné lokalitě splňující geologické požadavky, izolační, ale i retenční 
schopnosti horniny, stabilní geologický vývoj… Také i ostatní požadavky týkající se vhodnosti lokality pro 
veřejnost, možného střetu zájmů, dostupnost lokality pro transport odpadů, technické zázemí a dostatek 
plochy pro vybudování povrchové části areálu. 

Obrázek 36 Návrh povrchové části areálu hlubinného 
úložiště [86] 
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Obrázek 37Mapa vhodných lokalit pro hlubinné úložiště [87] 
Březový potok Plzeňský kraj, 2 Čertovka Plzeňský a Ústecký kraj, 3 Horka kraj Vysočina, 4 Hrádek kraj 
Vysočina, 5 Čihadlo Jihočeský kraj, 6 Magdaléna Jihočeský kraj 7 Kraví Hora kraj Vysočina 8 Voj. újezd 
Boletice Jihočeský kraj 

V naší republice koncem roku 2002 byla ukončena první etapa, která se skládá z mapování na úrovni 
regionální a na specifikování konkrétní lokality (viz Obrázek 37). Do roku 2015 budou vybrány dvě 
nejvhodnější lokality a ty budou podrobeny detailnějšími studiemi. V roce 2003 byla spuštěna druhá etapa, 
kde docházelo ke geologickým průzkumům na vhodných lokalitách, která byla částečně ukončena z 
důvodu odmítavého postoje veřejnosti a dále probíhala bez přístupu na dané pozemky. Geologický výzkum 
se omezil na testovací lokalitu Melechov.  

Prostory úložiště 
Samotné úložiště je podobné těm budovaných v zahraničí, VAO a použité jaderné palivo v objektu bude 
přijímáno, přeloženo do konečných obalových souborů a transportováno do místa trvalého uložení. V objektu 
je také možno během provozu razit nové podzemní prostory. Je nutné zřídit objekty pro pobyt pracovníků, 
administrativní centrum, informační služby pro komunikaci s veřejnosti a jiné. Mimo areál se budou nacházet 
objekty nutné pro odvětrávání důlního díla v podobě výdušných jam. Samotný objekt bude rozdělen na 
aktivní část, kde bude docházet k manipulaci s radioaktivními odpady a neaktivní část pro zbylé činnosti. 

Plocha povrchové části areálu je projektovaná zhruba na 29,5 ha a aktivní zóna bude tvořena pouze 3 
ha, zbytek je rezervován pro použití během samotné výstavby, prostorů nutných pro železniční dopravu a 
s možností výstavby dalších provozů (úpravna odpadů…). 

Obalové jednotky VAO a použitého jaderného paliva s přebalem budou zhruba 55 mm tlusté a budou 
se ukládat do vrtů v počvě úložných chodeb, prostory kolem kontejneru jsou vyplněny materiály na bázi jílu 
(bentonit). Bentonit bobtná (zvětšuje objem) a tím dochází k hydraulické stabilitě důlního díla. Je nutná 
dokonalá izolace, která zabrání komunikaci plynu a vody s biosférou a naopak. Tomu napomáhá vrstva 
neporušené horniny, do které jsou komory vyvrtané, o tloušťce stovek metrů. Inženýrské bariéry musí být 
navrženy, tak aby byli kompaktní s horninou a vzájemně se doplňovali. 

Obalový soubor je nejdůležitějším prvkem multibariérového systému pro kazety použitého paliva 
z Dukovanské elektrárny a z Temelínské elektrárny. Jedná se dvouvrstvý obal opatřený antikorozní úpravou, 
první vrstva je tvořena z nerezové oceli a druhá z uhlíkaté oceli s antikorozní vrstvou. Odolnost této obalové 
jednotky se odhaduje na 500 až 1000 let. [9]  
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Obrázek 38 Schéma hlubinného úložiště [86] 

8. Závěr 
Z pohledu České republiky je podíl energie z jaderných elektráren 35% celkové potřeby. Pokud se budou 
dostavovat další bloky v Dukovanech či Temelínu, bude toto číslo vyšší a tato energie je důležitá pro pokrytí 
naší spotřeby. Samotná jaderná elektrárna neprodukuje CO2 a z 1 kg UO2 lze získat tolik energie odpovídající 
zhruba 330t hnědého uhlí v konvenčních tepelných elektrárnách.[5] 

Černobylská havárie výrazně negativně ovlivnila celosvětové vnímání jaderné energetiky a tento trend 
je v široké veřejnosti patrný i dnes (Německo postupně uzavírá jaderné reaktory). Ale pro budoucí vývoj 
celosvětové energetické stability je jaderná energie důležitá. Celosvětově se energie z jaderných elektráren 
podílí 9%.  Existuje 438 jaderných bloků (přes 30 je ve výstavbě) o celkovém výkonu 372GWe. [88] Z toho 
v Evropě je podíl jádra zhruba 14% a v České republice kolem 35%. V roce 2030 je odhadované zvýšení 
celosvětové spotřeby z 4500GWe na 6600GWe. Tím se bude zvyšovat i spotřeba energie z jádra, dalším 
argumentem bude stoupající cena nerostných surovin a snaha zpomalovat klimatické změny naší 
planety.[88][5] 

Velký odpor veřejnosti vychází z nebezpečí pocházející z radioaktivních odpadů, i když technologie 
zpracování nízko a středně aktivních odpadů jsou dnes již bezpečně vyřešeny, pokud se dodržují 
bezpečnostní podmínky a technologické postupy. Objemově se jedná o menší množství v porovnání 
s celkovým objemem ostatního odpadu. V České republice se jedná o stovky m3 za rok, které je nutno po 
zpracování bezpečně uložit, v porovnání s celkovým objem vyprodukovaného odpadu za rok 2012, který 
činil 23 435 996 tun [89]. Žádné jiné odpady nepodléhají takovému systému kontroly jako právě radioaktivní 
a tak rozsáhlé legislativě.[90][5] 

Během 30letého provoz obou našich jaderných elektráren vznikne zhruba 3400 tun VAO a použitého 
jaderného paliva a tento odpad je nutno bezpečně uložit. Celosvětově panuje shoda, že nejbezpečnější (a 
dnešní technologii dosažitelný) způsob je geologické hlubinné úložiště opatřeny násobnými inženýrskými a 
geologickou bariérou.[90] 

Právě nebezpečnost VAO a použitého jaderného paliva je argumentem odpůrců jaderné energetiky a 
jeho uložení, které podle názorů odpůrců není nikde na světě spolehlivě vyřešena. Ovšem s přihlédnutím 
k přírodnímu reaktoru v Oklu je bezpečné uložení VAO možné a Oklo slouží jako přírodní analog. 
S postupem technologii (některé již dnes možné) je pravděpodobné, že technologie recyklace jaderného 
paliva se bude dále vyvíjet a ve spolupráci s urychlovači částic, jako nástroji na přeměnu vysoce aktivních 



Zdeněk Čejka: Nakládání s radioaktivními odpady z provozů jaderně-energetických zařízení 

2014  43 
 

radionuklidů na méně aktivní s menším poločasem rozpadu. Technologie budou stále dostupnější a 
v budoucnu bude pravděpodobně uložené palivo déle využíváno (jedná se vysoce energetickou 
surovinu).[5][9] 

K vybudování hlubinného úložiště je nutný dostatečný finanční kapitál, spolehlivé technologie 
umožňující uložení odpadů na stovky tisíc let a jejich izolace od nechráněného prostředí. K tomu dopomáhají 
nové technologie, jako příklad lze uvést měděné pouzdro na použité jaderné palivo s litinovým pláštěm, 
jehož izolační schopnost by měla dosahovat k statisícům let. Výzkumu jsou také podrobovány vlastnosti 
matečních hornin jako sopečný tuf, žula či solné útvary, které minimalizují či zamezují transportu 
radionuklidů.[90] 

Samotná finanční stránka bude částečně pokrytá z jaderného účtu, na který povinně přispívá každý 
původce radioaktivních odpadů a paradoxně při oddalování stavby úložiště dojde k nakumulování větších 
finančních prostředků.  

Námitka ohledně nedořešené situace pro trvalé ukládání je zavádějící. V oblasti Morsleben 
(Německo) je provozováno úložiště pro ukládání nízko a středně aktivních odpadů obsahující radionuklidy 
s dlouhým poločasem rozpadu. Pro stejné odpady bylo v roce 1999 otevřeno úložiště v poblíž Carlsbadu 
v Novém Mexiku. Ve vybudovaných podzemních laboratořích v dalších částech světa byly odzkoušeny 
podmínky pro bezpečné ukládání a jsou zde plánovány výstavby trvalého úložiště např. úložiště v  Yuca 
Mauntins, ve švédském Formansku či finském Eurajoki, které se plánují otevřít během budoucích dekád.[88] 
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