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Grafitas yra plačiai naudojamas įvairių tipų branduoliniuose reaktoriuose, pvz., UNGG (pranc., 
Uranium Naturel Graphite Gaz) - Prancūzijoje, Magnox - Jungtinėje Karalystėje, RBMK (rus., реактор 
большой мощности канальный) – buvusios Sovietų sąjungos šalyse. Grafitą, kaip branduolinio 
reaktoriaus konstrukcinę medžiagą, numatyta naudoti ir IV kartos reaktoriuose, pvz., HTR (angl., 
high temperature reactor) tipo. Branduoliniame reaktoriuje grafitas atlieka neutronų lėtiklio, 
reflektoriaus ir kuro matricos funkcijas. 

Po 20-30 metų apšvitos reaktoriaus eksploatacijos metu, grafite esančios priemaišos yra 
aktyvuojamos neutronų sraute ir branduolinių reakcijų metu jame susidaro ilgaamžiai radionuklidai: 
14C, 36Cl, transuraniniai elementai ir kt. [1]. Grafito radiologinis charakterizavimas bei struktūrinės 
dinamikos vertinimas neutronų apšvitos sąlygomis yra svarbi apšvitinto grafito atliekų 
charakterizavimo dalis, būtina siekiant parinkti tinkamą utilizavimo strategiją. 

Pasaulyje apie 250 000 tonų apšvitinto branduolinių reaktorių grafito yra sukaupta laikinose 
radioaktyvių atliekų saugyklose branduolinėse jėgainėse [2]. Lietuvoje, Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) reaktorių grafitas sudaro ~3 820 tonų [3]. Kaip tvarkyti šias atliekas – kiekviena 
šalis sprendžia individualiai. Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių projektų metu (pvz., GRAPA [4], 
CARBOWASTE [5], CAST [6]) jau daugiau kaip dešimtmetį sprendžiamos panaudoto branduolinio 
grafito problemos: kaip naudojant geriausią pasaulinę praktiką didinti supratimą apie priemaišų 
aktyvaciją grafite, radionuklidų pasiskirstymą grafite ir jų cheminę formą, radionuklidų stabilumą 
grafito matricoje. 

Pranešimo metu bus apžvelgti aktualūs grafito taikymo ir utilizacijos aspektai bei pristatyti IAE 
RBMK-1500 reaktoriaus grafito tyrimai. 
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