
Нові композитні сорбенти для 

селективного вилучення радіонуклідів з 

водних розчинів 

Бондар  Ю.В. 

Державної установи "Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України" 

ІІІ Міжнародний круглий стіл "Перспективи впровадження 

інновацій в  атомну енергетику" 24 вересня 2021 року Київ



Сучасний розвиток атомної енергетики багато в чому

залежить від екологічно прийнятного вирішення

проблеми поводження з рідкими радіоактивними

відходами (РРВ). Одній із сучасних концепцій

поводження з низько- і середньо-активними РРВ є

сорбційне вилучення радіонуклідів до досягнення

залишкового рівня їх змісту у відходах, що дозволяє

вважати їх нерадіоактивними.

Оскільки основними радіонуклідами, які зумовлюють

більш 90% активності низько активних PPВ, є

довгоживучі ізотопи 137Cs та 90Sr, основна увага

приділяється розвитку технологій сорбційного

вилучення саме цих радіонуклідів.

При цьому найбільший інтерес представляють

неорганічні сорбційні матеріали, які характеризуються

високою радіаційної, термічної і хімічної стійкістю,

селективністю до радіонуклідів.

Незважаючи на те, що в Україні існує велика потреба в сорбентах як

для проведення експрес-визначення радіонуклідів цезію в

природних і технологічних розчинах, так і для очищення РРВ, випуск

вітчизняних селективних сорбентів не налагоджений, не дивлячись

на те, що є цікаві експериментальні розробки.



Сорбенити для селективного видалення радіонуклідів Cs 

Милютин В.В., 2016



Основні підприємства - виробники фероціанідних 

сорбентів в дослідно-промисловому масштабі

Милютин В.В., 2015



Розробка методів синтезу 

композитних сорбентів для 

селективного вилучення 
137Cs із забруднених розчинів

Наш підхід

Мета  дослідження:

Синтез композитних сорбентів шляхом 

in situ формування шару фероціаніду 

(K-Cu, K-Ni, K-Fe) на поверхні /  в порах 

твердої матриці (природні цеоліти, 

полімерні гранули, полімерні волокна)



Kомпозитний сорбент на основі

гранул клиноптилолітового туфу

Сокирницького родовища з

осадженою фазою фероціаніду К-Сu



Результати: Композитні гранули КлТ-ФЦ(К-Cu)

Зерна природного КлТ Зерна композитного КлТ з ФЦ(K-Cu) фазою

Утворення фероціанідної фази на поверхні зерен КлТ підтверджується 

даними рентгенофазового аналізу  та ІЧ-Фурье спектроскопії



Результати: Адсорбція іонів Cs з модельних 

розчинів



Kомпозитний сорбент на основі

полімерних гранул з осадженою

фазою фероціаніду К-Сu



Вихідні полімерні гранули Композиті гарнули з ФЦ(K-Cu) фазою

Результати: Композитні гранули з ФЦ(К-Cu) фазою



Результати: Адсорбція іонів Cs з модельних 

розчинів



Kомпозитні сорбенти на основі

поліакрилонітрильних волокон з

фероціанідним шаром



Результати: Композитні волокна з

фероціанідним шаром

Вихідні полімерні волокна

ПАН-ФЦ(K-Ni) волокна

ПАН-ФЦ (K-Cu) волокна

Замість



Результати: Адсорбція іонів Cs з модельних 

розчинів

Хімічна стабільність

ПАН-ФЦ (K-Ni) волокон

Ефективність адсорбції  Cs з

високосольових розчинів


