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Нині в Україні накопичено десятки тисяч метрів кубічних рідких радіоактивних відходів (РРВ), які

зберігаються у сховищах тимчасового типу, що є значною проблемою екологічної безпеки.

Сорбційно-осадова схема вилучення радіонуклідів для переробки трапних вод АЕС є перспективною.

На основних етапах дезактивації трапних вод доцільно використовувати дешеві та доступні природні та

модифіковані сорбенти – алюмосилікати: бентоніти та цеоліти. Для використання сорбційно-осадового

методу вилучення доцільно провести руйнування органічних компонентів трапних вод (ЕДТА, щавлева

кислота, СПАР) озоном, оскільки наявність даних речовин ускладнюють сорбційне вилучення 60Со і 54Мn.

Мета роботи

3

Визначення оптимальних умов екологічно безпечного сорбційного вилучення радіонуклідів (90Sr, 137Cs,
60Co, 54Mn) з модельних розчинів трапних вод АЕС є важливим для розробка наукових основ екологічно

безпечних та ефективних сорбційних методів поводження з трапними водами АЕС.

Актуальність роботи



Неорганізовані 

протічки 1-го 

контура в трап

Дезактивація 

приміщень та 

обладнання

Трапні води (змішування всіх типів відходів)

Випарювання (дистиляція)

Кубовий залишок низької та / або середньої активності

Схема утворення та переробки рідких радіоактивних відходів (РРВ) 
атомних електростанцій(АЕС)
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Протікання 

басейнів 

витримки ВЯП

Зливи 

душових та 

пралень

Зливи 

лабораторій

Регенерація 

та промивка 

фільтрів

Експлуатаційні 

промивки 

обладнання

Вода 

гідротранспорту 

фільтроматеріалів

* Поводження з радіоактивними відходами при експлуатації АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» – Звіт – Київ: ДП «НАЕК «Енергоатом», 2016. – 137 с.

Сольовий плав



5 Деструкція органічних компонентів трапних вод АЕС озоном

Встановлено, що в процесі озонування утворюються осади

гідроксидів та оксидів металів (гетит, лепідокрокіт, подвійні

гідроксиди заліза) на поверхні яких відбувається часткова фіксація

радіонуклідів за рахунок процесів співосадження та адсорбції.

Визначено що, під час озонування концентрація Mn2+ зменшується

на 94,3%, Co2+ - на 6%, активність 137Cs знижується на 26%, 90Sr –

на 15,7%. Тобто, на підготовчому етапі очистки РРВ - озонуванні

розчину можна вилучити більшу частину радіоактивного 54Mn.

Залежність ступеню осадження радіонуклідів від часу озонування

Ефективність деструкції органічних 

компонентів модельного розчину 

трапних вод АЕС склала:

при постійному підлуговуванні 

склала 67%

при періодичному підлуговуванні -

52%

 без підлуговування - 36%.



Дифрактограма осаду, отриманого при озонуванні модельного розчину – імітатора трапних вод. Умовні 

позначки: ○ – гетит; ▲ – лепідокрокіт; ◙ – Fe(II)-Fe(III) шаруваті подвійні гідроксиди (Green Rust).

Електронно-мікроскопічне дослідження

осаду, отриманого при озонуванні

модельного розчину – імітатора трапних

вод: а – СЕМ зображення; б – ЕДС спектр.

а б

C O Na Mg Si K Ca Mn Fe Co Sr Сума

Вагові %

7,05 6,73 0,98 0,55 – – – 44,01 20,05 17,76 2,84 100

Атомні %

22,87 16,38 1,66 0,88 – – – 31,20 13,98 11,76 1,26

Елементний склад трапних вод (за

даними ЕДС) осадів, отриманих після

озонування модельних розчинів.

6 Дослідження складу осаду, що утворюється в процесі озонування



Кінетика сорбції радіонуклідів природними та модифікованими сорбентами

Кінетика сорбції Co2+ досліджуваними сорбентами Кінетика сорбції Mn2+ досліджуваними сорбентами

Кінетика сорбції 137Cs досліджуваними сорбентами Кінетика сорбції 90Sr досліджуваними сорбентами

Найефективнішими сорбентами

щодо 137Cs є природний та

модифіковані цеоліти (ступінь сорбції

> 90%), 90Sr - модифікований натрієм

бентоніт ПБА-20 (85%) та лужно-

модифікований цеоліт (60%).

Найбільш ефективними сорбентами

щодо Co2+ та Mn2+ серед досліджених

зразків є модифікований натрієм

бентоніт ПБА-20.

Модифікація природних сорбентів

натрієм суттєво підвищує ступінь

сорбції всіх досліджуваних нуклідів

(90Sr, 137Cs, Co2+ та Mn2+).

Дешеві та доступні сорбенти –

бентоніт і цеоліт, модифіковані

простим способом (лугом або содою)

є ефективними та можуть бути

використані для вилучення

радіонуклідів з трапних вод АЕС.
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Сорбція радіонуклідів цеолітами в динамічних умовах8

Сорбція радіонуклідів природним (а) та лужно-модифікованим (б) цеолітами 

Сокирницького родовища

 Лужно-модифікований цеоліт в динамічних умовах ефективніший.

 Сорбція нуклідів відбувається в два етапи.

 Максимальний ступінь сорбції 137Cs та 90Sr складав 100%; Mn2+ – перевищували 97%; Co2+ – більше 91%.

(на першому етапі - до 40 - 60 мл пропущеного розчину)

 Найефективніше сорбується 137Cs та Mn2+, гірше – Co2+ та 90Sr.

 Цеолітам властива висока селективність щодо 137Cs по відношенню до його хімічного аналогу – 40K.

а б



Залежність ступеню сорбції Co2+ від вихідних 

значень рН розчину

Залежність ступеню сорбції радіонуклідів від вихідних значень рН розчину
Вихідне значення водневого

показника розчину практично не
впливає на ступінь сорбції 137Cs, 90Sr,
Co2+, Mn2+ природними та
модифікованими цеолітами і
бентонітами. Це можна пояснити
високою буферною здатністю
досліджуваних сорбентів, що
підтверджується даними вимірювань
кінцевих значень рН розчинів після
сорбції.

Залежність ступеню сорбції Mn2+ від вихідних 

значень рН розчину

Залежність ступеню сорбції 90Sr від вихідних 

значень рН розчину

Залежність ступеню сорбції 137Cs від вихідних 

значень рН розчину

9

Лужно-модифікований цеоліт

Бентоніт ПБА-20

Тривалість сорбції – 14 діб.



Сорбція нуклідів з модельного розчину РРВ без органічних компонентів та з органічними компонентами 

після проведення озонування модифікованим бентонітом ПБА-20 (а) та лужно-модифікованим цеолітом (б)

10 Вплив озонування на ступінь сорбції радіонуклідів

Показано, що проведення попереднього озонування розчину протягом 2-х годин ефективно руйнує органічні

компоненти трапних вод АЕС таким чином, що ступінь сорбції досліджуваних радіонуклідів з модельного розчину

трапних вод, який містив органічні компоненти (ЕДТА, щавлеву кислоту, СПАР) нижчий лише на 2 - 3% в порівнянні зі

ступенем сорбції з контрольного розчину (аналогічного за своїм компонентним складом, проте без органічних

компонентів).

а б



Вплив концентрацій Fe, Mn, Ca на сорбцію 137Cs та Sr2+ бентонітом і цеолітом в процесі 
озонування розчину

Вилучення 137Cs цеолітом в процесі озонування

Вилучення 137Cs бентонітом в процесі озонування

Вилучення Sr2+ цеолітом в процесі озонування

Вилучення Sr2+ бентонітом в процесі озонування

При збільшенні вихідних

концентрацій Fe, Mn або Ca в 100

разів в порівнянні з контрольним

розчином відбувається зниження

ступеню сорбції 137Cs до 30% при

сорбції бентонітом та 20% –

цеолітом.

Підвищена в 100 разів

концентрація даних елементів

знижує ступінь сорбції Sr лише на

1 - 2%.

Максимальний ступінь

вилучення 137Cs склав близько

90%, Sr2+ - 99%.

Цеоліт краще сорбує 137Cs ніж

бентоніт.
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Вилучення Co2+ цеолітом в процесі озонування

Вилучення Co2+ бентонітом в процесі озонування

Вилучення Mn2+ цеолітом в процесі озонування

Вилучення Mn2+ бентонітом в процесі озонування

При збільшенні концентрації

конкуруючих катіонів ступінь

сорбції кобальту знижується на

8 - 14% при сорбції бентонітом та

на 5 - 10% – цеолітом.

Підвищена в 100 разів

концентрація даних елементів

знижує ступінь сорбції Mn лише на

0,3 - 0,5%.

Максимальний ступінь

вилучення Co2+ склав близько 96%,

Mn2+ - 99%.

Елементи, окрім цезію,

сорбуються приблизно однаково

ефективно як цеолітом, так і

бентонітом
12

Вплив концентрацій Fe, Mn, Ca на сорбцію Co2+ та Mn2+ бентонітом і цеолітом в процесі 
озонування розчину



Математичне моделювання кінетики сорбції радіонуклідів

Модель Рівняння у диференційній формі Оціночне рівняння

Параметри, 

що 

оцінюються

Рівняння дифузійної кінетики

Модель внутрішньої 

дифузії
- qt = kp ∙ t

n kp,

n

Параболічна модель 

Веббера - Морріса
- 𝑞𝑡 = 𝑘𝑖𝑝 ∙ 𝑡

1/2 + 𝐶
kip

С

Рівняння хімічної взаємодії

Модель псевдо-

першогопорядку

dqt
dt
= k1 ∙ qe − qt

qt = qe ∙ 1 − e
−kt∙t ,

qt t = 0 = 0

k1

qe

Модель псевдо-

другого порядку

dqt
dt
= k2 ∙ qe − qt

2

t

qt
=
1

k2 ∙ qe
2 +
1

qe
∙ t,

qt t = 0 = 0

k2

qe

Рівняння Єловича
dqt
dt
= α ∙ exp −β ∙ qt

qt =
1

β
ln α ∙ β +

1

β
ln t ,

qt t = 0 = 0, α ∙ β ≫ 1

α

β

Модель кінетики складних хімічних процесів

Модель кінетики 

складних хімічних 

процесів

dCMex1z−1

dt
= k1 ∙ CMez −k2 ∙ CMex1z−1

dCMex2z−1

dt
= k3 ∙ CMez

CMe = CMex1z−1 + CMex2z−1

Mez+ + x1
−
 
k1

 
k2

Me ∙ x1
z−1

Mez+ + x2
− 
k3
Me ∙ x2

z−1

k1

k2

k3

x1

x2

Назва параметра
Абревіату

ра
Формула розрахунку

Середнє абсолютне 

відхилення
MAD 𝑀𝐴𝐷 =

1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛

𝑒𝑖

Середньоквадратична 

похибка
MSE 𝑀𝑆𝐸 =

1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛

𝑒2 𝑡

Сума квадратів 

похибки
SSE 𝑆𝑆𝐸 = 

𝑖=1

𝑛

𝑒2 𝑡

Середня абсолютна 

похибка
MAPE 𝑀𝐴𝑃𝐸 =

1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛
𝑒𝑖
𝑌1
∙ 100

Середня відсоткова 

похибка
MPE 𝑀𝑃𝐸 =

1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛
𝑒𝑖
𝑌𝑖
∙ 100

Коефіцієнт 

детермінації
R2 𝑅2 = 1 −

𝑆𝑆𝐸

 𝑖=1
𝑛 𝑌𝑖 −  𝑌 2

Скорегований 

коефіцієнт детермінації
R2

adj 𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 1 −

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑟 − 1
1 − 𝑅2

Критерій Пірсона χ2 χ2 = 𝑛 𝑖=1
𝑘 (

𝑛𝑖
𝑛
−𝑃𝑖(θ))

2

𝑃𝑖(θ)

Критерій Фішера F 𝐹 =
σ𝑋
2

σ𝑌
2 ~ F (m-1, n-1)

Байєсовський 

інформаційний 

критерій (критерій 

Шварца)

BIC 𝐵𝐼𝐶 = ln 𝑀𝑆𝐸 +
𝑟 + 1 ln 𝑛

𝑛

Інформаційний 

критерій Акаіке
AIC 𝐴𝐼𝐶 = ln 𝑀𝑆𝐸 +

2 𝑟 + 1

𝑛
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Математичні моделі кінетики сорбції, використані в роботі Параметри оцінки адекватності моделей



Нуклід Сумарні параметри оцінки адекватності моделі

MAPE MPE R2 R2
adj χ2 F BIC AIC

Co2+ 0,35 -0,03 0,9998 0,9161 9,95∙10-6 4249,78 -14,83 -14,89

Mn2+ 0,28 -0,09 0,9999 0,9995 1,94∙10-6 5065,62 -17,84 -17,90
90Sr 1,33 -0,08 0,9912 0,9293 5,33∙10-5 1400,63 -13,11 -16,17

137Cs 0,82 0,02 0,9992 0,9971 1,56∙10-4 904,90 -11,00 -11,06

Результати математичного моделювання кінетики сорбції радіонуклідів, 
найефективнішими сорбентами (модель кінетики складних хімічних процесів)

Нуклід Сумарні параметри оцінки адекватності моделі

MAPE MPE R2 R2
adj χ2 F BIC AIC

Co2+ 1,23 0,00 0,9988 0,9960 7,50∙10-5 649,57 -13,03 -13,09

Mn2+ 3,30 -0,10 0,9941 0,9794 1,10∙10-4 126,89 -14,08 -14,14
90Sr 1,59 0,4 0,9993 0,9975 1,98∙10-4 1029,99 -11,47 -11,53

137Cs 0,53 -0,11 0,9996 0,9985 1,05∙10-4 1763,04 -11,00 -11,06

Бентоніт ПБА-20 Лужно-модифікований цеоліт

14

Встановлено, що математична модель кінетики складних хімічних процесів є найбільш адекватною та універсальною

моделлю серед представлених за сукупністю параметрів адекватності для всіх досліджуваних радіонуклідів,

експериментально визначеними в роботі раніше найефективнішими сорбентами.

137Cs 90Sr

Co2+ Mn2+

137Cs 90Sr

Co2+ Mn2+



Висновки

1. Визначено, що найвищий ступінь деструкції органічних компонентів трапних вод озоном досягнуто при

постійному підлуговуванні розчину на рівні рН = 12. Під час озонування відбувається осадження оксидів та

гідроксидів металів (гетит, лепідокрокіт та шаруваті подвійні гідроксиди заліза (ІІ, ІІІ)) за рахунок чого

концентрація Mn2+ зменшується на 94,3%, Co2+ - на 6%, активність 137Cs знижується на 26%, 90Sr – на 15,7%.

2. Встановлено, що найбільш ефективними серед досліджених сорбентів є Na-модифіковані - бентоніт (ПБА-20)

та цеоліт, які одночасно забезпечують високий ступінь поглинання, швидкість сорбції та міцну фіксацію

основних дозоутворюючих радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 60Co, 54Mn). При цьому цеоліт доцільно використовувати в

динамічних умовах.

3. Доведено, що ступінь сорбції радіонуклідів 137Cs, 90Sr і іонів Co2+, Mn2+ природними та модифікованими

цеолітами і бентонітами практично не залежить від вихідного значення рН розчину в діапазоні від 4 до 12

одиниць.

4. Показано, що комбінування процесів сорбції та озонування дозволяє більш ефективно вилучати радіонукліди

з модельного розчину трапних вод (Sr, Mn – до 99%, Cs – до 90%, Co – до 96% протягом 2-х годин

експерименту), а збільшення концентрації конкуруючих катіонів (Fe, Ca, Mn) зменшує ефективність

вилучення лише Cs та Sr при їх підвищенні у 100 разів.

5. Розраховано, що модель кінетики складних хімічних процесів є найбільш адекватною та універсальною для

опису кінетики сорбції радіонуклідів досліджуваними сорбентами.

Таким чином:

Дешеві та доступні сорбенти – бентоніт і цеоліт, модифіковані простими реагентами (цеоліт – лугом, бентоніт –

содою) є ефективними та можуть бути використані для вилучення радіонуклідів з трапних вод АЕС, а

результати роботи дозволяють в подальшому розробити принципову технологічну схему вилучення

радіонуклідів з радіаційно-забруднених вод та перевести їх в стан, придатний до довгострокового зберігання та

захоронення.
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