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ДИНАМІКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФОРМ ЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ
У ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ЧАЕС
ПІСЛЯ ЇХНЬОГО ОСУШЕННЯ: 1. МОДЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Методом послідовних вилуговувань оцінена динаміка форм знаходження радіонуклідів у донних
відкладеннях водойми-охолоджувача ЧАЕС після їхнього осушення та експозиції в натурних умовах. За
результатами досліджень переважна частина радіонуклідів (> 90 %) упродовж 4 років після осушення
продовжує знаходитися в необмінному стані. Значна частина радіонуклідів залишається не вилученою із
твердої фази донних відкладень водойми-охолоджувача ЧАЕС навіть після застосування «наджорстких» умов
екстракції, що свідчить про знаходження 90Sr, 238,239,240Pu, 241Am і частини 137Cs у складі хімічно стійких
паливних частинок і відповідно дана частина радіонуклідів не може бути мобілізована в природних умовах
упродовж десятків років. Отримані результати вказують, що на осушених ділянках ложа водоймиохолоджувача ЧАЕС не слід очікувати істотного підвищення мобільності та біологічної доступності
радіонуклідів у найближчі 5 - 10 років.
Ключові слова: послідовне вилуговування радіонуклідів, форми знаходження радіонуклідів, радіоактивне
забруднення, донні відкладення, водойма-охолоджувач ЧАЕС.
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ДИНАМИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС
ПОСЛЕ ИХ ОСУШЕНИЯ: 1. МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Методом последовательных выщелачиваний оценена динамика форм нахождения радионуклидов в донных
отложениях водоема-охладителя ЧАЭС после их осушения и экспозиции в натурных условиях. Согласно
результатам исследований преимущественная часть радионуклидов (> 90 %) в течение 4 лет после осушения
продолжает находиться в необменном состоянии. Значительная часть радионуклидов остается не извлеченной
из твердой фазы донных отложений водоема-охладителя ЧАЭС даже после использования «сверхжестких»
условий экстракции. Это свидетельствует о нахождении 90Sr, 238,239,240Pu, 241Am и части 137Cs в составе
химически стойких топливных частиц и соответственно данная часть радионуклидов не может быть
мобилизована в природных условиях в течение десятков лет. Полученные результаты указывают, что на
осушенных участках ложа водоема-охладителя ЧАЭС не следует ожидать значительного повышения
мобильности и биологической доступности радионуклидов в ближайшие 5 - 10 лет.
Ключевые слова: последовательное выщелачивание радионуклидов, формы нахождения радионуклидов,
радиоактивное загрязнение, донные отложения, водоем-охладитель ЧАЭС.
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DYNAMICS OF PHYSICO-CHEMICAL FORMS OF RADIONUCLIDES IN THE BOTTOM SEDIMENTS
OF COOLING POND OF THE ChNPP AFTER THEIR DRYING: 1. MODEL EXPERIMENT

Dynamics of the forms of radionuclides in the bottom sediments of cooling pond of the ChNPP after their drying
and exposure in full-scale conditions has been estimated by the method of successive leaching. According to the results
of the research the main part of the radionuclides (> 90 %) continues to be in the non-exchange state for 4 years after
drying. Significant part of the radionuclides remains not recovered from the solid phase of bottom sediments of cooling
pond of the ChNPP even after using "super-hard" extraction conditions. This indicates the presence of 90Sr, 238,239,240Pu,
241
Am and part of 137Cs in the composition of chemically stable fuel particles. Therefore, this part of radionuclides can
not be mobilized in natural conditions for dozens of years. The obtained results indicate that on the drained parts of the
cooling pond bed of the ChNPP one should not expect significant increase of mobility and bioavailability of
radionuclides in the next 5 - 10 years.
Keywords: sequential leaching of radionuclides, forms finding of radionuclides, radioactive contamination, bottom
sediments, cooling pond of the ChNPP.
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