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Корозійні процеси  конструкційних матеріалів контура АЕС проходять постійно як у 
експлуатаційному, так і у стояночному режимі, що зумовлює необхідність періодичної 
промивки та дезактивації внутрішніх поверхонь обладнання та трубопроводів. При цьому 
утворюються великі кількості рідких радіоактивних відходів (РРВ) [1]. 

Одним з високоефективних методів очищення є іонний обмін, що являє собою 
процес взаємодії рідини, що очищається, із зернистим матеріалом, що володіє здатністю 
заміняти іони, які знаходяться на поверхні зерен, на іони протилежного заряду, що 
утримуються в розчині і називаються іонітами.  

В процесах сорбційного вилучення Co–60 та Mn–54 можуть виступати конкурентами 
Cs–137 та Sr–90, тому було проведено дослідження сорбції в присутності металів – імітаторів 
продуктів корозії. Обрані концентрації кобальту та мангану, безперечно, є набагато вищими 
за ті, що реально можуть бути присутні у РРВ, проте для встановлення їх конкуруючої дії на 
сорбційні процеси таке перебільшення цілком доречне [2]. 

Для сорбційного вилучення використовувались сорбенти на основі бентонітових глин 
Язівського родовища сірки, що одержували шляхом модифікування глинистого мінералу 
розчинами хлоридів міді з наступним модифікуванням фероціанідом калію. Таким чином 
одержували сорбент фероціанід міді на глинистій матриці (МФ-ГМ) та фероціанід міді-калію 
на глинистій матриці (МКФ-ГМ). Сорбент стибію гідрооксид на глинистій матриці (Ст-ГМ) 
одержали шляхом осадження на поверхню глинистої матриці гідроксиду стибію шляхом 
модифікування бентоніту розчином хлориду стибію. 
Нехай А – результати сорбції Cs та Sr з чистих розчинів, а В – результати сорбції Cs та Sr в 
присутності продуктів корозії (Csч+CsCo, Csч+CsMn, Srч+SrCo 
Srч+SrCo). Висунемо гіпотезу Н0, що між А і В немає різниці, тобто інгібуючої дії не 
спостерігається. Тоді альтернативною гіпотезою Н1 є протилежна Н0, тобто інгібуюча дія 
спостерігається. Аналіз здійснюємо на основі критерію Фішера (табл. 1). Для порівняння 
застосовують критичне значення F, що табулюється [3]. Інтервал довіри експериментальних 
даних становить 5%, оскільки для визначення застосовуються високоточні радіохімічні 
методи 

Таблиця 1 
Аналіз інгібуючої дії Co2+  та Mn2+  із застосуванням критерію Фішера 

Значення, розраховані на основі 
експерименту 

Значення, розраховані за 
апроксимуючою функцією Сорбція Матеріал 

F Fкр F Fкр 
Csч+CsCo МФ-ГМ 0,97 6,38 1,01 1,84 
Csч+CsMn МФ-ГМ 0,92 6,38 0,9 1,84 
Srч+SrCo МКФ-ГМ 2,14 9,27 1,75 1,84 
Srч+SrCo МКФ-ГМ 2,19 6,59 0,97 1,84 

 
В результаті досліджень встановлено, що присутність продуктів корозії не впливає на 

сорбційне вилучення Cs та Sr. Це було доведено графічно та за допомогою аналізу на основі 
критерію Фішера. Встановлено, що різниця сорбційного вилучення, що спостерігається в 
присутності Co і Mn викликана не їх інгібуючою дією, а похибкою експериметну. 



Таким чином, сорбційні матеріали можуть бути використані для дезактивації РРВ, що 
містять продукти корозії та РРВ, утворених при дезактивації радіоактивно забрудненого 
металу. 

Отже, при проведенні статистичному аналізу інгібуючої дії продуктів корозії 
обладнання на сорбційне вилучення Cs–137 і Sr–90 виявлено, що продукти корозії 
обладнання не впливають на сорбцію цезію та стронцію, що зумовлює можливість 
використання їх для очищення відходів, утворених при проведенні заходів з ліквідації аварій. 
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