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ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНІ ЕКРАНИ ДЛЯ СХОВИЩ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

Радіоактивні матеріали та джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) активно 
використовують у медицині, багатьох галузях промисловості та наукових дослідженнях. Утворення 
радіоактивних відходів (РАВ) неминуче у будь-якій з цих областей, а радіоактивні відходи потребують 
особливого поводження. Для України проблема РАВ особливо актуальна з огляду на кількості 
відходів, утворених в результаті подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції 
(АЕС) та поводження з „історичними РАВ”, що зберігають у сховищах Державної корпорації 
„Українське державне об'єднання „Радон”.   

Основні виробники радіоактивних відходів в Україні зображено на рис.1, а саме атомні 
електростанції, підприємства з видобування та переробки уранової руди, наукові центри, 
підприємства та організації, що використовують радіоактивні речовини або джерела іонізуючого 
випромінювання. Частка радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції сягає 95% всіх радіоактивних відходів в Україні. На території України 
розташовано понад 8000 установ та організацій, діяльність яких призводить до утворення 
радіоактивних відходів [1]. 

Згідно з Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами» низько- і 
середньоактивні відходи АЕС повинні бути захоронені в приповерхневих сховищах [2,3]. 

Кількість нагромаджених відходів є значною, проте сховищ, що відповідають сучасним 
нормам безпеки, практично немає [4]. 

 
 

 
Рис. 1. Виробники РАВ в Україні  

На сьогодні в Україні єдиними сховищами радіоактивних відходів, що відповідають сучасним 
нормам безпеки, є сховища при атомних електростанціях. Всі інші не облаштовані належними 
інженерно-технічними заходами, і відтак є джерелом екологічної небезпеки. Отже, аспекти ізоляції 
сховищ радіоактивних відходів є актуальними. 

Метою даної роботи є розробка пропозицій щодо підвищення екологічної безпеки сховищ 
радіоактивних відходів. 

Сховища РВ, як приповерхневі, так і геологічні, повинні бути ізольовані від навколишнього 
середовища протифільтраційними екранами для забезпечення їх непроникності у випадку 
розгерметизації та потрапляння радіонуклідів до ґрунту [5]. Необхідною умовою для попередження 
міграції радіоактивних ізотопів є використання глинистих мінералів як природних сорбентів, з 
додаванням бетонних, залізобетонних чи поліетиленових шарів протифільтраційних екранів [5]. 



 Конструкції протифільтраційних екранів наведено у табл. 1. У таблиці представлено лише 
протифільтраційні екрани, що використовують для найбільш небезпечних відходів (як сухих, так і 
мокрих) [6]. Дані екрани можуть бути застосовані для ізоляції сховищ РАВ. 

Таблиця 1 
Конструкції протифільтраційних екранів 

№ 
з/п 

Тип конструкції Схема Характеристика 

1. 

Глинистий 
  

 

1 – захисний шар 20 см (супіщаний ґрунт); 2 –  
глина шар 50-80 см, Кf= 10-7-10-8 см/с; 3 – 
протравлений і ущільнений шар.  
Відповідають необхідним умовам. 

 

2. 

Глиниста двошарова 
з дренажним 
прошарком 

 

 

1 – захисний шар 20 см (супіщаний ґрунт); 2 –  
глина шар 50-80 см, Кf = 10-7-10-8 см/с; 3 – пісок 
шар 50 см, Кf=10-2 см/с; 4 – протравлений і 
ущільнений шар. 
 

3. 
 

Грунто-бітумно-
бетонний 

 

1 – ґрунт шар 50 см (суглинок, супісок, пісок), 
протравлений на глибину 20 см, оброблений 
нафтою або гарячим бітумом і цементом; 2 – 
протравлений і ущільнений шар. 
 

4. 
Бетонний, 

залізобетонний 
 

 

1 – збірні залізобетонні плити з тяжкого бетону, 
товщина 15 см; 2 – пісок або гравійно-піщана 
суміш шар 15 см; 3 – протравлений і ущільнений 
шар. 
 

5. 

Полімербетонний 
 

1 – полімеробетон, арматований шар 8-15 см; 2 – 
бетонна підготовка, шар 10 см; 3 – пісок або 
гравійно-піщана суміш шар 10-15 см; 4 – 
протравлений і ущільнений шар 
 

6. 

Бетоноплівковий 

 1 – збірні залізобетонні плити з тяжкого бетону, 
товщина 8-15 см; 2 –  поліетиленова плівка в один-
два шари, стабілізована сажею, зверху накрита 
крафт-папером; 3 – пісок фракцією не більш 3 мм, 
шаром 10-15 см; 4 – протравлений і ущільнений 
шар. 
Відповідають необхідним умовам. 

 
7. 

Асфальтобетонний 
 

1 – покриття гарячого бітуму шар 2-4 мм з 
захисним шаром піску 10 мм; 2 – дрібнозернистий 
асфальтобетон шар 5-8 см; 3 – грунтобітумний 
бетон. 
Відповідають необхідним умовам. 

 
8. 

Двошарова з 
дренажним 
прошарком 

 

1 – покриття гарячого бітуму 4-6 мм з захисним 
шаром піску 10 мм; 2 – дрібнозернистий 
асфальтобетон шар 5-8 см; 3 – гравій шар 20-40 см, 
оброблений бітумом на 15 см; 4 – протравлений і 
оброблений бітумом и цементом грунт. 
Відповідають необхідним умовам 

 
 



Продовження табл. 1. 

9. 

З покриттям бітумно-
латексної емульсії 

 

 

 

1–захисний шар піску або суглинку 30 см; 2 - 
бітумно-латексна емульсія шар 4-6 мм; 3 - 
дрібнозернистий асфальтобетон шар 5-8 см; 4 - 
грунтобітумний бетон. 
Відповідають необхідним умовам 

 
 

Для вдосконалення протифільтраційних властивостей глинистого екрану (п. 1 табл. 1) було 
досліджено можливість застосування комбінації природної та модифікованої бентонітової глини 
Язівського родовища сірки (Львівська обл.) як матеріалу для облаштування протифільтраційних 
екранів. Даний мінерал є відвалом видобутку сірки відкритим способом, тому він достатньо дешевий. 
Бентоніт володіє водозапірними властивостями, отже при потраплянні води у сховище бар'єр знизить 
ймовірність міграції радіонуклідів.  

При потраплянні вологи у сховище існує ймовірність десорбції радіонуклідів з бар’єрного 
матеріалу. Оцінку міцності фіксації радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 на модифікованому бентоніті 
здійснювали за результатами трикратного промивання бентоніту, насиченого Cs-137 та Sr-90 
десорбуючими агентами – водою з рН=4.5 (імітація води ґрунтових розчинів); 0,01М розчином 
соляної кислоти та 0,01М розчином KCl (для Cs-137) та 0,01М BaCl2 (для Sr-90). Виявлено, що з 
природної глини Cs-137 десорбується соляною кислотою на 45%, хлоридом калію – на 20%. 
Вимивання цезію водою менше 5%. Для зразків модифікованих глинистих мінералів сорбція Cs-137 
незворотна: вимивання з усіх відпрацьованих зразків становить 0,1-1,2%. При трикратному 
промиванні водою десорбується 0,2-3,8% Sr-90. Під дією соляної кислоти основна частка активності 
Sr-90 переходить у розчин при першому промиванні, надалі вимивається незначна кількість 
радіонукліду. Загальний ступінь вимивання Sr-90 – 85%. При обробці зразків хлоридом барію 
проходить часткова десорбція Sr-90 на 8,6-23,8%. 

Отже, глинисті сорбційні матеріали можуть бути застосовані як бар’єрні при облаштуванні 
сховищ радіоактивних відходів. Отримані дані щодо десорбції Cs-137 та Sr-90 свідчать про міцне 
закріплення радіонуклідів в матриці сорбенту. З метою раціонального використання модифікованого 
сорбційного матеріалу доцільно застосовувати шар з природної глини товщиною 70 см, і шар 
модифікованого мінералу товщиною 10 см. Такий інженерний захист забезпечить надійну ізоляцію 
радіоактивних відходів.  

Облаштування протифільтраційних екранів підвищує рівень екологічної безпеки сховищ РАВ. 
Матеріали на основі модифікованих бентонітових глин Язівського родовища сірки можуть бути 
використані для облаштування захисних бар’єрів сховищ пунктів захоронення РАВ та сховищ 
„Українське державне об'єднання „Радон”.   
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Проанализировано состояние обращения с  радиоактивными отходами в Украине. 
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ANTIFILTRATION SCREEN FOR RADIOACTIVE WASTE REPOSITORIES 
The Ukrainian system of radioactive waste management has been analyzed. The improvement 

measures for environmental safety of radioactive waste repositories has been proposed, namely 
construction of antifiltration screen with natural and modified clay minerals.  
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