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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ 

ТЕРИТОРІЙ, ЗАБРУДНЕНИХ ХІМІЧНИМИ АБО РАДІОАКТИВНИМИ 

РЕЧОВИНАМИ 

 

Представлений сучасний стан заходів з організації реабілітації територій, що зазнали 

забруднення в результаті аварій або промислової діяльності людини. Визначені основні 

напрямки поводження з забрудненим ґрунтом та запропоновано найбільш ефективні.   
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Забруднення ґрунту гальмує хід ґрунтоутворюючих процесів, різко знижує 

врожайність, викликає нагромадження шкідливих речовин у рослинах, звідки 

вони прямо чи опосередковано потрапляють в організм людини. При 

забрудненні ослаблюється самоочисна здатність ґрунтів та підвищується 

небезпека захворювань. 

Деконтамінація (дезактивація) належить до комплексу робіт, спрямованих 

на повне усунення негативних наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією 

з виходом у навколишнє середовище небезпечних хімічних (радіоактивних) 

речовин. 

Територією України здійснюється перевезення радіоактивних матеріалів 

для потреб атомної енергетики, промисловості, медицини, а також транзитні 

перевезення свіжого ядерного палива. У 2010 році Держатомрегулювання було 

надано 116 ліцензій на перевезення радіоактивних матеріалів [1]. За останні 

роки в Україні не було зафіксовано інцидентів та аварій при перевезенні 

радіоактивних матеріалів. Екологічно небезпечними наслідками інцидентів та 



аварій є локальне радіоактивне забруднення території (ґрунту, асфальту, 

будівель та споруд) високоактивними продуктами розпаду та випадіння 

радіоактивних аерозолів на дзеркало поверхневих водойм. Проте, концепція 

безпеки полягає у технічній і технологічній готовності до подолання наслідків 

аварій, саме тому велика увага приділяється їх передбаченню, аналізу та 

організації засобів протистояння. 

В Україні у народному господарстві застосовується велика кількість 

джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ). У випадку потрапляння ДІВ у 

незаконний обіг можливі ситуації з розгерметизацією і виходом радіоактивної 

речовини за межі контейнера. У 2010 році зафіксовано 13 випадків незаконного 

обігу ДІВ та 1 випадок розгерметизації контейнера. Також було виявлено 

радіоактивно-забруднену ділянку на несанкціонованому звалищі промислових 

відходів. Екологічно небезпечним наслідком є забруднення територій 

високоактивним вмістом ДІВ,  а також міграція радіонуклідів до ґрунтових вод. 

Аналогічною є екологічна небезпека при терористичних актах з використанням 

ДІВ, ядерних матеріалів радіоактивних відходів.  

На сьогоднішній день в пунктах тимчасової локалізації радіоактивних 

відходів у Зоні відчуження зберігається близько 700 тис. м3 радіоактивно 

забрудненого ґрунту, ще 100-150 тис. м3 утвориться в процесі будівництва 

нового безпечного конфайнмента [2] . 

При реалізації проектів виводу з експлуатації об'єктів атомної енергетики 

та радіаційно небезпечних об'єктів, при реабілітації територій, що зазнали 

радіоактивного або хімічного забруднення в результаті промислово-

господарської діяльності людини, а також у ряді інших випадків актуальним 

стає питання поводження із забрудненим ґрунтом.  

Загалом існують наступні напрямки поводження з забрудненим ґрунтом: 

- видалення з території та складування на спеціально обладнаних 

територіях (полігонах); 

- обмеження розповсюдження забрудника в межах району або простору 

шляхом герметизації або побудови непроникного загородження; 



- видалення забрудненого ґрунту і його вилуговування з нього забрудника 

фізичними, хімічними або фізико-хімічними методами на стаціонарних або 

мобільних установках. 

Реабілітація радіоактивно та хімічно забруднених територій до останнього 

часу вважалася економічно неефективною і недоцільною. Її застосування 

вважалося виправданим лише у випадках, коли територія має важливе 

народногосподарське, суспільне або історичне значення, а також у випадках 

забруднення території в результаті аварії. 

Аналіз світового досвіду подолання наслідків масштабних аварій з 

забрудненням значних територій хімічними речовинами дозволяє виявити 

наступні закономірності.  

Найбільш радикальний захід боротьби з забрудненням ґрунтів – видалення 

поверхневого забрудненого шару, покриття його незабрудненим шаром, що 

виключає міграцію. Такий спосіб є надзвичайно дорогим і його слід 

застосовувати при вмісті забрудників, що перевищує гранично допустимі в 

1000 і більше разів. 

Спосіб дезактивації (деконтамінації) зрізанням шару забрудненого ґрунту 

забезпечує досить високу ефективність при використанні широко поширеної 

техніки, наприклад грейдерів, бульдозерів, тощо. Проте в деяких випадках такі 

заходи недостатньо ефективні через великі об’єми робіт і час, що на них 

витрачається.  

Прикладом організації робіт з поховання високотоксичних відходів може 

служити досвід подолання наслідків аварії на заводі в Севезо (Італія). Там після 

аварії було знято 3 млн. м3 ґрунту, забрудненого діоксином, який був 

поміщений у спеціальні сховища, фундамент і стінки яких були покриті шаром 

суміші піску, бентонітової глини та цементу. Забруднений матеріал знизу й 

зверху був покритий плівкою з поліетилену високого тиску товщиною 

приблизно 2,5 мм. У центрі й по периферії котлованів установлені дренажні 

труби для збору води. Зверху котловани були забетоновані й покриті шаром 

ґрунту товщиною 75 см. 



Роботи з видалення верхнього шару ґрунту розпочаті у м. Мінамі-Сома в 

25 км від АЕС "Фукусима-1". Ковш екскаватора знімає верхній шар ґрунту, при 

цьому землю поливають зі шланга, щоб запобігти розпиленню радіоактивних 

частинок у повітрі. Рівень опромінення на поверхні після проведення таких 

заходів знижується у 35 разів. 

Загалом, реабілітація територій шляхом зняття та захоронення ґрунту не 

виправдала себе, оскільки зберігання великих об’ємів низькоактивного або 

мало забрудненого або  ґрунту у сховищах є фінансово та ресурсозатратним.  

Активно йде пошук та апробація технологій дезактивації ґрунту. Існують 

проекти реабілітації територій  науково-технічного центру „Курчатовський 

інститут” (м. Москва, РФ)  та площадки Васильєвського острову (м. Санкт-

Петербург, РФ) з переробкою та дезактивацію 10500 м3 та 3600 м3 

радіоактивного ґрунту відповідно [3]. Українськими вченими [2] розроблена 

економічно-ефективна технологія дезактивації радіоактивного ґрунту шляхом 

його механічного фракціонування та вилуговування радіонуклідів. При 

застосуванні даного методу досягається 90% вилучення радіонуклідів, що 

дозволяє прогнозувати можливість повернення ґрунту у господарське 

використання. Для створення екологічно безпечної безвідходної технології 

дезактивації необхідно організувати замкнутий цикл циркуляції технологічного 

розчину. Економічний аспект є надзвичайно важливий при розробці технологій 

дезактивації радіоактивно забруднених ґрунтів, тому на всіх етапах процесу 

необхідно застосовувати найменш матеріально- та ресурсозатратні технології. 

На сьогоднішній день можна виділити наступні методи деконтамінації 

ґрунту: фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біохімічні.  

Фізичні методи – промивання ґрунту з розчиненням забрудників у 

промивній рідині. Даний метод простий у реалізації, проте значним недоліком є 

утворення забрудненої води. Тому основною проблемою є організація 

замкнутого циклу циркуляції води при роботі установки деконтамінації ґрунту. 

Цей метод реалізовано в пілотних проектах дезактивації піщаних ґрунтів зони 

відчуження Чорнобильської АЕС [2].  



Хімічні методи – промивання забрудненого ґрунту розчинами хімічних 

речовин. В результаті проходить вилуговування хімічних речовин та їх 

зв’язування у комплексні сполуки.  

 Термічна обробка може реалізовуватися як нагрівання ґрунту на повітрі. 

Застосовують для земель, забруднених нафтою, маслами, бензином, ртуттю, 

галогеновмісними та іншими органічними забрудниками. При цьому після 

деконтамінації перед поверненням у навколишнє середовище у ґрунт слід 

додавати компост та інші мінеральні речовини, щоб підвищити родючість 

ґрунтів.  

 Таким чином, при необхідності проведення реабілітації території 

найбільш ефективною є організація робіт з видаленням верхнього шару ґрунту з 

наступною його деконтамінацією фізичними або хімічними методами. Вибір 

методу деконтамінації залежатиме від природи забрудника, причому розчини 

для деконтамінації повинні бути широко розповсюдженими та недорогими, 

наприклад розчини соди, кухонної солі, каустику. Методи реабілітації 

територій шляхом зняття верхнього шару ґрунту та складування на полігонах 

слід вважати неефективними.  
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