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На даний час актуальність теми забруднення навколишнього природного середовища 

радіоактивними відходами – одна з найбільш актуальних екологічних проблем. Науково-

технічний прогрес, з одного боку, приніс людству нові можливості та перспективи, а з іншого, - 

глобальні проблеми, що є загрозою людській цивілізації, призвів до складних, а іноді і 

конфліктних ситуацій. Важливими наслідками науково-технічного прогресу і швидкого 

розвитку виробничих сил стало стрімке збільшення споживання природних ресурсів, 

накопичення радіоактивних відходів і пов’язане з ними збільшення забруднення навколишнього 

природного середовища. Тому охорона навколишнього природного середовища і захист людини 

від забруднення радіоактивними відходами розглядається сьогодні як найважливіше комплексне 

завдання, яке стоїть перед людством і потребує вирішення. 

Радіоактивні відходи (РАВ) – це відходи, які містять радіоактивні ізотопи хімічних 

елементів, але не мають практичної цінності і їх подальше використання не передбачається. РАВ 

утворюються не лише в ядерній енергогалузі, а також в медичній та в різних видах 

промисловості. Проте основними виробниками РАВ в Україні є атомні електростанції, які 

продукують до 95% радіоактивних відходів від їх загального утворення [1]. 

Джерелами утворення РАВ на атомних електростанціях є: 

- відходи, що утворюються після проведення ремонтів або заміни обладнання, 

проведення різних випробовувань; 

- продукти нейтронної активації, що утворюються поза тепловиділяючими елементами; 

- продукти поділу, що попадають з тепловиділяючих елементів в теплоносії, певна 

частина яких періодично або безперервно виводиться з реактора; 

- протікання теплоносія основного контуру реакторної установки внаслідок виникнення 

дефектів у трубопроводах; 



- газоподібні та радіоактивні аерозольні викиди, пов’язані з випаровуванням теплоносія 

внаслідок порушення цілісності оболонок (особливо в випадках руйнування тепловиділяючих 

елементів); 

- відходи після очистки води в різних технологічних системах реакторів та ін. [2]. 

Проблема поводження з небезпечними відходами постала відразу, ще на початку 

застосування ядерної енергетики. Загальновизнаним вирішенням стало остаточне захоронення 

цих відходів у глибоких геологічних формаціях континентальної кори. Цим методом і зараз 

користуються, щонайменше намагаються. Проте на даний час сховищ для «довго живучих», 

особливо високоактивних, радіоактивних відходів не існує. 

Значна кількість відходів виникла і виникатиме в процесі зняття ядерних установок з 

експлуатації. Іншим джерелом радіоактивних відходів є підприємства з видобутку та переробки 

уранової руди. Діяльність виробництв з видобування і переробки уранових та торієвих руд 

призводить до утворення великих кількостей низько активних шахтних вод і твердих залишків 

(збалансовані руди). Подібні тверді відходи, активність яких в 10 разів перевищує природний 

радіаційний фон, зберігаються в спеціальних відкритих “хвостосховищах” - комплексах 

спеціальних споруд та обладнання, які призначені для складування або захоронення 

радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин. 

Вирішенням проблеми є створення  на  атомних електростанціях установок для 

кондиціонування радіоактивних відходів, накопичених за період їх експлуатації, зокрема 

сольового плаву, впровадження уніфікованих систем, що забезпечують пакування радіоактивних 

відходів, які перебувають у формі та стані, прийнятних для захоронення у центральних 

сховищах, з використанням передових наукових і технологічних досягнень, створення 

централізованих установок для переробки радіоактивно забрудненого металу, а також 

проектування і будівництво сховищ для довгострокового зберігання довго існуючих та 

високоактивних радіоактивних відходів, у тому числі великогабаритних [3]. 
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