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Запропоновано рішення екологічної проблеми створення наукових засад 
прогнозування міграційного поводження радіонуклідів залежно від їх хіміч
ної природи у водних середовищах. На основі систематичних досліджень 
взаємодій у системах радіонуклід—компоненти природного середовища 
встановлено умови утворення іонних форм і розчинних комплексних сполук 
радіонуклідів, що визначають напрямок їх міірадії. Досліджено фізико-хіміч 
ні аспекти поводження іонних форм радіонуклідів 137Cs, 90Sr та здатних до 
комплексо- й колоїдоутворення U(VI), 152Eu, Th(IV), 60Со на прикладі стабіль
ного ізотопу Со(ІІ) в об’єктах навколишнього середовища і в процесах їх 
дезактивації залежно від хімічної природи токсикантів, природи і концент
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них сорбентів. Перевагами запропонованих методів дезактивації порівняно з 
відомими є висока ефективність і універсальність (практично повне вилу
чення, наприклад, аніонних форм ураніл-іонів з вод із підвищеним вмістом 
солей, у тому числі карбонат-іонів, а попутно й інших токсичних іонів мета
лів катіонної та аніонної природи в широкому інтервалі pH). Ця сфера до
сліджень інтенсивно розвивається і має велике значення для охорони і захи
сту навколишнього середовища.
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