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ДО 100-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

Цього року Національна академія наук України відзначає свій 100-річний ювілей. Це свято 

науковців, які не зважаючи на труднощі, що постають перед ними у сучасній незалежній Україні, 

роблять вагомий внесок у світову науку, розвиток економіки та культури нашої держави. Національ-

на академія наук України (НАН України) – це, насамперед, люди, які протягом цілого століття за-

ймаються постійним пошуком та втіленням ідей задля процвітання українського суспільства та ціло-

го світу. 

Українська академія наук (далі – академія) була найстарішою з республіканських академій за 

часів існування СРСР. У перший рік своєї діяльності вона складалася з трьох наукових відділів, до 

яких входили 3 інститути, 15 комісій і національна бібліотека. Першим Президентом академії був 

видатний  учений-геолог  і  геохімік  зі  світовим  ім'ям – В. І. Вернадський.  Протягом  багаторічної 

історії президентами академії обиралися М. П. Василенко, О. І. Левицький, В. І. Липський, 

Д. К. Заболотний, О. О. Богомолець, О. В. Палладін. З 1962 р. академію очолює видатний учений у 

галузі зварювання, металургії, технології металів і матеріалознавства, Герой України – Борис Євгено-

вич Патон. Від часу  свого заснування  академія  пройшла  великий шлях, за який сформувалися і 

вийшли на світовий рівень провідні вітчизняні наукові школи з різних галузей науки. Тепер НАН 

України охоплює 3 секції, 14 відділень і близько 170 інститутів та інших наукових установ, в яких 

працює понад 19 тисяч науковців. 

Вирішення проблем безпеки атомних електростанцій – одне з найважливіших питань, що вхо-

дять до кола досліджень НАН України.  Уже понад 30 років її науковці докладають самовідданих 

зусиль для мінімізації та ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ сторіччя – аварії 

на Чорнобильській АЕС. 

Від перших днів після цієї трагедії установи НАН України брали активну участь у науковому 

забезпеченні оперативного усунення її важких наслідків. До роботи були залучені колективи 42 ака-

демічних наукових установ та організацій, які з готовністю працювали в екстремальному режимі. За 

роки, що минули з того часу, працівниками НАН України виконано широкий комплекс наукових до-

сліджень та практичних робіт, спрямованих на ліквідацію наслідків аварії. У роботах безпосередньо 

на 4-му реакторі Чорнобильської АЕС, у 30-км зоні та за її межами брали участь тисячі співробітни-

ків багатьох наукових організацій академії, починаючи від президента та провідних учених до інже-

нерів, техніків, лаборантів. З готовністю відреагувавши на технічний виклик такого масштабу, ці 

співробітники виявили не лише високий професіоналізм, а й справжній героїзм та самовідданість.  

Визначальною є роль колективів НАН України у вирішенні низки важливих інженерно-

технічних проблем, у розробці й створенні нової вимірювальної апаратури, моделюючих систем та 

їхнього програмного забезпечення, у дослідженні стану об’єкта «Укриття» і радіоактивних відходів, 

моделюванні й прогнозуванні процесів міграції радіонуклідів у поверхневих і підземних водних сис-

темах, повітрі та ґрунтах.  

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України як правонаступ-

ник Комплексної експедиції Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова від самого початку викону-

вав функції наукового керівництва робіт із ліквідації наслідків аварії.  

І сьогодні співробітники інституту разом із науковцями інших підрозділів НАН України, ін-

шими фахівцями та міжнародною науковою спільнотою виконують спільні проекти з усунення нас-

лідків Чорнобильської катастрофи. Науковці успішно вирішують питання будівництва та експлуата-

ції нового безпечного конфайнмента, остаточного перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему, зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, контролю радіоекологіч-

ного стану чорнобильської зони відчуження, поводження з радіоактивними відходами, розробки та 

впровадження засобів дезактивації, досліджують питання захисту здоров'я населення. Тісно співпра-

цюючи з НАН України та зберігаючи її найкращі традиції, інститут продовжує докладати всіх зусиль 

для подолання наслідків Чорнобильської аварії та пошуку ефективних шляхів розвитку атомної енер-

гетики. 

Щиро вітаю всіх науковців із цією визначною віхою української науки! Бажаю міцного здо-

ров’я, творчої наснаги та нових наукових здобутків! 
 

Директор ІПБ АЕС НАН України 

чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. 

А. В. Носовський 
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Критически проанализированы известные методы диагностики и контроля процессов генерации паро-

вой фазы в водоохлаждаемых и охлаждаемых жидким натрием ядерных реакторах. Определены актуальные 

направления качественного совершенствования систем диагностики реального технического состояния элемен-

тов и систем ядерных реакторов с целью обеспечения возможности продолжения их ресурса. Рассмотрен ком-

плекс определяющих физических, технических и диагностических факторов, подлежащих учету при разработке 

нового поколения диагностических систем для раннего автоматического обнаружения начальных фаз потенци-

ально опасных отклонений параметров теплогидравлических режимов активных зон от регламентированных 

значений. 

Ключевые слова: ядерный реактор, системы диагностики, опасные отклонения параметров, раннее ав-

томатическое обнаружение, реактор ВВЭР, элементы конструкции, вибрационное состояние. 
 

Анализ физических причин характерных аварий, обусловленных нерегламентной колебатель-

ной динамикой первого контура, а также аномальными вибрациями ответственных элементов внут-

рикорпусных устройств (ВКУ), которые были зарегистрированы на некоторых АЭС с ядерными ре-

акторами (ЯР) различных типов, рассмотрен в [1, 2]. Следует отметить, что эти потенциально опас-

ные физические процессы в ряде случаев обусловили необходимость оптимизации конструкций 

ядерных энергоустановок (ЯЭУ) с целью минимизации возможных вибрационных повреждений со-

ответствующего оборудования. Показательно, что наиболее часто указанные изменения касались те-

плового экрана ЯР, тепловыделяющих сборок (ТВС), а также трубных пучков парогенераторов (ПГ) 

и некоторых других теплообменных аппаратов. Таковы, например, повреждения оборудования на 

первых ядерных энергоблоках США АЭС Fermi, Hollam, Shinnon и др. Характерно, что количество 

повреждений оборудования подобного типа продолжало оставаться значительным и в последующие 

годы. Было установлено, что вибрации ТВС, вызванные потоком теплоносителя, на американских 

АЭС, оснащенных реакторами PWR первого поколения, были причиной возникновения колебаний 

мощности с амплитудой 112 кВт на уровне мощности 45 МВт. Такие колебательные процессы были 

квалифицированы как опасные, поскольку связанные с ними колебания реактивности были способны 

инициировать другие повреждения органов и систем ЯР. Так, на исследовательском ЯР GETR (США) 

гидродинамически возбуждаемые вибрации направляющих труб исполнительных органов системы 

управления и защиты (СУЗ) привели к износу их алюминиевых дистанционирующих элементов. При 

этом вибрации этих направляющих труб СУЗ происходили с частотой 8 Гц. Оказалось, что к этим 

колебаниям весьма чувствительны измерители периода ЯР. Так, при работе на мощности 30 МВт бы-

ли обнаружены существенные колебания периода ЯР, вызвавшие около 2 тыс. предупредительных 

сигналов, переданных на блочный щит управления. Показательно, что для устранения этих вибраций 

была признана целесообразной полная реконструкция структуры всей активной зоны (АкЗ). 

На основе анализа более 50 случаев повреждений оборудования ядерных энергоблоков, обу-

словленных гидродинамически возбуждаемыми вибрациями, в одной из первых работ [3] был сделан 

вывод о том, что наименее надежными с точки зрения возможных вибрационных повреждений явля-

ются не только ВКУ ЯР, но и трубные пучки ПГ. Так, из 62 известных случаев аварийных отключе-

ний ПГ АЭС в США более 12 % были вызваны вибрационными разрушениями пучков теплообмен-

ных труб. В целом накопленная статистика отказов свидетельствует о том, что ежегодно на АЭС 

США выходят из строя более 60 теплообменных труб вертикальных ПГ. Известен, например, случай 

полного разрушения теплообменной поверхности ПГ вследствие интенсивных вибраций менее чем 

через 24 ч после начала эксплуатации энергоблока. Согласно имеющимся данным, экономический 

ущерб от ликвидации указанных повреждений превышает 6 тыс. долл. на 1 МВт установленной мощ-

ности энергоблока. 

Необходимо подчеркнуть, что повышенная повреждаемость теплообменных поверхностей ПГ 

обусловлена рядом причин. Одной  из них является то, что трубные пучки ПГ находятся под одновре- 
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менным воздействием не только однофазного потока теплоносителя первого контура, но и пароводя-

ной среды второго контура. Именно двухфазный поток, отличающийся присущей ему сложной 

структурой и внутренней нестационарностью, оказывает наибольшее гидродинамическое воздейст-

вие на обтекаемые им элементы ВКУ. Так, анализ отказов теплообменного оборудования ядерных 

энергоблоков, включая ПГ, свидетельствует о том, что вне зависимости от конструктивных особен-

ностей соответствующего оборудования причины аварий вибрационного характера обычно связаны 

со следующими основными видами повреждений: а) усталостное разрушение труб; б) их износ при 

взаимных соударениях; в) виброизнос в местах дистанционирования; г) нарушения герметичности 

соединений труб и трубных досок. Следует отметить, что существование различных механизмов ука-

занных повреждений значительно осложняет проблему борьбы с вибрациями. Так, например, для 

снижения динамических напряжений в конструкционных материалах в ряде случаев целесообразна 

установка дополнительных дистанционирующих элементов, уменьшающих интенсивность вибраций. 

Вместе с тем при таком конструктивном решении возрастает число точек механического контакта и, 

следовательно, повышается опасность виброизноса. Кроме того, в этих условиях увеличивается гид-

равлическое сопротивление соответствующего теплообменника, усложняется его сборка и повышает-

ся металлоемкость. Таким образом, очевидно, что оптимизация конструкций теплообменного обору-

дования первого контура ЯЭУ, а также его надежная эксплуатация не могут быть обеспечены без на-

дежного мониторинга параметров вибраций. 

Несомненным является также и то, что реализация указанного мониторинга предполагает не 

только разработку соответствующих расчетных методик, но также и создание образцов нового поко-

ления таких диагностических средств, которые способны обеспечить автоматическое обнаружение и 

надежную идентификацию соответствующих видов нерегламентных эксплуатационных состояний 

оборудования АкЗ ЯР, оборудования первого контура и ПГ [4, 5]. Непреложным фактом является 

также необходимость проведения широкого спектра экспериментальных исследований теплогидрав-

лических динамических процессов (ТГДП) в оборудовании ЯЭУ, особенно в каналах реакторных ус-

тановок (РУ). 

Следует отметить, что характерные методические особенности исследования турбулентных 

потоков в каналах РУ определяются в первую очередь значительным разнообразием реальных гео-

метрий этих каналов. Течение в них является, как правило, трехмерным и лишь в отдельных случаях 

можно ограничиться его двухмерным представлением. При этом частота турбулентных пульсаций 

при течении теплоносителя изменяется от долей до тысяч герц и определяется теплофизическими 

свойствами соответствующей жидкости или газа, а также поперечным сечением канала и скоростью 

потока. Обычно несущая частота определяется отношением средней скорости потока к характерному 

поперечному размеру канала, а вычисляемая средняя скорость потока в значительной степени опре-

деляется кинематической вязкостью теплоносителя. В силу указанных факторов значения частоты 

пульсаций скорости (например, при течении жидких металлов) локализованы в низкочастотной об-

ласти и изменяются от долей до сотен герц. В то же время при течении воды спектральный диапазон 

простирается от долей герц до килогерц, а при течении газов - от нескольких герц до десятков кило-

герц. Очевидно, что указанные спектральные диапазоны предопределяют комплекс соответствующих 

требований, которые предъявляются при реализации таких измерений как к датчикам, так и к вто-

ричной аппаратуре. Естественно, что малые поперечные размеры каналов обусловливают геометрию 

соответствующих сенсоров, а незначительные (в некоторых случаях) амплитуды пульсаций предъяв-

ляют высокие требования к чувствительности вторичной аппаратуры и вызывают необходимость по-

давления маскирующих шумов и помех. 
 

Иными словами, очевидной является необходимость обоснованного выбора эксперименталь-

ных методов измерений соответствующих разновидностей ТГДП в турбулентных потоках. Кроме 

того, как следует из вышеизложенного, реальное гидродинамическое воздействие потока теплоноси-

теля на элементы конструкции РУ не может быть адекватно оценено на основе использования только 

осредненных параметров этого потока. Действительно, возможные повреждения структурных компо-

нентов первого контура ЯЭУ связаны именно с появлением переменных циклических нагрузок, обу-

словленных пульсациями давления, скорости, расхода. 

В настоящее время многие исследователи, которые изучали причины аварий вибрационного 

характера на АЭС, пришли к выводу, что большинство повреждений оборудования в значительной 

мере объясняется дефицитом знаний о гидродинамических характеристиках двухфазного потока, ко-

торые непосредственно влияют на теплообмен и вызывают вибрации элементов и систем РУ при оп-

ределенных режимах течения этого потока. Попытки теоретического изучения вибрационных про-
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цессов в РУ, обусловленных воздействием гидродинамических сил, показали, что даже в простейших 

случаях обтекания стержневых конструкций (продольное или поперечное) не удается получить удов-

летворительные расчетные зависимости для надежного определения их вибрационных характеристик 

даже в относительно узком диапазоне изменения параметров теплоносителя в ЯР.  

Очевидно, что с учетом значительной сложности физики ТГДП основой для оптимизации 

конструктивных решений, реализуемых при создании РУ в направлении совершенствования гидро-

динамической оптимизации элементов оборудования ЯЭУ, является экспериментальное исследова-

ние этих процессов на моделях, а также непосредственно на соответствующем оборудовании с целью 

изучения гидродинамических, теплофизических, вибрационных, акустических, кавитационных и дру-

гих явлений, определяющих характер возможных повреждений соответствующих структурных эле-

ментов ядерного энергоблока. При этом исследование вибраций структурных элементов ВКУ реакто-

ра и элементов теплообменного оборудования ЯЭУ на стадии их изготовления, а также в период пус-

коналадочных работ, выполняемых в период подготовки энергоблока к пуску, позволяет не только 

оценить качество сборки, обнаружить и устранить причины повышенной вибрации тех или иных 

элементов конструкций РУ, но и улучшить динамические характеристики оборудования в после-

дующий период его эксплуатации. Например, наблюдения за динамикой изменения спектрального 

состава вибраций действующего реакторного оборудования позволяют осуществлять текущий мони-

торинг его фактического эксплуатационного состояния. Показательно, что типичными спектральны-

ми диапазонами вибраций, которые несут полезную информацию о вибрационном состоянии ЯЭУ, 

являются, например, 0 - 30 (100) Гц и 1000 - 10000 Гц. Характерно, что вибрации в диапазоне частот 0 

- 30 (100) Гц в основном характеризуют возникновение резонансных колебаний элементов конструк-

ции, которые в ряде случаев возникают вследствие дефектов их закрепления. С другой стороны, вы-

сокочастотный диапазон частот 1000 - 10000 Гц содержит информацию о соударениях плохо закреп-

ленных или потерявших крепление элементах ВКУ ЯР. 

В силу ряда объективных физических факторов контроль вибрационных процессов не только 

во время эксплуатации, но также и в период пусконаладочных работ связан со значительными труд-

ностями. В числе этих факторов, например, сложный характер вибрации с широким спектральным 

диапазоном от долей герц до десятков килогерц, высокая температура среды (до 300 – 500 °С), высо-

кая скорость движения теплоносителя (до 15 м/с), а также высокий уровень статического давления 

теплоносителя (до 18,0 МПа), наличие мощных радиационных полей, высокий уровень электриче-

ских помех, которые делают невозможными измерения при использовании слабо экранированных и 

протяженных кабельных линий от виброакселерометров до вторичных приборов, и др. 

С учетом указанных факторов исследование виброакустических процессов в ЯЭУ, в особен-

ности в АкЗ водоохлаждаемых ЯР (ВОЯР), а также в теплообменном оборудовании требует разра-

ботки и применения специальных высокотемпературных и помехозащищенных первичных вибро-

датчиков, а также вторичных приборов. Так, для исследования вибраций элементов и систем РУ (теп-

ловыделяющих элементов (ТВЭЛ), корпуса реактора и др.) широко используются преобразователи с 

пьезоэлектрическими чувствительными элементами на основе высокотемпературной пьезокерамики 

или искусственно выращиваемых кристаллов с требуемыми пьезоэлектрическими свойствами. 

Переходя к проблематике разработки и создания специализированных диагностических 

средств, необходимо отметить следующее. Данные ряда работ [1, 6, 7] свидетельствуют о том, что 

модели автоматической компьютерной идентификации основных классов ТГДП принципиально мо-

гут быть основаны на использовании диагностических сигналов различной природы: нейтронных, 

акустических, теплогидравлических и др. Так, например, теоретические и экспериментальные иссле-

дования флуктуаций основных технологических параметров в элементах и системах РУ, например в 

системе охлаждения AкЗ, и основанные на них шумовые методы автоматической диагностики позво-

ляют с высокой надежностью и в режиме on-line перейти к реализации комплекса качественно новых 

- интеллектуальных - диагностических функций [7]. Последние оказались способными обеспечить 

решение ряда новых задач, например распознавания процесса кипения недогретого теплоносителя и 

других теплогидравлических аномалий в AкЗ, идентификации источников вибрационных процессов 

и др. При этом следует отметить, что методы и средства шумовой диагностики в комплексе превен-

тивных мер по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации АЭС играют приоритетную роль и 

призваны обеспечить: а) обнаружение дефектов на ранних стадиях их возникновения; б) определение 

аномалий по факту; в) прогноз развития аномалии и возможной аварии; г) подготовку рекомендаций 

персоналу для оптимизации управляющих решений и устранения причин соответствующего нерег-

ламентного эксплуатационного состояния. 
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Как показывает накопленный опыт [1, 7], контроль текущего эксплуатационного состояния 

РУ, в особенности раннее автоматическое обнаружение аномалий в ее оборудовании, принципиально 

могут быть реализованы посредством анализа ряда статистических параметров измеряемых реактор-

ных шумов. Выполненные в этом направлении исследования [1, 2, 6 - 8] показали, что при решении 

задач оперативного контроля, сущность которых состоит в определении вида и степени опасности 

развивающихся повреждений, которые потенциально могут рассматриваться как аварийное событие, 

инициирующее переход соответствующих элементов и систем РУ к некоторому нештатному экс-

плуатационному состоянию, наиболее эффективен контроль частотной структуры спектров диагно-

стических шумовых сигналов. При этом указанные сигналы генерируются измерительными преобра-

зователями соответствующего типа (ими могут быть нейтронные детекторы, датчики пульсаций дав-

ления и температуры теплоносителя, виброакселерометры, установленные на оборудовании и др.), 

которые реализуются в режиме on-line в процессе эксплуатации РУ. Как известно, применяемый в 

настоящее время для целей шумовой диагностики детерминированный подход к идентификации та-

ких случайных сигналов [8, 9] оператором-диагностом предусматривает формирование диагностиче-

ских решений в ручном режиме, которое предполагает использование простейшего бинарного логи-

ческого анализа, который реализуется на основе определения факта изменения интенсивности неко-

торых, предварительно избранных для этого анализа, спектральных составляющих. 

Очевидно, что при реализации такого эргатического (человеко-машинного) подхода иденти-

фикация начальной фазы развития соответствующего повреждения в элементах и системах РУ состо-

ит в визуальном определении направления смещения доминирующих частот в спектре диагностиче-

ского сигнала и эвристическом (т.е. на основе ранее приобретенных знаний и опыта эксперта) фор-

мировании соответствующего решения относительно причин, вызвавших такое спектральное изме-

нение. Так, например, изменение характера и формы некоторых спектральных максимумов в спек-

трах виброакустического сигнала может свидетельствовать об изменении механических параметров 

соответствующей колебательной системы, которая эволюционирует в процессе эксплуатации ЯЭУ. В 

тех случаях, когда собственные частоты колебаний элементов этой системы известны, зарегистриро-

ванные частотные трансформации в спектрах могут быть идентифицированы, например, как механи-

ческое повреждение конкретного элемента контролируемой системы. Показательно, что именно та-

кие качественные эвристические подходы к диагностике технического состояния элементов и систем 

РУ, которые предполагают использование данных визуального мониторинга ограниченного набора 

доминирующих частот в спектрах вибраций ВКУ, а также пульсаций давления теплоносителя в ЯР и 

т.п., реализованы в современных компьютерных комплексах поддержки операторов АЭС, таких, на-

пример, как ALLY, pwVDN, ALUS, SUS, COMPASS, СКУД и др. В указанном контексте представля-

ется необходимым конкретизировать ряд проблемных вопросов обеспечения виброакустической 

безопасности ЯЭУ, которые подлежат учету при решении задач пролонгации ресурса оборудования 

первого контура и ЯЭУ в целом. К числу указанных вопросов необходимо отнести следующие. 

1. Современная ЯЭУ в гидродинамическом отношении представляет собой сложное сочета-

ние параллельно и последовательно соединенных трактов, которые характеризуются не только суще-

ственно отличающейся геометрией, а также условиями входа и выхода потока и режимами его тече-

ния, но также и возможной трансформацией структурных форм потока парожидкостного теплоноси-

теля в условиях его двухфазности. 

2. Указанные выше гидродинамические и теплогидравлические факторы обусловливают раз-

витие интенсивных пульсаций скорости, давления и расхода теплоносителя, движущегося в реактор-

ных каналах, что приводит к возникновению интенсивных вибраций оборудования первого контура. 

Опасность этих вибраций, способных практически бесконтрольно развиваться в оборудовании, штат-

ными техническими средствами АСУ ТП АЭС, КИП и А, а также современными компьютерными 

комплексами мониторинга и диагностики ЯЭУ практически не может быть обнаружена. 

3. Возникновение и развитие такого специфического вида виброакустических колебаний, как 

термоакустическая неустойчивость (ТАН) в каналах ЯР [2], следует рассматривать как потенциально 

опасное исходное аварийное событие, которое способно инициировать разрушение не только оди-

ночных ТВЭЛ, но и ТВС. В результате ТАН может привести к повреждению значительной части АкЗ 

и явиться исходным событием тяжелой аварии ядерного энергоблока. Следует подчеркнуть, что со-

временными расчетными методами, включая теплогидравлические компьютерные коды, этот важный 

фактор обеспечения эксплуатационной безопасности и ресурса ЯЭУ не может быть установлен. 

4. К числу актуальных проблем акустической динамики первого контура ЯЭУ следует отне-

сти также и резонансные колебания теплоносителя. Как показано в работах [1, 2], эти колебания спо-
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собны оказывать разрушающее воздействие на ответственные элементы конструкции первого конту-

ра, включая ЯР. 

С изложенных позиций представляется необходимым далее рассмотреть некоторые опреде-

ляющие особенности диагностики вышеуказанных виброакустических колебаний применительно не 

только к реакторам ВВЭР, но также и к другим типам РУ. Следует отметить, что указанное направле-

ние научных исследований в области ядерных технологий развивается достаточно давно в первую 

очередь к применительно наиболее теплонапряженным ЯР, которыми являются реакторы на быстрых 

нейтронах (ЯРБН), по следующим направлениям: а) обнаружение вскипания натрия в АкЗ и опреде-

ление области вскипания; б) контроль течей в ПГ «натрий - вода». Следует отметить, что присталь-

ное внимание, уделяемое за рубежом акустической диагностике ЯРБН, обусловлено следующей оп-

ределяющей особенностью эксплуатации реакторов этого типа: стремительным нарастанием процес-

са разрушения АкЗ ЯРБН сразу после начала генерации паровой фазы. 

Действительно, в ЯРБН вскипание натрия рассматривается как исходное событие тяжелой 

аварии ввиду положительного натриевого пустотного эффекта реактивности и связанной с ним опас-

ности массового расплавления ТВЭЛ и фактического разрушения АкЗ. Как известно, ЯРБН имеют 

высокую теплонапряженность, в силу чего прекращение расхода теплоносителя через аварийную 

ТВС приводит к полному ее осушению менее чем за 1 с, причем через 3 - 5 с к плавлению всей АкЗ. 

Кипению натрия предшествует его перегрев, в результате которого осушение ТВС происходит взры-

вообразно с ростом температуры топлива до 600 °С/с. Показательно, что высокая теплопроводность 

натрия и перемешивание его потоков из отдельных ТВС не позволяют фиксировать начальную фазу 

аварии посредством контроля средней температуре теплоносителя на выходе из АкЗ. Обнаружение и 

оценка кипения в каждой ТВС на основе измерений температуры и расхода теплоносителя требуют 

неприемлемо большого числа датчиков, которые, кроме того, должны быть размещены непосредст-

венно в АкЗ. Так, например, если термопары устанавливать не над каждой ТВС, а располагать их на 

некотором расстоянии от их выходных окон ЯР, то аварийный сигнал будет существенно запазды-

вать. При этом негативную роль играет также инерционность собственно термопар. В результате ки-

пение будет обнаружено лишь тогда, когда значительное повреждение ТВЭЛ уже произошло. Кроме 

того, в ЯРБН вывод электрического сигнала от термопары из АкЗ требует надежной работы кабеля 

при температурах выше 550 °С. Замена температурного контроля предложенным в работе [10] аку-

стическим зондированием требует неприемлемо большого числа акустических волноводов, ввести 

которые в условиях плотной компоновки АкЗ ЯРБН не представляется возможным. 

С учетом изложенного для решения проблемы обнаружения локальных изменений условий 

теплосъема и возникновения кипения теплоносителя не только в ЯРБН, но и в ЯР других типов кон-

цептуально следует воспользоваться распознаванием акустических импульсов, возникающих при об-

разовании паровых пузырьков. Простота и очевидные преимущества такого метода обусловили зна-

чительное внимание к этой диагностической технологии. Показательно, что использованию акусти-

ческих методов обнаружения кипения натрия в ЯРБН способствуют два обстоятельства. Во-первых, 

распространение сигнала здесь происходит в условиях однофазной среды, во-вторых, выход парового 

пузыря в сливную камеру с натрием, имеющим значительный недогрев до температуры кипения, 

должен приводить к интенсивной деградации пузырей и сопровождаться акустическим импульсом. 
Напротив, в ВОЯР типа ВВЭР последствия вскипания теплоносителя в отдельных сборках не 

носят катастрофического характера. Более того, в отдельных случаях подкипание теплоносителя, ко-

торое интенсифицирует теплосъем в АкЗ, может считаться допустимым режимом эксплуатации. Тем 

не менее своевременное определение факта вскипания и прогнозирование динамики этого процесса 

считаются необходимыми для реализации эффективного оперативного контроля с целью предотвра-

щения пленочного кипения. Следует отметить, что в кипящих аппаратах, в которых интенсивное ки-

пение является штатным технологическим процессом, применение пассивных акустических методов 

встречает определенные затруднения. Так, при сравнительно низком объемном паросодержании 

двухфазная среда фактически становится акустически непрозрачной, поскольку затухание акустиче-

ских колебаний согласно [10] достигает сотен децибел на метр. В результате датчик, расположенный 

на периферии зоны двухфазного теплоносителя, воспринимает интегральный сигнал от периферий-

ных участков этой области. При этом уровень сигнала из внутренних участков кипящей АкЗ сущест-

венно зависит от поглощения звука в двухфазной среде и, кроме того, определяется резонансными 

эффектами в кипящей системе. Эти эффекты затрудняют интерпретацию диагностических данных. 

Следует отметить, что пассивный акустический контроль признан эффективным не только 

для диагностики вскипания теплоносителя в АкЗ, но также и в задачах контроля второго (натриевого) 
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контура ЯРБН при решении актуальной задачи обнаружения течей воды в натрий в ПГ. Источниками 

шума при такой течи могут быть, например, движение водяного пара в натрии, осцилляции пузырь-

ков водорода, кипение натрия в зоне реакции и другие эффекты. Одним из основных преимуществ 

акустического метода контроля течей по сравнению с другими диагностическими технологиями яв-

ляется именно быстродействие, позволяющее своевременно вывести ПГ из работы до развития течи и 

значительного разрушения всего трубного пучка. 

Важной проблемой при реализации методов пассивной акустической диагностики в ЯЭУ яв-

ляется выделение полезного сигнала из маскирующего фонового шума. При этом следует отметить, 

что частотный диапазон акустических колебаний в работающем ЯР простирается от долей герца до 

сотен килогерц, в силу чего он может быть использован для решения различных задач. 

Результаты классификации информационно значимых спектральных диапазонов акустиче-

ских сигналов применительно к основным типам задач оперативной диагностики ЯР представлены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1. Информационно значимые частотные диапазоны акустических колебаний в ЯР 
 

Верхняя  

частота, кГц 
Область измерения Метод идентификации 

20 

Контроль насосов, арматуры, вибраций элемен-

тов конструкции, обнаружение течи в ПГ «на-

трий - вода» 

Обнаружение изменения спектров шума 

от штатного состояния 

10 - 100 Определение течей в трубопроводах 
Распознавание спектральных параметров 

двумерных диагностических сигналов 

20 - 200 
Обнаружение кризисного состояния теплоноси-

теля 

Распознавание спектров диагностических 

сигналов 

100 - 2000 
Контроль прочности корпусов ЯР и оборудова-

ния первого контура 

Распознавание сигналов акустической 

эмиссии 
 

Естественно, что приведенные в таблице результаты селективного разделения частотных диа-

пазонов имеют оценочный характер. Тем не менее высокочастотный и широкополосный характер 

большинства анализируемых акустических спектров требует системного подхода к выбору конструк-

ции акустических преобразователей. Очевидно, что воспринимающие акустический сигнал преобра-

зователи колебаний, расположенные, например, на корпусе ЯР, чувствительны к виброакустическим 

эффектам, распространяющимся по элементам конструкции ЯЭУ, а также фоновым шумам. В то же 

время сигналы, поступающие из теплоносителя, существенно ослабляются ввиду имеющей место 

аберрации на пути распространения этих сигналов через гетерогенную структуру ЯЭУ. 

С этой точки зрения предпочтительным является использование датчиков, находящихся в не-

посредственном контакте с теплоносителем, а именно волноводных и погружных. В первом случае 

электрическая часть преобразователя может работать в условиях нормальных температур и не под-

вергаться действию экстремальных технологических условий. Таким образом с теплоносителем вол-

новодные датчики контактируют через акустический зонд, проходящий через крышку ЯР. Основные 

недостатки таких систем очевидны. Прежде всего, это существенные потери при прохождении сигна-

лов по волноводам, а также ограниченность полосы пропускания информационно значимых частот. 

Указанное обстоятельство с учетом сложности детектирования полезного сигнала на фоне техноло-

гических шумов и широкополосного характера звуковых колебаний, связанных с кипением, предо-

пределяет необходимость реализации эффективных методов распознавания случайных сигналов в 

контексте методологии искусственного интеллекта.  

Напротив, погружные акустические датчики обеспечивают лучшую чувствительность в об-

ласти низких частот, являются более широкополосными и обладают способностью неискаженного 

представления информационно значимых возмущений акустического поля, возникающих при кипе-

нии. Вместе с тем эти датчики функционируют в экстремальных температурных и радиационных ус-

ловиях и должны надежно обеспечивать селекцию слабых электрических сигналов, включая интен-

сивное нейтронное и γ-излучение. 

Показательно, что в большинстве используемых в настоящее время датчиков применяются 

пьезоэлектрики на основе ниобата лития или керамики цирконата-титаната свинца (ЦТС). Характер-

ные физические условия функционирования этих пьезоэлектриков ЯР приведены в табл. 2.  

Технология применения пьезоэлектрических датчиков в качестве диагностических сенсоров 

оборудования ядерных энергоблоков достаточно хорошо разработана. Так, например, эксперимен-
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тально подтверждена радиационная стойкость пьезоматериалов на основе ЦТС при облучении тепло-

выми нейтронами до флюенсов 2,7·10
23

 м
-2

 и быстрыми нейтронами - до 1,6·10
22

 м
-2

. 
 

Таблица 2. Физические условия функционирования пьезоэлектрических датчиков 

в энергетических ЯР 
 

Параметр ВВЭР ЯРБН 

Давление теплоносителя, МПа  16 0,1 

Температура теплоносителя, С 322 550 

Плотность потока быстрых нейтронов, м
-2

·с
-1

 10
17

 10
19

 

Уменьшение плотности потока быстрых нейтронов в 10 раз на длине, м 0,08 0,50 
 

Как отмечено выше, важной особенностью пассивного контроля состояния теплоносителя в 

энергетическом ЯР является то, что акустическое поле в этих условиях формируется не только шу-

мом работающего оборудования (преимущественно главных циркуляционных насосов), но и процес-

сами, происходящими в самом теплоносителе. Именно на этом технологическом фоне подлежит де-

тектированию сигнал, инициированный кипением теплоносителя. При этом звуковые волны, обра-

зующиеся при кипении, формируются процессами зарождения и деградации паровых пузырьков, а 

также их объемными осцилляциями. Несомненно, что развитие пассивных систем контроля обуслов-

ливает необходимость глубокого понимания фундаментальной физики процессов генерации паровой 

фазы. Естественно, что кроме паровых пузырей, возникающих при кипении, в теплоносителе воз-

можно присутствуют кавитационные каверны и пузыри неконденсируемого газа. О возможном нали-

чии значительного объема подобных парогазовых образований в теплоносителе может свидетельст-

вовать, например, барометрический эффект реактивности, обнаруженный в ЯРБН [11]. 

В контексте изложенного представляется необходимым также кратко охарактеризовать неко-

торые принципиальные особенности существующих подходов к автоматической идентификации пу-

зырьковой структуры двухфазного потока в ТВС водо-водяного ЯР. Как показано в работе [5], наи-

более эффективным подходом при решении указанной задачи является использование параметров 

двумерного сигнала нейтронного шума, который реализован в работах [12 ,13]. Типичный современ-

ный подход реализован, например, в работе [12]. Его следует считать показательным с точки зрения 

использования вероятностных характеристик диагностического сигнала при выполнении работ в об-

ласти создания средств поддержки операторов АЭС. В этой связи представленный ниже анализ по-

зволяет получить представление о применяемых в настоящее время типичных подходах к созданию 

математических моделей диагностики теплогидравлических режимов реакторных каналов, в частно-

сти с использованием параметров нейтронного шума. Так, например, сущность подхода [12, 13] со-

стоит в вычислении для двумерного сигнала нейтронного шума, сформированного сигналами детек-

торов прямого заряда (ДПЗ) штатной внутриреакторной детекторной сборки в диагностируемом ка-

нале ЯР, такого статистического параметра, каким является параметр регрессии. Последний, в соот-

ветствии с определением [14], представляет собой множественный коэффициент корреляции R
2
.  

При этом применительно к рассматриваемой задаче обнаружения кипения теплоносителя в 

работах [12, 13] предлагается контролировать степень линейности фазы в фиксированном спектраль-

ном диапазоне фазового спектра двумерного сигнала ДПЗ. Последняя, как показано, например, в ра-

боте [15], может служить мерой дисперсионно-диссипативных свойств среды между двумя приемни-

ками, формирующими двумерный диагностический сигнал. Действительно, при анализе условий без-

дисперсионного распространения широкополосного акустического шума от внешнего источника на 

участке проводящей среды между двумя приемниками колебаний в работе [15] показано, что сниже-

ние степени линейности участка фазового спектра в определенном спектральном диапазоне обуслов-

лено рассеиванием широкополосного шума на неоднородностях среды по пути распространения сиг-

нала между этими приемниками, выходы которых формируют соответствующий двумерный сигнал. 

Применительно к условиям обнаружения пузырьковой структуры пароводяного потока в ТВС ВОЯР 

по параметрам нейтронного шума, как это следует из данных [12, 13], аналогичный эффект снижения 

степени линейности фазового спектра в спектральном диапазоне Δf = 1...4 Гц имеет в своей основе 

изменение энергетических характеристик термализованных нейтронов при их взаимодействии с па-

ровыми пузырями как фазовыми неоднородностями потока теплоносителя. 

Как известно [14], множественный коэффициент корреляции 
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ляется на основе таких параметров статистической выборки, как значения iŶ  случайной переменной 
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iY  с математическим ожиданием Y , которые рассчитываются на основе уравнения регрессии, полу-

ченного для этой случайной последовательности. Таким образом, параметр R
2
, используемый при 

формировании решающего правила в [12, 13], объективно может характеризовать только общий раз-

брос данных относительно их математического ожидания Y , причем большему значению R
2
, естест-

венно, соответствует и большая дисперсия данных. Например, в диагностической системе KARD [12] 

спектральный диапазон участка фазового спектра, значения оценок которого формируют указанную 

статистическую выборку, соответствует выбранной авторами разработки частотной полосе Δf = = 1 - 

4 Гц. При оценке эффективности рассматриваемого диагностического алгоритма необходимо обра-

тить внимание на тип решающего правила, который предложено использовать в [12, 13], а именно: 

при R
2 
= 0,9 принимается решение о наличии значительного кипения в ТВС, а в случае R

2 
≤ 0,9 счита-

ется, что кипение в канале реактора отсутствует. Иными словами, предложенное в [12, 13] решающее 

правило является правилом детерминированного типа, это правило не позволяет учесть реальные ве-

роятностные характеристики многомерного спектрального признакового пространства диагностиче-

ского сигнала. При этом указанные характеристики заменены их пороговыми уровнями, причем 

только для одного статистического параметра - множественного коэффициента корреляции R
2
. В этой 

связи следует отметить, что попытка использования детерминированных решающих правил, форми-

руемых на основе уменьшения числа используемых при рассмотрении диагностических признаков 

путем замены многомерного признакового пространства одним «обобщенным» параметром, харак-

терна и для других современных диагностических систем, которые следуют подходу, предложенному 

в работе [16]. Авторами этих разработок, однако, игнорируется тот известный факт (он отмечен, в 

частности, в ряде фундаментальных работ по теории распознавания, таких, например, как [17]), что 

следствием уменьшения мерности пространства признаков, используемых при распознавании слу-

чайных объектов, является резкое снижение надежности их правильной идентификации. Как было 

установлено в этой связи по результатам опытной эксплуатации диагностической системы KARD, 

обобщенной в работе [12], при использовании реализованного в этой работе алгоритма обработки 

двумерного сигнала нейтронного шума в АкЗ ВВЭР-1000 не удается надежно диагностировать нача-

ло кипения в ТВС. Кроме того, не удается идентифицировать ни область локализации этого тепло-

гидравлического режима по ее высоте, ни соотнести результаты обнаружения легкой фазы в потоке 

теплоносителя с конкретной структурной формой двухфазного потока. 

Завершая приведенный выше анализ физических особенностей оперативной диагностики не-

регламентных виброакустических процессов в первом контуре основных типов ЯР, необходимо за-

ключить следующее. 
 

1. Нечеткий характер границ между основными классами шумовых виброакустических про-

цессов, которые реализуются в первом контуре основных энергетических типов ЯР обусловлен не 

только вероятностным характером гидродинамики и теплообмена в РУ, но также, кроме того, и субъ-

ективным характером оценки границ этих процессов и неполнотой современных знаний о них. 
 

2. Изменение частотной структуры сигналов внутризонных электронно-эмиссионных детек-

торов потока нейтронов, которое регистрируется при переходе соответствующего участка ТВС ВВЭР 

от конвективной теплоотдачи к кипению, обусловлено локальным изменением термализационных 

свойств замедлителя у той части поверхности ТВЭЛ в этой сборке, на которой началась генерация 

паровой фазы. При этом использование низкой мерности признакового пространства диагностиче-

ских сигналов не обеспечивает приемлемой для целей оперативного контроля АкЗ надежности распо-

знавания. 
 

3. Механическая вибрация ВКУ реактора ВВЭР обусловливает трансформацию спектральной 

структуры автоспектральной плотности сигналов внутризонных детекторов нейтронного потока в тех 

частотных диапазонах этих спектров, которые существенно отличаются от участков локализации 

спектральных компонент, обусловленных процессом генерации паровой фазы на теплоотдающей по-

верхности ТВЭЛ. 
 
 

4. Формирование отдельных спектральных диапазонов автоспектральной плотности нейтрон-

ного шума, измеренного в АкЗ реактора ВВЭР, связано с конкретными видами нейтронно-

физических процессов, протекающих в реакторах этого типа: а) частотный диапазон Δf = 7 - 60 Гц 

обусловлен главным образом процессами термализации нейтронов в замедлителе; б) спектральная 

полоса Δf = 0,05 – 1,0 Гц может рассматриваться как информативная с точки зрения некоторых осо-

бенностей протекания теплогидравлических процессов в АкЗ водо-водяных реакторов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ НЕРЕГЛАМЕНТНИХ ТЕПЛОВИХ, ВІБРОАКУСТИЧНИХ  

ТА НЕЙТРОННИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРШОМУ КОНТУРІ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ 
 

Критично проаналізовано відомі методи діагностики та контролю процесів генерації парової фази у во-

доохолоджуваних та охолоджуваних рідким натрієм ядерних реакторах. Визначено актуальні напрямки якісно-

го вдосконалення систем діагностики реального технічного стану елементів та систем ядерних реакторів з ме-

тою забезпечення можливості подовження їхнього ресурсу. Розглянуто комплекс визначальних фізичних, тех-

нічних та діагностичних чинників, що підлягають урахуванню під час розробки нового покоління діагностич-

них систем для раннього автоматичного виявлення початкових фаз потенційно небезпечних відхилень парамет-

рів теплогідравлічних режимів активних зон від регламентованих значень. 

Ключові слова: ядерний реактор, системи діагностики, небезпечні відхилення параметрів, раннє авто-

матичне виявлення, реактор ВВЕР, елементи конструкції, вібраційний стан. 
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FEATURES OF DIAGNOSTICS OF UNSUPPOSED THERMAL, VIBROACOUSTIC 

AND NEUTRON PROCESSES IN THE FIRST CONTOUR OF NUCLEAR REACTORS 
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The approaches to pattern recognition of beginning moment of a vapour phase steady generating in PWR and 

LMFBR reactors. Identified current trends in the qualitative improvement of diagnostics technical condition of the real 

elements and nuclear reactor systems in order to ensure the possibility of extending their life. The complex of determin-

ing the physical, technical and diagnostic factors to the considered when developing a new generation of diagnostic 

systems for early automatic detection of the initial phases of potentially dangerous deviations of active zones heat-

hydraulic modes parameters from regulated values was proposed. An analysis of the features of resonant vibratory 

processes in the primary circuit of VVER – 1000 reactor was performed. For examples of different contingencies consi-

dered reliable vibration of the water – water energetic reactors was reviewed. It is shown that the lack of deterministic 

approach effectiveness to the diagnostic of the current technical condition of VVER reactors elements and systems. The 

principles of and prospects for the creation of automatic computer diagnosis on the basis of the analysis of the spectral 

characteristics of the signals of standard parameters of vibration and heat – hydraulic processes sensor for early detec-

tion of potentially dangerous conditions. The well-known methods of diagnostic end control of a vapor phase generating 

process in water – cooled nuclear reactors were critical analysed. Besides the possibility of creating diagnostic system 

on the basis of intellectual software (i. e. created by methods of artificial intelligence) was reviewed. 

Keywords: nuclear reactor, diagnostic systems, dangerous deviations of parameters, early automatic detection, 

reactor VVER, design elements, vibration condition. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НА РАЗНЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МАСШТАБАХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСА 

И ОСАЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

В моделях атмосферного переноса загрязняющих веществ большое значение приобретает параметр ше-

роховатости как динамическая характеристика подстилающей поверхности. Параметр шероховатости непо-

средственно влияет на процессы осаждения и задержания радиоактивных веществ, а следовательно на величи-

ны аэрального загрязнения растительности в острую фазу аварии и на загрязнение почвы и подстилающей по-

верхности при долгосрочных оценках загрязнения продуктов растительного происхождения. В работе проана-

лизированы и систематизированы эмпирические данные о параметре шероховатости, полученные из разных 

источников с 1960 г. по настоящее время. В соответствии с особенностями подстилающей поверхности терри-

тории Украины данные о параметре шероховатости были отобраны и интерполированы в узлы регулярной сети 

для разных пространственных масштабов. С использованием актуального картографического материала и ГИС-

технологий построены карты шероховатости для четырех сезонов года для всей территории Украины и пред-

ложены алгоритмы оценок параметров шероховатости на локальном уровне для районов зон влияния АЭС и 

урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: шероховатость, подстилающая поверхность, классификация, геоинформационный 

анализ, картографирование. 
 

Вступление 
 

В современных системах противоаварийного реагирования информационно-аналитическая 

поддержка принятия решений по реагированию на последствия радиационной аварии обеспечивается 

математическими моделями переноса, осаждения и перераспределения радиоактивных элементов в 

объектах окружающей среды в соответствии с пространственно-временными масштабами решаемых 

задач. Режим движения воздушного потока существенно зависит от его взаимодействия с подсти-

лающей поверхностью, определяя режим микро- (до 10 км) и мезоциркуляционных (10 - 100 км) про-

цессов в приземном и пограничном слоях атмосферы. Это сказывается на вертикальной структуре 

пространственных характеристик атмосферы: ветра, температуры, давления и турбулентности. Мате-

матические модели атмосферного переноса загрязняющих веществ [1 - 7] учитывают в той или иной 

мере процессы, происходящие в непосредственной близости к подстилающей поверхности и в погра-

ничном слое атмосферы. Описание процессов динамического взаимодействия воздушных масс с под-

стилающей поверхностью, а также процессов тепло- и влагообмена в пограничном слое атмосферы 

проводится параметрически с использованием таких характеристик атмосферы, как скорость трения 

или динамическая скорость (U*) и свойств подстилающей поверхности - средней высоты неровностей 

(h0) и параметра шероховатости (zo)
1
. 

Расчет величины параметра шероховатости для использования в моделях пограничного слоя 

атмосферы является сложной задачей. Это связано с тем, что параметр шероховатости зависит от 

турбулентности нижнего слоя атмосферы, где действует логарифмический закон распределения ветра 

по профилю и нижняя граница этого слоя значительно выше элементов шероховатости [1]. Поэтому 

определение параметров шероховатости требует или наблюдений за профилем ветра на достаточно 

высокой мачте для разных типов подстилающей поверхности (такие данные накапливаются разными 

исследователями), или наблюдений за турбулентностью (порывистостью) ветра с помощью открыто-

го анемометра, расположенного выше средней высоты близлежащих препятствий. Практически 

оценка шероховатости подстилающей поверхности часто основана на обобщенных эксперименталь-

ных данных для разных типов местности и на разных пространственных масштабах, опубликованных 

в работах [9 - 18]. 

В данной работе была проведена систематизация и анализ современных опубликованных дан-

ных о параметре  шероховатости для  разных  масштабов и типов природопользования. Выбран опти- 
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1 Параметр шероховатости или уровень шероховатости zo - динамическая характеристика неровностей 

подстилающей поверхности, влияющих на движение воздуха в приземном слое. Шероховатость имеет размерность длины, 

зависит от турбулентности воздушного потока и характера шероховатой поверхности и в общем тем больше, чем больше 

средняя высота неровностей. (Метеорологический словарь, 1974.) 
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мальный набор параметров для территории Украины, проведена интерполяция данных в ячейки регу-

лярной сетки с целью использования в математических моделях атмосферного переноса и осаждения 

радиоактивных веществ на подстилающую поверхность. Систематизированные данные, использова-

ние ГИС-технологий и современного цифрового картографического материала позволило оценить 

пространственное распределение параметра шероховатости по территории Украины на разных мас-

штабах с учетом современной структуры природопользования. 
 

Материалы и методы исследования 
 

В приземном слое воздуха профиль скорости ветра с учетом неровностей подстилающей по-

верхности при нейтральной стратификации представляется в виде [1 - 3]: 
 

                                                                    ,                                                                  (1) 

 

где z - высота измерения скорости ветра; u* - скорость трения, равная , τ - касательное напряже-

ние, определяемое молекулярной вязкостью ρ; zo - аэродинамический параметр длины шероховатости 

подстилающей поверхности, м (при z = z0, средняя скорость ветра равна нулю); æ - постоянная Кар-

мана. 

При больших значениях шероховатости для квазиоднородной высокой растительности (высо-

кая трава, лес) или для городской застройки вводится высота вытеснения (d), т.е. уровень, от которо-

го следует отсчитывать логарифмический профиль ветра, и формула (1) будет иметь вид [2] 
 

                                                                 ,                                                               (2) 

 

Имеются два возможных способа экспериментального определения параметра шероховато-

сти: 

по коэффициенту сопротивления Cd (характеристика динамического взаимодействия с под-

стилающей поверхностью) c привлечением данных о динамической скорости u*: 
 

                                                                ;                                                                     (3) 

 

по профилям ветра - измерения скорости ветра на двух уровнях по отдельным высотам погра-

ничного слоя из уравнения (1). 

Обзор параметров шероховатости, охватывающий довольно большой диапазон типов местно-

сти и использующий только наблюдения, проведенные на достаточной высоте, опубликовал в 1960 г 

A. Davenport [9]. Впоследствии в различных руководствах были опубликованы данные о параметре 

шероховатости, большинство из которых содержали немного новой информации, полученной после 

1960 г. В 1986 г Jon Wieringa опубликовал данные о шероховатости для однородных типов сельской 

местности, включая леса [11 - 15]. Он расширил классификацию [9] типами местности с низкой ше-

роховатостью, включая водные поверхности. В девяностых годах исследователями Sue B. Grimmond 

и Tim R. Oke [14, 17] были проведены наблюдения и получены данные о шероховатости для город-

ской территории. Подобным образом, были получены данные о шероховатости для неоднородной 

сельской местности и регулярных лесных массивов [15, 16]. Следовательно, к настоящему времени 

уже имеются обновленные данные классификации параметра шероховатости, полученные с помощью 

современных инструментов для разных видов реальной топографии местности. 

Степень турбулентности увеличивается с увеличением шероховатости и параметр zo может 

быть получен из одноуровенных наблюдений за ветром на станции путем анализа порывистости вет-

ра [11]. Такой анализ практически возможен, если данные о ветре содержат максимум порывов и 

данные о скорости и направлении ветра при порывах. Он учитывает, как рядом, так и далеко лежа-

щие препятствия, растительность с подветренной стороны на расстоянии 3 км в секторе от 20 до 30 

градусов шириной. Анализ полученных порывистостей для расчета значений zO в течение многих со-

тен азимутальных секторов для всех типов ландшафта дал прекрасную возможность оценить типич-

ные значения шероховатости для различных классов землепользования для двух периодов: вегетаци-

онного и зимнего сезонов. Как было отмечено автором [12, 13], большинство опубликованных клас-

сификаций шероховатости удовлетворительно описывают неоднородные поверхности. 
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Результаты работы [19], выполненные исследователями для территории Украины показыва-

ют, что зимой и летом параметр шероховатости zо имеет похожее пространственное распределение. 

Но от января к июлю происходит существенное (примерно в два раза) возрастание величины мезо-

шероховатости. Такое увеличение вызвано исчезновением снежного покрова и сезонным изменением 

растительности. Наибольшие значения z0 достигаются на севере Украины. Величина zo принимает 

значения от 0,4 до 2,0 м в январе и от 1,0 до 2,5 м в июле. Области с высокими значениями zo соот-

ветствуют лесной зоне, с низкими значениями – лесостепи и степи. 

Вблизи крупных городов наблюдается резкое увеличение z0 по сравнению с прилегающими 

территориями. При этом в годовом ходе z0 вблизи крупных городов испытывает меньшие изменения, 

чем в лесу или в степи. Таким образом, на формирование поля мезошероховатости вблизи крупных 

городов основное влияние оказывает городская застройка. 
Полученная на основе многолетних наблюдений зависимость величины параметра шерохова-

тости от типа подстилающей поверхности и от времени года была использована при разработке алго-
ритма его картографирования (пространственного распределения) по территории Украины на разных 
пространственных масштабах. При систематизации и классификации опубликованных данных о па-
раметре шероховатости были учтены следующие требования [20]: 

1 – количество классов подстилающей поверхности не должно быть больше, чем это необхо-
димо для решаемой задачи; 

2 – количество классов подстилающей поверхности должно быть достаточно большим, чтобы 
различия в шероховатости между примыкающими классами соответствовали точности, с которой 
решается задача атмосферного переноса для разных пространственно-временных масштабов. 

Основным методом исследования является метод пространственного геоинформационного 

анализа (ГИС-анализа) совместно с опубликованными систематизированными эмпирическими дан-

ными о параметре шероховатости для разных типов природопользования на разных пространствен-

ных масштабах применительно к территории Украины. Используется метод интерполяции данных из 

нерегулярных (непрерывное изменение параметров) в регулярную область (дискретное множество 

точек), называемую сеткой с длиной шага в зависимости от масштаба решаемых задач. 

Параметр шероховатости является интегральной величиной, зависящей от свойств местности. 

Для решения поставленной задачи, а именно учета шероховатости в моделях атмосферного переноса 

на разных пространственных масштабах, используется сеточный метод параметризации типа подсти-

лающей поверхности для ячеек регулярной сетки соответствующего масштаба [4 - 6]. 

Рассматриваются три пространственных масштаба: 

государственный масштаб с регулярной сеткой шагом 2 × 2 км; 

региональный масштаб (регулярная сетка – 500 × 500 м); 

локальный масштаб (регулярная сетка – 250 × 250 м). 

Пространственный геоинформационный анализ территории с расчетом площадей разных ти-

пов природопользования и землепользования показал, что выбранные шаги сетки обеспечивают од-

нородность территории в рамках ячеек сетки выбранных масштабов.  

В исследовании использовался доступный картографический материал: 

с сайта: http://www.diva-gis.org/gdata - административные границы Украины, рельеф, тип 

подстилающей поверхности по проекту GLC2000
2
; 

растровая топографическая карта Украины М 1 : 100000 открытого доступа, помещенная на 

сайте “maps.vlasenko.net” (не привязанная к системе координат); 

карта населенных пунктов (в виде полигонального и точечного покрытий) из БД «ADMTER» 

(ТОВ "ИС ГЕО") М 1 : 200000 с информационным содержанием: административный код и наимено-

вание пункта, зона радиоактивного загрязнения, область, район, численность и состав населения (го-

родского и сельского) по состоянию на 1997 г., координаты центра полигона; 

бассейновые карты на государственном и региональном уровнях, созданные в отделе радиа-

ционной экологии ИПБ АЭС НАН Украины (далее – ИПБ АЭС) на основе топографической карты 

М 1 : 100000 и данных портала "http://river.land.kiev.ua/river-basins.html; 

цифровая карта структуры землепользования для 30-км зоны Ровенской АЭС (РАЭС) и от-

дельного речного бассейна р. Вильшанка на локальном уровне [20]; 

цифровая карта урбанизированной местности М 1 : 10000 для г. Коростень Житомирской об-

ласти [21]. 

                                                      
2 GLC2000 -  Global Land Cover 2000 Project (Проект 2000 - Глобальное покрытие земли) - глобальный мониторинг 

растительности, связанный с картированием растительного и земельного покрова. 
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Картографирование «параметра шероховатости» для модели атмосферного переноса  

на разных пространственных масштабах 
 

Основными факторами, определяющими шероховатость местности (z0) для государственного 

и регионального масштабов (М 1 : 200000) является структура природопользования, определяемая 

типом подстилающей поверхности (вид и высота растительного покрова), а для локального масштаба 

(М 1 : 10000) – структура землепользования: вид угодий, высота и фаза развития растительности для 

сельской местности; высота зданий и расстояния между ними - для урбанизированной территории.  

При оценки аварийной ситуации на радиационном объекте (АЭС) рассмотрение трех про-

странственных масштабов дает возможность использовать принцип "вложенности расчетных сеток", 

когда выделенная критическая территория по загрязненности будет оцениваться более детально при 

переходе к разным пространственным масштабам для принятия решений по защите населения и про-

ведения реабилитационных работ на уровне административных единиц хозяйствования - области, 

района, сельсовета. 

Для государственного масштаба был выбран шаг регулярной сетки (∆х = 2 км), обеспечиваю-

щий при средней скорости ветра 3-4 м/с и шаге 10 мин его осреднения однородную подстилающую 

поверхность при воздушном переносе и осаждении радиоактивных частиц из АЭС. 

Алгоритм создания карты параметра шероховатости на государственном и региональ-

ном уровнях (М 1 : 200000). В качестве основы для создания карты шероховатости была использо-

вана карта подстилающей поверхности по результатам проекта GLC2000 

(http://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/products.php). Впервые были изготовлены глобальные 

карты почвенно-растительного покрова с использованием Landsat (разрешения 30 м), тематического 

картографа (ТМ) и улучшенные данные тематического картографа Plus (ETM +) [5, 6]. В рамках про-

екта GLC2000 был создан глобальный классификатор-легенда, содержащий 23 типа подстилающей 

поверхности [22]. Для территории Украины выбирается 17 типов растительного покрова с детализа-

цией по отдельным видам (табл. 1).  
 

Таблица 1. Классификатор типов растительного покрова по проекту GLC2000 для территории Украины 
 

Код  

покрытия 

Глобальный классификатор растительного 

покрова согласно терминологии LCCS
3
 

Глобальный классификатор растительного покрова 

для территории Украины 

02 Tree Cover, broadleaved, deciduous, closed  Деревья, широколиственные, лиственные,  

закрытая территория 

04 Tree Cover, needle-leaved, evergreen Лес, деревья, игольчатые, вечнозеленые 

05 Tree Cover, needle-leaved, deciduous Лес широколиственный 

06 Tree Cover, mixed leaf type Лес, смешанный тип листьев 

09 Mosaic: Tree cover/Other natural vegetation  Мозаика: лес/другая растительность 

10 Tree Cover, burnt Выжженный лес 

11 Shrub Cover, closed-open, evergreen Кустарник, закрытый/открытый, вечнозеленый 

12 Shrub Cover, closed-open, deciduous Кустарник, закрытый/открытый, лиственный 

13 Herbaceous Cover, closed-open Травяной покров, закрыто-открытый 

14 Sparse Herbaceous or sparse Shrub Cover Редкая растительность или редкий кустарник 

15 Regularly flooded Shrub and/or Herbaceous 

Cover 

Регулярно затопляемые кустарники и/или травяной 

покров 

16 Cultivated and managed areas Культивируемые и управляемые районы 

17 Mosaic: Cropland/Tree Cover/Other natural 

vegetation 

Мозаика: пахотные/лес/другая растительность 

18 Mosaic: Cropland/Shrub or Grass Cover  Мозаика: пахотные/кустарник или травяной покров 

19 Bare Areas Обнаженные участки 

20 Water Bodies (natural & artificial) Водоемы (природные и искусственные) 

22 Artificial surfaces and associated areas Искусственные поверхности и связанные с ними 

области 
 

В соответствии с решаемыми задачами атмосферного переноса и осаждения радионуклидов 

на подстилающую поверхность по территории Украины в случае аварийной ситуации на АЭС на го-

сударственном уровне используются картографические материалы масштаба М 1 : 200000 с пересче-

                                                      
3 LCCS - Land Coverage Classification System (Система классификации растительного покрытия земли). 
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том и интерполяцией исходной информации в ячейки регулярной сетки с шагом 2 × 2 км. Для такого 

пространственного разрешения с учетом специфики регионального природопользования Украины 

были выделены следующие классы подстилающей поверхности: 

Водоемы, озера. 

Агроландшафт. 

Луговая и болотная растительность. 

Лес. 

Сельская застройка с огородами. 

Хутора, отдельные застройки. 

Городская застройка с производственными комплексами. 
 

Глобальные данные проекта GLC2000 были перекодированы в предложенный классификатор 

ИПБ АЭС для решения радиоэкологических задач на государственном уровне. Для выделенных клас-

сов подстилающей поверхности была подготовлена информация о параметре шероховатости с ис-

пользованием литературных источников о шероховатости для однородных поверхностей и проклас-

сифицированных территорий [13, 14]. 

J. Wieringa анализируя и верифицируя полученные разными исследователями в разные годы 

данные о параметре шероховатости (таблицы II - VIII из работы [13]), для разных типов подстилаю-

щей поверхности, выбрал четыре хорошо известные классификации (Oke, 1978; Smedman, 1978; 

Cook, 1985; Troen, 1987), обобщил их и сделал следующий вывод. 

Все классификации преувеличивают значения z0 для гладкой местности в сравнении с класси-

ческой классификацией A. Davenport (1960). Наиболее вероятна причина в том, что классификаторы 

использовали полевые данные с маленькими выборками (небольшие территории экспериментов). 

Для сглаженной местности, лесов и малых городов классификации A. Davenport (1960) и Oke 

(1978) дают правдоподобные результаты, в то время как Cook (1985), Troen et al. (1987) недооцени-

вают шероховатость примерно в два раза. Классификация A. Davenport представляется достаточно 

надежной, если более низкие значения z0 присваиваются ее младшим классам, что было сделано в 

обновленных версиях (Wieringa, 1977, 1992, 2001). Обобщенные данные о параметре шероховатости 

для выбранных исследователей представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Шероховатость (м) для проклассифицированных Z0class и однородных поверхностей Zoo 
 

Подстилающая  

поверхность 

Zoо  

(однородная  

поверхность) 

Z0clas Oke (1978) 

(проклассифицированная 

поверхность) 

Smedman 

(1978) 

Cook 

(1985) 

Troen 

(1987) 

Ровный снег 0,0003 0,0002 0,0001 0,003 0,001 

Ровная земля 0,0003 0,0003 0,005 0,003 0,0003 

Необработанная земля 0,002 0,001 - 0,01 - 0,01 0,005 

Сглаживание, Z0class/ Zoo  1,1 (1) 8 2,2 

Низкая трава 0,013 0,003 - 0,01 0,008 0,01 0,01 

Высокая трава 0,034 0,04 - 0,10 0,02 - 0,05 0,01 - 

Сельскохозяйственные 

культуры 

0,1 0,04 - 0,20 0,05 – 0,10 0,03 0,05 

Полусглаживание  1,1 0,7 0,5 0,6 

Сосновый лес 1,2 1,0 - 6,0 0,4 0,3 0,30 

Низкий кустарник 0,6 - 0,4 - 0,6 0,3 0,40 

Городская территория 1,1 - 0,6 - 0,9 0,8 - 

Скольжение  (2) 0,6 0,5 0,5 

 

На основании данных табл. 2 и материалов работ [14 - 17] была составлена таблица классов 

подстилающей поверхности (табл. 3) для территории Украины на государственном и региональном 

масштабах с параметрами шероховатости Zо. 

Данные табл. 3 преобразуются в классификатор (табл. 4), который используется для построе-

ния картографического покрытия «параметра шероховатости» для региональной модели атмосферно-

го переноса и осаждения радиоактивных элементов "LEDI"
4
 для четырех сезонов года. 

                                                      
4 Модель "LEDI" разработана в отделе радиационной экологии ИПБ АЭС НАН Украины. Авторы Е. К. Гаргер, Н. Н. Талерко. 
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Таблица 3. Классы подстилающей поверхности и параметра шероховатости в зависимости  

от времени года 
 

Номер 

класса 

Класс 

подстилающей 

поверхности 

Класс 

поверхности 

Davenport 

Название поверхности Высота 

объекта, 

м 

Параметр  

шероховатости 

Zо, м 

1 10 1(sea) Водоемы, озера 0  

 101  Плоское снежное поле  0.0001 

 102  Водная поверхность  0.0002 

2 20  Луговая и болотная 

растительность 

0,4  

 201  Неровное снежное поле  0,0010 

 202  Необработанная земля  0,002 

 203  Короткая трава и мох  0,0300 

 204  Высокая трава и вереск  0,0500 

3 30 7(closed) Сельская застройка 

с огородами 

10  

 301  В зимнее время  0,5000 

 302  В летнее время  1,1200 

4 31  Хутора, отдельная  

застройка 

6  

 311  В зимнее время  0,1000 

 312  В летнее время  0,7500 

5 32 Urban and Built-Up 

Land 

Городская застройка 30  

 321  В зимнее время  1,5 - 2,0 

 322  В летнее время  0,7 

6 40 8(chaotic) Лес 20  

 401  Лес зимой  0,5000 

 402  Лес летом  1,5000 

7 50 4(roughly open) Агроландшафт 0,6  

 501  Неровное снежное поле  0,001 - 0,012 

 502  Необработанная земля  0,001 - 0,004 

 503  Низкие созревшие с/х 

культуры 

 0,04 - 0,09 

 504  Высокие созревшие 

растения (зерновые) 

 0,12 - 0,18 

 

Таблица 4. Классификатор перехода от класса подстилающей поверхности к параметру шероховатости 

для разных сезонов года 
 

№ Класс  

поверхности 

Подстилающая поверхность Высота объекта, 

м 

Zo1 Zo2 Zo3 Zo4 

1 10 Водная поверхность 0 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 

2 20 Луговая и болотная растительность 0,4 0,0010 0,0300 0,0500 0,0020 

3 30 Сельская застройка с огородами 10 0,5000 1,1200 1,1200 0,5000 

4 31 Хутора, отдельная застройка 6 0,3000 0,7500 0,7500 0,3000 

5 32 Городская застройка 30 0,7000 1,3000 1,3000 0,7000 

6 40 Лес 20 1,2000 1,5000 1,5000 1,2000 

7 50 Агроландшафт 0,6 0,0070 0,0700 0,1800 0,0030 
 

Zo1, Z02, Zo3, Zo4 – параметр шероховатости для зимы, весны, лета и осени соответственно, м. 
 

Подготовленная сетка с шагом 2 км для выбранной территории была пересечена с оригиналь-

ным полигональным покрытием классов подстилающей поверхности в соответствии с проектом  

GLC2000 для  получения данных по ячейкам регулярной сетки. Значение шероховатости в ячейке 

рассчитывалось с использованием данных табл. 4 путем присвоения параметра шероховатости по 

максимально занимаемой площади подстилающей поверхности в рамках ячейки сетки. На рис. 1 

представлены данные о параметре шероховатости и классах подстилающей поверхности для ячеек 

регулярной сети по всей территории Украины. Представленные результаты показывают различные 
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физико-географические условия территорий АЭС: класс подстилающей поверхности, шероховатость 

местности, рельеф и т.п., которые необходимо учитывать при моделировании атмосферного переноса 

и осаждения радиоактивных веществ при нормальных и аварийных условиях работы АЭС. 
 

  

  
                            а                                                                                               б 

 

Рис. 1. Пространственное распределение подстилающей поверхности (а) и параметра шероховатости 

по территории Украины для весеннего периода (б) на национальном уровне (М 1: 200000). 
 

Cтатистический анализ оценки однородности классов подстилающей поверхности по 

территории Украины. Вопрос об однородности подстилающей поверхности (шероховатости) в 

ячейках регулярной сетки 10 × 10 км рассматривался в работе Wieringa [13], где отмечалось, что если, 

например, лес занимает более 50 % площади ячейки, то он увеличивает общую шероховатость ячейки 

и весовой вклад его в оценку параметра составляет 85 %. Вопрос об идентификации и параметриза-

ции данных в ячейки сетки продолжает быть актуальным, и предлагаются разные варианты иденти-

фикации типов подстилающей поверхности в ячейки сетки.  

Данные о параметре шероховатости для тестовой территории были представлены в ячейках 

регулярной сетки с шагом 2 км, предполагая, что в рамках сетки 2 × 2 км подстилающая поверхность 

(параметр шероховатости) является однородной величиной. Для подтверждения данного предполо-

жения был проведен статистический анализ оценки однородности по территории с расчетом в каждой 

ячейке сетки процента площади каждого попавшего в сетку класса подстилающей поверхности 

(рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Пространственное распределение по территории Украины процента однородности классов 

подстилающей поверхности. 
 

Проведенная классификация территории по проценту однородности подстилающей поверх-

ности внутри ячейки сетки, показала, что для всех классов в 63 % случаев от общего числа ячеек 

(151926 ячеек) адекватная идентификация класса подстилающей поверхности в рамках ячейки сетки 

обеспечена до 100 %.  
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Дополнительно проанализировано распределение процента однородности по классам подсти-

лающей поверхности внутри ячейки сетки в сравнении с занимаемой площадью каждого класса по 

территории Украины. Данные сравнения, представленные на рис. 3, показывают, что наиболее одно-

родная подстилающая поверхность в ячейке сетки характерна для агроландшафта, занимаемого до 

70 % территории исследования, и для водных объектов, что важно для решения радиоэкологических 

задач с оценкой уровней загрязнения почвы и растительности в случае аварийной ситуации. Процент 

однородности класса поверхности агроландшафта в рамках ячейки сетки 2 × 2 км достигает 70 %. 

Для лесной и урбанизированной территорий 100%-ное совпадение обеспечено на 50 %. Для класса 

луговой и болотной растительности, вследствие ее узкого расположения вдоль рек, однородность 

свыше 50 % обеспечивается на 80 %. Таким образом, решение радиоэкологических задач на государ-

ственном уровне с последующим зонированием территории по выпадениям радионуклидов на под-

стилающую поверхность и по внешней дозе облучения обеспечивается применением регулярной сет-

ки с шагом 2 × 2 км.  
 

 
Рис. 3. Распределение процента однородности подстилающей поверхности в ячейках сетки по классам. 

 

Данные о параметре шероховатости по ячейкам регулярной сетки для четырех сезонов года в 

текстовом формате совместно с данными о высоте местности, типе подстилающей поверхности и ко-

ординатами центра ячейки сетки используются для расчетов полей осаждения радиоактивных эле-

ментов на подстилающую поверхность по модели атмосферного переноса и осаждения радиоактив-

ных веществ из АЭС "LEDI". 

Для оценки радиационной обстановки и степени превентивной радиоэкологической критич-

ности на региональном уровне рассматривалась тестовая территория радиоактивного загрязнения по-

сле аварии на Чернобыльской АЭС с использованием сетки 500 × 500 м. Пример оценки шероховато-

сти на региональном уровне был проведен для бассейна основной реки площадью не более 2000 км
2
 в 

масштабе М 1 : 200000 (бассейн р. Норынь) и представлен на рис. 4. 

Параметр шероховатости для ячеек региональной сетки оценивался по классу подстилающей 

поверхности, занимающей максимальную площадь в рамках ячейки 500 × 500 м. Представленная на 

рис. 4 более детальная картина о параметре шероховатости подстилающей поверхности используется 

в региональной модели атмосферного переноса и осаждения радионуклидов на подстилающую по-

верхность. 
 

  
 

Рис. 4. Пространственное распределение параметра шероховатости на региональном уровне  

(территория бассейна р. Норынь, площадь 1700 км
2
. Зима). 

 

Алгоритм создания карты параметра шероховатости на локальном уровне М 1:1000000. 

На локальном уровне масштаба М 1 : 100000 параметр шероховатости был подготовлен с использо-

ванием карты структуры землепользования и стандартного списка культур и опубликованных лите-

ратурных источников, включающих: 
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классы землепользования геологической службы США [6]; 

детализацию классов землепользования с использованием данных дистанционного зондиро-

вания и публикаций о свойствах растений [23]. 
Использовался классификатор Геологической службы США о параметре шероховатости, 

представленный в базе данных GLCC (USGS Land Use/Land Cover System Legend
5
). Классификация 

была получена на основании данных AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) с разреше-
нием 1 км

2 
[23, 24]. Шероховатость была присвоена каждому классу землепользования. Учитывая 

структуру регионального землепользования в Украине (площади сельскохозяйственный полей), для 
локального масштаба применялся шаг регулярной сетки 250 м. Класс подстилающей поверхности 
выбирался по максимуму занимаемой площади в рамках сетки.  

Проведенный анализ опубликованных источников с учетом структуры землепользования по-
зволил выделить для однородных территорий структуры землепользования в зависимости от фазы 
развития растений (высоты растений) более детальные классы параметра шероховатости (табл. 5). 

 

Таблица 5. Параметр шероховатости для классов землепользования на локальном уровне, М 1 : 100000, м 
 

Название поверхности землепользования Высота объекта,  м Zo1 Zo2 Zo3 Zo4 

Водоемы, водная поверхность 0 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 

Природные луга и сенокосы, природные травы 0,3 0,003 0,03 0,07 0,008 

Культурные луга и сенокосы, сеяные травы 0,5 0,003 0,12 0,18 0,008 

Пашня, зерновые 0,6 0,003 0,07 0,16 0,024 

Сельская застройка с огородами 

(овощи и корнеплоды) 0,3 0,01 0,07 0,09 0,03 

Город, застройка 20 0,4 0,9 0,9 0,4 

Промышленные объекты, застройка 15 0,6 1,1 1,1 0,6 

Лес, деревья 20 1,2 1,5 1,5 1,2 
 

Детализация параметра шероховатости, типа подстилающей поверхности и тип культур по-

зволяют получить подробную карту аэрального загрязнения растительности в острую фазу аварии и 

использовать ее для принятия решений по минимизации последствий аварийного выброса на сель-

скохозяйственных территориях (рис. 5). 
 

 
Шероховатость для осени (м). бассейн р. Вильшанка

Локальный уровень (250х250 м)

1.5 - лес
1.1 - промышленные объекты
0.9 - городская застройка
0.18 - культурные пастбища, сеяные травы
0.16 - пашня, зерновые
0.09 - огороды, корнеплоды
0.07 - природные пастбища, природные травы
0.0002 - водоемы

 
 

Рис. 5. Осень. Локальный уровень (М 1 : 10000). Пространственное распределение параметра шероховатости 

на локальном уровне (территория бассейна р. Вильшанка). 

Оценка мезошероховатости территории АЭС 

При моделировании переноса и осаждения радиоактивных элементов из АЭС в условиях ме-

зометеорологических процессов (используется масштаб карты М 1 : 100000) идентификация видов 

подстилающей поверхности проводится с помощью следующего классификатора (табл. 6). Данные о 

                                                      
5 https://lta.cr.usgs.gov/glcc/eadoc2_0#igbp 
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типе растительного покрова для территорий агроландшафта и природных угодий были уточнены с 

использованием типов почв данной территории, ее увлажненности и справочных данных о произра-

стании растений в подобных условиях. 
 

Таблица 6. Виды землепользования для 30-км зоны РАЭС 
 

№ Высота объекта, м Тип поверхности Z0(лето), м Z0(зима), м 

1 0 Водоемы, озера 0,001 0,0001 

4 0 Отмели, острова 0,03 0,001 

6 12 Города 1,5 0,5 

7 6 Поселки городского типа 1,2 0,5 

8 6 Деревни 1 0,1 

10 0,6 Агроландшафт 0,2 0,01 

11 0,4 Луговая и болотная растительность 0,2 0,001 

12 20 Лес густой высокий 2 0,5 

13 15 Лес редкий 1,5 0,5 

15 5 Фруктовые сады 0,5 0,1 

16 0,7 Кустарники 0,3 0,1 

17 05 Камышовая растительность 0,1 0,001 

18 0,3 - 0,5 Луговая травянистая растительность 0,2 0,001 
 

Для оценок мезомасштабных характеристик шероховатости 30-км зоны АЭС была использо-

вана цифровая карта типов подстилающей поверхности (на примере РАЭС) в М 1 : 100000 [20]. В со-

ответствии с установленными зависимостями между zo  и  ho (значения параметров приведены в 

табл. 6) была построена  векторная карта  шероховатости для территории АЭС (территория 10 км). 

Результаты представлены на рис. 6. 
 

 
а 

 
б 

  
 

Рис. 6. Карта параметра мезошероховатости для 10-км зоны АЭС: а – регулярная сеть с шагом ячейки 500 м; 

б – регулярная сеть с шагом ячейки 250 м (М 1 : 100000). 

 

Данные о шероховатости по ячейкам регулярной сетки с шагом 250 м получены с 75%-ной 

обеспеченностью при соотношении площади части пересеченного полигона к площади ячейки, рав-

ном 0,7. 



Т. Д. ЛЕВ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 26 

Оценка шероховатости для урбанизированной территории 
 

В результате аварии на ЧАЭС в 1986 г. в зону западного следа высокого радиоактивного за-

грязнения попал небольшой промышленный г. Коростень Житомирской области. Вследствие этого в 

городе были проведены детальное радиационное обследование и реабилитационные мероприятия. 

Городская застройка повлияла на распределение загрязнения в городе и сформировала поле радиоак-

тивного загрязнения в соответствии с погодными условиями. Поэтому город является достаточно 

изученным и может быть объектом для создания современных ГИС-разработок. 

Город Коростень Житомирской области является одним из трех городов областного подчине-

ния в Украине. Используя полевые исследования и карту-схему города в масштабе М 1 : 10000, город 

структурно был разбит на несколько частей в соответствии с однородностью городской и промыш-

ленной застройками. Составлена ландшафтная карта по полевым исследованиям. 

Тематические карты городского ландшафта и шероховатости в ячейках регулярной сетки 

представлены на рис. 7. 
 

 
а 

 
б 

  
 

Рис. 7. Карта урбанизированного ландшафта (а) и шероховатости (б) г. Коростень. 
 

Собранные эмпирические материалы для разных видов ландшафта, технология построения 

цифровой ландшафтной (шероховатости и высот объектов) карты и выбранный оптимальный шаг 

идентификации объектов городской застройки по ячейкам регулярной сетки могут быть основанием 

для построения цифровых карт промышленных населенных пунктов вблизи АЭС. Полученные циф-

ровые карты с атрибутивной информацией могут быть использованы в качестве исходных данных 

для расчета характеристик ветра в пограничном слое атмосферы и для учета в моделях атмосферного 

переноса и осаждения радиоактивных веществ на подстилающую поверхность в условиях города 

[25 - 27]. 
Данные о городском ландшафте были систематизированы и выделены основные типы, пред-

ставленные в табл. 7. В основном это открытая территория с травой (40 %), территория с частными 

домами (22 %), сельскохозяйственные угодья (15 %), лесные насаждения (9 %), территория с про-

мышленными и многоэтажными зданиями (6 %) и т. д. Высота объектов городской застройки и тип 

подстилающей поверхности получены с помощью картосхемы г. Коростень М 1 : 10000 и полевых 

экспедиционных данных.  

Характерные значения параметра шероховатости для различных естественных поверхностей 

городской застройки были выбраны с помощью литературных данных [17, 18] и представлены в 

табл. 7. 

Диапазон изменений параметра шероховатости для небольшого промышленного города 

(площадь территории города 48,62 км
2
) от 0, 03 м для открытой территории с травой до 2,0 м для тер-

риторий с многоэтажными домами и промышленными объектами. 
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Полученные данные по шероховатости урбанизированного ландшафта были протестированы 

с использованием эмпирической формулы (Kung E. C., 1961), полученной по измерениям профиля 

ветра над различными типами растительного покрова [1, 2]. Определение шероховатости для город-

ской застройки проводилось с использованием формулы 
 

                                                                                                (4) 
 

в соответствии с которой отношение zo/ho принимает значения от 0,2 и 0,1 соответственно в случае 

высоких деревьев и травяного покрова до 0,03 при песочной шероховатости. 

Данные расчета параметра шероховатости (Modzo) для городской территории по значениям 

высот объектов застройки представлены в табл. 7. Для территории г. Коростень отношение zo/ho при-

нимает значения от 0,25 до 0,06. Среднее отклонение эмпиричных данных от расчетных значений 

составляет 0,015. 

 

Таблица 7. Сравнительная таблица расчета параметра шероховатости 

для урбанизированной территории 
 

Вид ландшафта zo, м ho, м Modzo, м zo/ho 

Открытая территория с травой 0.03 0,3 0,012 0,10 

Лесные насаждения 2,00 20,0 2.740 0,20 

Территория вдоль железных дорог 0,10 0,3 0,012 0,10 

Сельскохозяйственные угодья 0,09 0,6 0,030 0,15 

Луг 0,03 0,5 0,023 0,06 

Территория с частными домами 1,50 6,0 0,580 0,15 

Кустарниковая растительность 0,50 3,0 0,237 0,10 

Улицы 0,02 0,1 0,003 0,17 

Территория с промышленными зданиями 2,00 15,0 1,893 0,10 

Территория с многоэтажными зданиями 2,00 17,0 2,224 0,25 

Сады 0,50 5,0 0,459 0,08 

Открытый грунт с выходами каменных пород 0,10 1,0 0,057 0,13 

Водные объекты 0,002 0,02 0,004 0,12 

 

 

Выводы 
 

В результате выполненного исследования получена оценка параметра шероховатости по тер-

ритории Украины на разных пространственных масштабах с использованием современного карто-

графического материала и обобщенных эмпирических данных, выбранных для территории Украины. 

Построены цифровые карты параметра шероховатости для всей территории Украины с шагом 2 км, 

для территорий вокруг АЭС (РАЭС, ХАЭС, ЮУАЭС, ЗАЭС) с шагом 500 м. Предложены классифи-

каторы типов подстилающей поверхности с переходом к параметру шероховатости для разных про-

странственных масштабов для решения экологических задач атмосферного переноса и осаждения 

загрязняющих веществ на подстилающую поверхность для четырех сезонов года. Полученные ре-

зультаты были использованы для оценки радиоэкологической критичности территории гидрографи-

ческих районов Украины и могут быть применены как в системе ОВОС
6
, так и для оценки радиоэко-

логической ситуации в комплексной системе прогнозирования радиационной обстановки, монито-

ринга агросферы, радиационного контроля качества сельскохозяйственной продукции и планирова-

ния контрмер при аварийных ситуациях на АЭС. 

                                                      
6 ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации АЭС. 



Т. Д. ЛЕВ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 28 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Зилитинкевич С. С. Динамика пограничного слоя атмосферы / С. С. Зилитинкевич. - Л. : Гидрометеороло-

гическое издательство, 1970. - 292 с. 

2. Дубов А. С. Турбулентность в растительном покрове / А. С. Дубов, Л. П. Быкова, С. В. Марунич. - Л. : 

Гидрометеоиздат, 1978. - 179 с. 

3. Бызова Н. Л. Турбулентность в пограничном слое атмосферы / Н. Л. Бызова, В. Н. Иванов, Е. К. Гаргер. - 

Л. : Гидрометеоиздат, 1989. - 263 с. 

4. H. van Dop. Terrain classification and derived meteorological parameters for interregional transport models / 

H. van Dop // Atmospheric Environment. - 1983. - Vol. 17, No. 6. - P. 1099 - 1105.  

5. Klaassen W. Landscape variability and surface flux parameterization in climate models / W. Klaassen, M. Claus-

sen // Agricultural and Forest Meteorology. – 1995. -Vol. l73. - P. 181 - 188. 

6. The Numerical Wind Atlas / Helmut P. Frank et al. The KAMM/WAsP Method. Risø National Laboratory, 

Roskilde, Denmark. June 2001. Risø–R–1252(EN). 

7. МВР.45090.40038 Методические указания. Расчет допустимых выбросов радиоактивных веществ с атом-

ной станции в атмосферу. - М., 2004. - 49 с. 

8. Spatially-varying surface roughness and ground-level air quality in an operational dispersion model / M. J. Barnes 

et al. // Environmental Pollution. – 2014. - Vol. 185. - P. 44 - 51. 

9. Davenport A. G. Rationale for determining design wind velocities / A. G. Davenport // J. Atm. Soc. Civ. Eng. – 

1960. - ST-86. - P. 39 - 68. 

10. Panofsky H. A. Wind profiles and change of terrain roughness at Riso / H. A. Panofsky and E. L. Petersen // 

Quart. J. R. Met. SOC. – 1972. – Vol. 98. - P. 845 - 854. 

11. Wieringa J. Roughness-dependent geographical interpolation of surface wind speed averages / J. Wieringa // 

Quart. J R. Met. Soc. – 1986. – Vol. 112. - Р. 867 - 889. 

12. Wieringa Jon. Updating the Davenport roughness classification / Jon Wieringa // Journal of Wind Engineering 

and Industrial Aerodynamics. – 1992. – Vol. 41-44. – P. 357 - 368.  

13. Wieringa Jon. Representative roughness parameters for homogeneous terrain / Jon Wieringa // Boundary Layer 

Meteorology. - 1993. – Vol. 63. – P. 323 – 363.  

14. New revision of Davenport roughness classification / Jon Wieringa et al. // 3
rd

 European Conference on Wind En-

gineering, Eindhoven, Netherlands, July 2001. 

15. Agterberg R. Mesoscale terrain roughness mapping of the Netherlands. Technical reports / R. Agterberg and 

J. Wieringa ; TR-115. KNMI. 1989. – 35 p..(ROUGHNESS PARAMETERS FOR 

16. Bottema M. Landscape roughness parameters for Sherwood forest – Experimental results / M. Bottema, W. Klaas-

sen, W. P. Hopwood // Boundary-Layer Meteorology. - 1998. – Vol. 89. – P. 285 – 316.  

17. Grimmond C. S. B. Aerodynamic Properties of Urban Areas Derived from Analysis of Surface Form / C. S. B. 

Grimmond and  T. R. Oke // Journal of Applied Meteorology. - September 1999. - Vol. 38, No. 9. - P. 1262 - 

1292. 

18. Симиу Э. Воздействие ветра на здания и сооружения / Э. Симиу, Р. Сканлан ; пер. с англ. Б. Е. Маслова, 

А. В. Швецовой. – М. : Стройиздат, 1984. - 361 с. 

19. Брюхань Ф. Ф. Оценка мезошероховатости по данным радиоветрового зондирования атмосферы над тер-

риторией СССР / Ф. Ф. Брюхань, Л. В. Пономаренко // Метеорология и гидрология. – 1989. - № 4. - С. 65 - 

70. 

20. Лев Т. Д. Информационно-аналитическое и картографическое обеспечение систем аварийного реагирова-

ния АЭС / Т. Д. Лев, О. Г. Тищенко, В. Н. Пискун // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорно-

биля. - 2011. - Вип. 16. - С. 17 - 26. 

21. Сценарий для верификации математических моделей атмосферного переноса по данным измерений ра-

диоактивных загрязнений в Коростене и Коростенском районе в результате аварии на ЧАЭС / Е. К. Гаргер 

и др. // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2011. - Вип. 17. - С. 112 - 123. 

22. Land Cover Classification Legend // https://forobs.jrc.ec.europa.eu/products/glc2000/legend.php.  

23. Bartholome E. GLC2000: a new approach to global land cover mapping from Earth observation data / E. Bartho-

lome, A. S Belward // International Journal of Remote Sensing. - 2005. – Vol. 26. – Iss. 9. - P. 1959 – 1977. 

24. Finer resolution observation and monitoring of global land cover: first mapping results with Landsat TM and 

ETM+ data / Peng Gong et al. // International Journal of Remote Sensing. – 2013. – Vol. 34. – Iss. 7. - Р. 2607 – 

2654. 

25. Лев Т. Д. Учет микроклиматических особенностей территории для оптимального расположения пунктов 

контроля аэрометеорологической информации при выбросах АЭС / Т. Д. Лев // Проблеми безпеки атом-

них електростанцій і Чорнобиля. - 2013. - Вип. 21. - С. 64 - 73. 

26. Степаненко С. Н. Расчет скорости ветра в нижнем 300-метровом слое атмосферы по данным метеорологи-

ческих наблюдений с учетом температурной стратификации и шероховатости поверхности / С. Н. Степа-

ненко, В. Г. Волошин, В. Ю. Курышина // Укр. гідрометеорол. журн. – 2016. - № 17. – С. 23 – 30. 

27. Млявая Г. В. Влияние параметров шероховатости подстилающей поверхности на скорость ветра / Г. В. 

Млявая // Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. – 2014. - Nо. 2(323). – Р. 181 – 187. 

http://journals.ametsoc.org/author/Grimmond%2C+C+S+B
http://journals.ametsoc.org/author/Grimmond%2C+C+S+B
http://journals.ametsoc.org/author/Oke%2C+T+R
http://www.tandfonline.com/toc/tres20/current
http://www.tandfonline.com/toc/tres20/26/9
http://www.tandfonline.com/author/Gong%2C+Peng
http://www.tandfonline.com/toc/tres20/current
http://www.tandfonline.com/toc/tres20/34/7


ОЦЕНКА ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 29 

Т. Д. Лев 
 

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, вул. Лисогірська, 12, Київ, 03028, Україна 
 

ОЦІНКА ПАРАМЕТРА ШОРСТКОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА РІЗНИХ ПРОСТОРОВИХ 

МАСШТАБАХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА ОСАДЖЕННЯ 

ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
 

У моделях атмосферного переносу забруднюючих речовин важливе значення набуває параметр шорст-

кості як динамічна характеристика підстильної поверхні. Параметр шорсткості безпосередньо впливає на про-

цеси осадження та затримання радіоактивних речовин, а отже, на величини аерального забруднення рослиннос-

ті в гостру фазу аварії і на забруднення грунту та підстильної поверхні при довгострокових оцінках забруднен-

ня продуктів рослинного походження. У роботі проаналізовано та систематизовано емпіричні дані про 

параметр шорсткості, отримані з різних джерел із 1960 р. по теперішній час. Відповідно до особливостей 

підстильної поверхні території України дані про параметр шорсткості було відібрано й інтерпольовано у вузли 

регулярної мережі для різних просторових масштабів. Із використанням актуального картографічного матеріалу 

та ГІС-технологій побудовано карти шорсткості для чотирьох сезонів року для всієї території України та 

запропоновано алгоритми оцінок параметрів шорсткості на локальному рівні для районів зон впливу АЕС та 

урбанізованих територій. 

Ключові слова: шорсткість, підстильна поверхня, класифікація, геоінформаційний аналіз, 

картографування. 
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ESTIMATION OF THE PARAMETER OF THE ROUGHNESS OF THE TERRITORY OF UKRAINE  

ON DIFFERENT SPACE SCALE FOR MODELS OF ATMOSPHERIC TRANSPORT AND DEPOSIT  

OF POLLUTANTS 
 

In the models of atmospheric transport of pollutants, the roughness parameter, as a dynamic characteristic of 

the underlying surface, becomes important. The parameter of roughness directly affects the processes of deposition and 

retention of radioactive substances, and therefore the values of aerial contamination of vegetation in the acute phase of 

the accident and the contamination of the soil and the underlying surface for long-term forecasting of contamination 

plant and products. The paper analyzes and systematizes the empirical data on the roughness parameter obtained from 

different sources from 1960 to the present. In accordance with the features of the underlying surface of the territory of 

Ukraine, the data on the roughness parameter were selected and interpolated into cells of the regular network for differ-

ent spatial scales. A statistical analysis of the assessment of the homogeneity of the underlying surface (roughness pa-

rameter) over the territory was carried out with the calculation in each grid cell of the percentage of the area of each 

class of the underlying surface that fell into the grid. The classification of the territory according to the percentage of 

uniformity of the underlying surface within the grid cell showed that for all classes in 63% of cases of the total number 

of cells adequate identification of the class of the underlying surface within the grid cell is provided to 100%.With the 

use of actual cartographic material and GIS technologies, roughness maps for 4 seasons of the year were built for the 

whole territory of Ukraine. Algorithms for estimating the roughness parameters at the local level for areas of influence 

zones of nuclear power plants and urbanized territories were proposed. 

Keywords: roughness, underlying surface, classification, geoinformation analysis, mapping. 
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НАГРІВ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА  

ПРИ ПОРУШЕННІ ЦИРКУЛЯЦІЇ ХОЛОДОАГЕНТУ 
 

Розроблено математичну модель перебігу теплообмінних процесів у стержні обмотки статора потужно-

го турбогенератора при порушенні циркуляції холодоагенту. Визначено рівні нагрівів елементарних провідни-

ків стержня при різних кількості та розташуванні у стержні порожнистих провідників, циркуляція холодоагенту 

в яких порушена або відсутня. Доведено, що у випадку, коли в одному стовпчику кількість поруч розташованих 

порожнистих провідників, циркуляція у яких відсутня, не перевищує трьох, турбогенератор типу ТГВ-250-ПТ3 

може експлуатуватися без будь-яких обмежень по активному навантаженню. При розташованих поряд чоти-

рьох закупорених порожнистих провідниках активне навантаження має бути знижене до 85 % від номінального 

навантаження, а при п’яти – до 75 %. 

Ключові слова: турбогенератор, статор, обмотка, стержень, холодоагент. 
 

Створення турбогенераторів великої потужності було б неможливим без застосування сучас-

них систем охолодження найбільш навантажених в електромагнітному відношенні вузлів. Перш за 

все це стосується обмотки статора. Впровадження безпосереднього рідинного охолодження стержнів 

обмотки статора дало змогу підвищити лінійне навантаження турбогенераторів до 3000 А/см і, як 

наслідок, збільшити одиничну потужність енергоблоків, зокрема й атомних електростанцій. Сьогодні 

одинична потужність більшості енергоблоків атомних електростанцій у 1000 - 1300 МВт є звичайним 

явищем. 

Разом з тим зрозуміло, що впровадження безпосереднього рідинного охолодження обмотки 

статора пов’язане із створенням додаткових систем забезпечення підготовки та циркуляції дистиляту, 

контролю й підтримки його діелектричних показників тощо. І від надійності всіх елементів системи 

охолодження обмотки статора залежить надійність турбогенератора в експлуатації в цілому.  

Необхідною передумовою надійності турбогенератора в експлуатації є забезпечення щільнос-

ті рідинної системи охолодження, особливо всередині  корпусу. Кожен стержень обмотки статора 

складається із транспонованих елементарних провідників, частина з яких порожнисті і мають канали, 

по яких власне і циркулює дистилят. Порушення щільності порожнистих провідників призводить до 

витоку дистиляту, зволоженню головної ізоляції, зниженню її електричної стійкості і, насамкінець, до 

її електричного пробою. 

При виявленні течі дистиляту всередині корпусу турбогенератор повинен бути негайно зупи-

нений, ремонтним персоналом виконується обстеження стану системи охолодження з метою локалі-

зації та можливого усунення ушкоджень. Якщо причиною течі є ушкодження елементарного порож-

нистого провідника (або декількох) агрегат зазвичай виводиться в довготривалий ремонт, пов’язаний 

із заміною ушкодженого стержня. 

У турбогенераторах деяких виробників 

(наприклад, ДП «Завод «Електроважмаш», Хар-

ків) конструкція підводу дистиляту до лобових 

частин виконана розбірною (рис. 1 [1]). При 

виявленні порушення щільності порожнистих 

елементарних провідників у стержні шланг під-

воду дистиляту від’єднується, головка розкрива-

ється і з’являється доступ до входів дистиляту в 

порожнисті провідники. Якщо відомо, які саме 

порожнисті провідники мають тріщини у стін-

ках, вони заглушуються (запаюються) зі сторони 

входу дистиляту (сторона турбіни). Тим самим 

виключається необхідність негайного проведення ремонту, і роботи із заміни ушкодженого стержня 

можуть бути виконані під час найближчого середнього або капітального планово-попореджувального 

ремонту. Звичайно кількість заглушених порожнистих провідників повинна бути обмеженою, темпе-

ратура стержня при цьому не повинна  перевищувати  граничних значень,  що відповідають класу на- 
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Рис. 1. З’єднання головки стержня і шлангу підводу  

дистиляту турбогенератора ТГВ-250-ПТ3. 
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грівостійкості ізоляції обмотки. Так, в інструкції з експлуатації турбогенераторів виробництва ДП 

«Завод «Електроважмаш» кількість заглушених поруч розташованих порожнистих провідників не 

повинна перевищувати двох. Разом з тим незрозуміло, а що робити, якщо кількість заглушених про-

відників більша і вони розташовані у стержні окремо один від одного. 

Метою виконаного дослідження є визначення максимальних температур стержня обмотки 

статора при різних варіантах кількості та розташування по перетину заглушених порожнистих прові-

дників. Це дає змогу сформулювати обґрунтовані висновки щодо можливості експлуатації турбоге-

нератора в основних режимах без обмежень або необхідності зниження навантаження залежно від 

кількості та розташування у стержні заглушених порожнистих провідників. 

Перебіг теплових процесів досліджується на математичній моделі стержня обмотки статора 

турбогенератора типу ТГВ-250-2ПТ3. Турбогенератори цього типу експлуатуються у складі енерго-

блоків № 3 і № 4 АЕС «Kaiga» і енергоблоків № 5 і № 6 АЕС «Rajasthan» (обидва блоки, Індія). 

Особливістю конструкції стержнів є їхнє виготовлення 

за принципом «робель у робелі», коли їхній перетин (рис. 2) 

містить два транспоновані стержні, один з яких розташований 

усередині іншого. Для внутрішнього стержня на один порож-

нистий провідник припадає два суцільних, для зовнішнього – 

три. Така конструкція забезпечує ефективний відвід теплових 

втрат від елементарних провідників навіть при часткових по-

рушеннях циркуляції холодоагенту в окремих порожнистих 

провідниках. 

При створенні розрахункової математичної моделі пе-

ребігу теплообмінних процесів прийнята низка припущень, які 

спрощують розрахунок і разом з тим не впливають на їхню 

достовірність реальним фізичним процесам моделі: 

враховуючи наявність транспозиції елементарних про-

відників, прийнято, що тепловиділення в міді розподілені рів-

номірно;  

теплові втрати у сталі осердя статора в радіальному напрямку задані за результатами експе-

риментальних досліджень для турбогенератора аналогічної потужності [2]; 

елементи розрахункової області розглядаються як однорідні анізотропні тіла з усередненими 

теплофізичними характеристиками матеріалів по відповідному напрямку в межах елементарних роз-

рахункових об’ємів; 

коефіцієнти тепловіддачі з охолоджуючих поверхонь визначаються за відповідними критеріа-

льними залежностями та експериментальними даними [2 - 4];  

залежність теплофізичних параметрів (коефіцієнтів теплопровідності, питомої густини, теплоє-

мності) матеріалів обмотки і осердя статора від температури не враховується; 

при виборі розрахункової області враховується симетрія і періодична повторюваність елемен-

тів конструкції обмотки та осердя статора, умов охолодження й тепловиділень по колу статора; 

втрати в міді стержня та у сталі осердя статора, а також теплофізичні параметри (коефіцієнти 

теплопровідності, питомої густини та теплоємності) задаються для очікуваної розрахункової темпе-

ратури. 

З огляду на наведені припущення, конструктивні  особливо-

сті турбогенератора та наявну схему циркуляції  холодоагентів роз-

глядається польова задача спільного розрахунку тривимірного тем-

пературного поля для сектора пакета осердя та обмотки статора. 

Розрахункова схема охоплює зубцеве (пазове) ділення статора 

(рис. 3). Для  пазової  частини обмотки  математично  коректно 

описано  тепловий  зв’язок  із  осердям  (сталлю)  статора. Аналогі-

чно описано тепловий зв’язок поверхонь пакета з охолоджуючим 

воднем. 

Опис температурного поля виконаний за допомогою систе-

ми диференціальних рівнянь теплопровідності 

        , , , ,Vc l l div l grad q l
t


         


 

з такими граничними умовами: 

 

Рис. 2. Перетин стержня обмотки  

статора турбогенератора ТГВ-250-ПТ3. 

 

Рис. 3. Розрахункова схема 

сектора зубцевого ділення 

статора.  
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 – для зовнішніх теплообмінних поверхонь пакета осердя статора;  
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дотичних поверхонь елементів розрахункової області. 

У загальному вигляді задача є нелінійною, її вирішення здійснюється методом скінчених еле-

ментів у тривимірній (просторовій) постановці [5]. Передбачається, що розглянута крайова задача є 

коректною, тобто вона має тільки одне рішення, яке безпосередньо залежить від вхідних даних. Про-

цес поширення тепла в загальному вигляді описується законом збереження енергії (рівнянням тепло-

вого балансу). 

Достовірність створеної математичної моделі перебігу 

теплообмінних процесів у стержні обмотки статора при пору-

шенні циркуляції холодоагенту перевірена шляхом співставлен-

ня результатів тестових розрахунків із даними штатної системи 

теплового контролю для номінального режиму навантаження 

турбогенератора (рис. 4). Максимальний нагрів у номінальному 

режимі навантаження становив 70 °С (сталь пакета в зоні дна 

паза). Розбіжність між отриманими на математичній моделі тем-

пературами активних елементів (мідь стержнів, залізо пакетів) 

та експлуатаційними даними була не більше 10 %, що свідчить 

про відповідність моделі реальним теплофізичним процесам. 

У результаті моделювання порушення охолодження 

(припинення циркуляції холодоагенту) в окремих елементарних 

провідниках установлено, що при номінальному навантаженні й 

припиненні циркуляції дистиляту у двох розташованих поруч 

порожнистих елементарних провідниках максимальна темпера-

тура міді стержня не перевищує припустимих значень (140 °С) і 

при температурі дистиляту 40 °С становить 111 °С (рис. 5, а). Якщо циркуляція дистиляту відсутня у 

трьох елементарних порожнистих провідниках, то максимум температури міді залежить від їхнього 

взаємного розташування. Якщо закупорені провідники розташовані в одному стовпчику, температура 

досягає 113 °С (рис. 5, б). Коли ж ці провідники зосереджені в кутовій зоні перетину стержня, макси-

мум температури може сягати гранично припустимих значень (рис. 5, в). 
 

 
  

а б в 

Рис. 5. Розподіл температури (°С) у розрахунковій області при номінальному навантаженні  

при різних варіантах порушення циркуляції холодоагенту. 
 

Тобто у випадку, коли в одному стовпчику кількість поруч розташованих порожнистих 

провідників, циркуляція у яких відсутня, не перевищує трьох, турбогенератор може експлуатуватися 

без будь-яких обмежень по активному навантаженню. Такий же висновок можна зробити для випадку 

чотирьох закупорених провідників, якщо вони розташовані у внутрішньому стержні. Максимальні 

 

Рис. 4. Розподіл температури (°С) у 

розрахунковій області при номіна-

льному навантаженні без порушення 

циркуляції холодоагенту.  
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температури міді в цих випадках становлять 113 і 105 °С відповідно, і відведення надлишкових втрат 

здійснюється за рахунок теплового зв’язку між внутрішнім і зовнішнім стержнями. 

Якщо три закупорених провідника зосереджені в одному місці (наприклад, один у зовніш-

ньому стержні, а 2 у внутрішньому або навпаки), максимальні температури досягають граничного 

рівня (140 °С). Це потребує посилення контролю штатними засобами − термометрами опору, що 

розташовані між стержнями, а також на виході дистиляту із стержня. Якщо у першому випадку через 

наявність транспозиції ймовірність фіксації порушення становить не більше 5 %, то на виході 

дистиляту підвищення температури в порівнянні з нормальним станом становить майже 3 °С, що 

може бути зафіксовано і слугувати ознакою порушення охолодження. 

При більшій кількості порожнистих провідників, циркуляція холодоагенту в яких відсутня, 

максимум температури залежить від їхнього взаємного розташування. І при їхній концентрації в 

одній зоні максимальні температури перевищують припустимі значення. Так, при чотирьох провід-

никах в одній зоні максимум становить 160 °С, а при п’яти 170 °С. Подальша експлуатація турбо-

генератора в таких випадках можлива лише при обмеженні активного навантаження. Так, при 

розташованих поряд чотирьох закупорених порожнистих провідниках активне навантаження має 

бути знижене до 85 % від номінального, а при п’яти – до 75 %. 

Для випадків інших комбінацій порушення циркуляції (розкидання закупорених провідників 

по перетину стержня) необхідне проведення додаткових досліджень за вказаними напрямками. При 

необхідності тимчасової експлуатації турбогенератора з наявністю закупорених провідників у стерж-

ні обмотки статора повинні бути визначені критерії, які б визначали припустиму кількість ушкодже-

них провідників та їхнє можливе взаємне розташування у стержні. Тут має бути визначений припус-

тимий рівень навантаження турбогенератора з ушкодженою обмоткою. 

 

Висновки 
 

Впровадження безпосереднього рідинного охолодження стержнів обмотки статора дало змогу 

підвищити лінійне навантаження турбогенераторів і, як наслідок, збільшити одиничну потужність 

енергоблоків, зокрема й атомних електростанцій, але така система охолодження обмотки статора 

пов’язана із створенням додаткових систем забезпечення підготовки та циркуляції дистиляту, конт-

ролю й підтримки його діелектричних показників тощо, що знижує надійність експлуатації турбоге-

нератора в цілому.  

За допомогою розробленої польової тривимірної математичної моделі перебігу теплообмін-

них процесів у стержні обмотки статора потужного турбогенератора досліджено максимальні темпе-

ратури стержня обмотки статора при порушенні циркуляції холодоагенту. Установлено, що у 

випадку, коли в одному стовпчику кількість поруч розташованих порожнистих провідників, цирку-

ляція у яких відсутня, не перевищує трьох, турбогенератор типу ТГВ-250-ПТ3 може експлуатуватися 

без обмежень по активному навантаженню. Аналогічно і для випадку чотирьох закупорених 

провідників, якщо вони розташовані у внутрішньому стержні. Якщо ж три закупорених провідника 

зосереджені в одному місці, це потребує посилення контролю штатними засобами. При більшій 

кількості порожнистих провідників, циркуляція холодоагенту в яких відсутня, максимум температури 

залежить від їхнього взаємного розташування. При розташованих поряд чотирьох закупорених 

порожнистих провідниках активне навантаження має бути знижене до 85 % від номінального, а при 

п’яти – до 75 %. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Зозулін Ю. В. Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних 

станцій / Ю. В. Зозулін , О. Є. Антонов, В. М. Бичік. – Харків : ПФ «Колегіум, 2011. – 228 с. 

2. Счастливый Г. Г. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г. Г. Счастливый, Г. М. 

Федоренко, В. И. Выговский. – Киев : Наук. думка, 1985. – 208 с. 

3. Электрические машины с жидкостным охлаждением / Г. Г. Счастливый, Г. М. Федоренко, В. А. Терешон-

ков, В. И. Выговский. – Киев : Наук. думка. – 1989. – 288 с. 

4. Хуторецкий Г. М. Проектирование турбогенераторов / Г. М. Хуторецкий, М. И. Токов, Е. В. Толвинская. – 

Л. : Энергоатомиздат. Ленинград. отд-ние, 1987. – 256 с. 

5. Comsol Multiphysics modeling and simulation software. http://www.comsol.com/ 

http://www.comsol.com/


НАГРІВ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 35 

О. Г. Кенсицкий
1
, Д. И. Хвалин

2
 

 
1
Институт электродинамики НАН Украины, просп. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина 

2
Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, ул. Лысогорская, 12, Киев, 03028, Украина 

 

НАГРЕВ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

ПРИ НАРУШЕНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ ХЛАДАГЕНТА 
 

Разработана математическая модель протекания теплообменных процессов в стержне обмотки статора 

мощного турбогенератора при нарушении циркуляции хладагента. Определены уровни нагревов элементарных 

проводников стержня при разном количестве  и  расположении в стержне полых  проводников, циркуляция 

хладагента в которых нарушена или отсутствует. Доказано, что в случае, когда в одном столбце количество 

рядом расположенных полых проводников, циркуляция в которых отсутствует, не превышает трех, турбогене-

ратор типа ТГВ-250-ПТ3 может эксплуатироваться без каких-либо ограничений по активной нагрузке. При 

расположенных рядом четырех закупоренных полых проводниках активная нагрузка должна быть снижена до 

85 % от номинальной нагрузки, а при пяти - до 75 %. 

Ключевые слова: турбогенератор, статор, обмотка, стержень, хладагент. 
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A HEATING OF STATOR WINDING TURBOGENERATOR 

FOR FAILURE THE CIRCULATION OF REFRIGERANT 
 

The introduction of direct liquid cooling of a stator winding bars allowed to increase the linear load of a turbo-

generators and, consequently, increase the capacity of power units, including nuclear power plants, but such a cooling 

system of a stator winding is relation with building the additional systems ensure of preparation and circulation distill-

ate, control and support of its dielectric factors etc., which in general reduces the reliability of turbogenerator operation. 

For this reason is relevant to study the maximum temperatures of a stator winding bar at various variants of number and 

location on section the stopple hollow conductors. Such a study will formulate reasonable conclusions about the possi-

bility of turbogenerator operation in the main modes without restrictions or the need to reduce the load depending on the 

number and location stopple hollow conductors in bar. To solve this problem was developed field three-dimensional 

mathematical model of heat transfer processes in a stator winding bar of powerful turbogenerator. The accuracy of a 

mathematical model verified by comparing the results of test calculations with the data of thermal control staff system 

under rated load conditions of turbogenerator. Difference between temperatures of active elements (copper bars, iron 

packets) obtained with help a mathematical model and operational data was not more than 10 %, which indicates the 

model corresponds to the real thermophysical processes. It has been numerically estimated that when in a single column 

the number of adjacent hollow conductors, the circulation of which is absent, does not exceed three, the turbogenerator 

ТGV-250-PТ3 can be operated without any restrictions on active load. When located close to four enclosed hollow 

conductors, the active load should be reduced to 85 % of the nominal, and at the heel - up to 75 %. With help the nu-

merical calculation determined when in single column the number of adjacent no-circulation hollow conductors not 

exceed three the turbogenerator TGV-250-PT3 can be operated without any restrictions on the active load. When lo-

cated close up the four stopple hollow conductors, the active load should be reduced to 85 % from the nominal load, and 

at the five - down to 75 % from the nominal load. 

Keywords: turbogenerator, stator, winding, bar, refrigerant. 
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ДІАГНОСТИКА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ БЛОКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
 

Запропоновано методику діагностування вироблення підшипників ковзання асинхронних двигунів на 

основі змінення амплітудних значень електромагнітної індукції у повітряному проміжку машини. Методика є 

економічною та простою при реалізації й дає можливість діагностування стану підшипників під час роботи 

електричної машини без відключення її від мережі живлення. Дано деякі рекомендації щодо розширення та 

автоматизації діагностування. Застосування запропонованої методики разом з іншими відомими суттєво підви-

щить достовірність діагностування електричних машин. 

Ключові слова: асинхронний двигун, підшипники ковзання, діагностика. 
 

Забезпечення нормальної експлуатації асинхронних двигунів є важливою задачею, так як 

вони використовуються більше, ніж будь-які інші електричні машини [8]. Однак під час роботи 

асинхронного двигуна можуть виникати різного роду ушкодження елементів, що призводить до 

передвчасного виходу його з ладу. Як свідчать статистичні дані, ушкодження підшипникових 

вузлів асинхронних двигунів становлять 15 – 20 % від усіх інших видів дефектів. Тобто можна 

стверджувати, що вироблення підшипника є одним із дефектів, який часто виникає у практиці 

експлуатації асинхронних двигунів. 

Ушкодження (вироблення) підшипників призводить до нерівномірності немагнітного повіт-

ряного проміжку між статором і ротором , а оскільки у асинхронного двигуна цей проміжок малий, 

то виникає ексцентриситет ротора, який є причиною підсилення вібрацій і прискорення подальшого 

спрацювання підшипників. У результаті значного ексцентриситету ротора погіршуються показники 

машини: коефіцієнт корисної дії  знижується до 3 %, максимальний та пусковий моменти зменшу-

ються в межах 20 і 8 % відповідно, ковзання збільшується на 10 % [5]. У найбільш важких випадках 

можливе торкання ротора за внутрішню поверхню статора, що у свою чергу призводить до додатко-

вого нагрівання в місці торкання та механічних пошкоджень поверхні ротора та статора. Виникаючі 

при цьому пошкодження потребують проведення тривалого відновлювального ремонту двигуна. Ви-

трати в цьому випадку близькі до вартості нової машини. 

На сьогодні до числа найбільш відомих методів контролю нерівномірності повітряного про-

міжку можна віднести вібраційні методи [1 – 3], метод контролю за величиною синхронного індукти-

вного опору [6], а також метод контролю за величинами індуктивного опору короткого замикання та 

нульової послідовності [7]. Лише у ряді стаціонарних систем контролю вібрації крупних машин (пе-

реважно турбогенераторів) із підшипниками ковзання використовуються датчики коливного зсуву, 

що вбудовані у підшипник (по два датчики в підшипник); ці датчики дозволяють вимірювати траєк-

торію руху центра вала у підшипниках (його орбіту) і, тим самим, безпосередньо визначати величину 

зносу вкладишів. Останні ж методи не знайшли широкого застосування у промисловості через при-

чини таких недоліків: 

вимога відключення електричної машини від мережі живлення з попередньою підготовкою 

робочого місця; 

необхідність використання зовнішніх джерел постійного чи змінного струмів; 

значний час проведення діагностичного випробовування (до 3 – 4 годин). 

У даній роботі пропонується методика діагностування вироблення підшипників, яка виключає 

вказані недоліки та проста у використанні. Вона ґрунтується на аналізі змінення амплітудних зна-

чень електромагнітної індукції під час експлуатації електричної машини.  

Достовірна (вірогідна) діагностика електричних машин можлива з результатів аналізу їхніх 

електромагнітних параметрів: 

виявлення дефекту супроводжується, як правило, значним підвищенням амплітуди електро-

магнітних параметрів у повітряному проміжку; хоча ці змінення мають місце безпосередньо в зоні 

дефекту, вони можуть спостерігатися засобами діагностики й на віддаленні від цієї зони, так як віль-

но розповсюджуються у конструктивному об’ємі машини 9. 

діагностування можна проводити без розбирання та зупину машини, у тому числі й у процесі 

її експлуатації.  
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Таким чином, якщо в повітряному проміжку встановити датчики магнітної індукції, зміщені в 

просторі по колу на деякий кут, то при дефектах підшипника, що приводять до появи ексцентрисите-

ту, показання цих датчиків будуть відрізнятися за діючими та миттєвими значеннями індукції, які 

вимірюються в той самий момент часу.  
 

При наявності дефекту підшипника магнітне поле в повітряному проміжку машини, як і поле, 

витиснене з проміжку, змінюється, тому датчики можуть установлюватися для зручності на гладкій 

торцевій частині статора (ближче до ротора) машини. Для реалізації запропонованої методики у ви-

соковольтних асинхронних двигунів датчики магнітного поля можна встановлювати у вигляді витка, 

навитого на зубці статора. В якості датчиків можуть бути використані індуктивні котушки. На полю-

сну поділку електричної машини потрібно встановлювати щонайменше два датчики магнітного поля 

у протилежному напрямку. За значенням магнітної індукції можна зробити висновок про наяв-

ність дефекту підшипника, якщо він присутній, - в одному з датчиків магнітна індукція збіль-

шиться, а в іншому зменшиться. Виміряні з датчиків два значення діючої індукції порівнюються 

між собою. Якщо їхні значення відрізняються на Х %, то з бази знань індукцій датчиків, залежно 

від ступеня розвитку дефекту, знаходяться вироблення підшипників.  Значення Х знаходиться як 

мінімальне, коли вироблення підшипників не впливає на робочі характеристики двигунів.  Схема 

установки датчиків визначається з урахуванням уживаних способів діагностування, причому для 

кожної конструкції асинхронного двигуна контрольні точки установки деяких датчиків повинні 

коригуватися. Також необхідно мати на увазі, що підшипники ковзання мають різну піддатливість 

у вертикальному та горизонтальному напрямках [4]. 
 

При діагностиці асинхронного двигуна дуже важливим є приведення контрольованих па-

раметрів до одного режиму (наприклад, номінального). Це виконується за допомогою побудови 

регресійної залежності, що дозволяє отримати розрахункові параметри, необхідні для діагносту-

вання, в основі якого закладено певні процедури, у тому числі порівняння з еталонними значен-

нями. 

Для підвищення чутливості діагностичного параметра доцільно знайти коефіцієнти співвід-

ношення амплітудних значень магнітної індукції протилежних датчиків. У цьому випадку при збіль-

шенні ступеня дефекту підшипника буде збільшуватися коефіцієнт співвідношення амплітудних зна-

чень магнітної індукції, що дає можливість раннього виявлення даного дефекту.  
 

Розширення діагностики досягається за рахунок уведення діагностичних ознак, характерних 

для різних видів нерегулярності на частотах, відмінних від частоти обертання та, відповідно, вищих 

складових, кратних частоті обертання. 
 

Селективний метод може вибірково оброблювати інформацію, яка знаходиться у вимірюваль-

них сигналах, й аналізувати її з метою раннього виявлення пошкоджень. У часовій області вимірюва-

льний сигнал визначається багатьма періодами (обертанням вала), щоб за допомогою сигналу від 

тригера виділити із сумарного сигналу комплексні амплітуди (величину та фазу) гармонійних скла-

дових. 

Побудований на швидкому перетворенні Фур’є аналіз у частотній області дозволяє зіставити 

даний спектр з «еталонним», причому для кожного пікового значення визначають тенденцію розвит-

ку дефекту. Ця тенденція змінення конкретної характеристики є чуттєвим інструментарієм для ран-

нього розпізнавання систематичних змін.  

Порівняння двох методів спостерігання в часовій і частотних областях дає підставу для ствер-

дження, що перевага діагностики в часовій області лежить у спонтанному розпізнаванні дефектів, які 

швидко розвиваються (цифрова обробка даних із кроком 1 с; виділення аномалій, що викликають 

увагу, наприклад процеси торкання поверхонь, нестабільність масляної плівки в підшипниках ков-

зання та ін.). Методика спостерігання в частотній області має чітку перевагу при розпізнаванні дефе-

ктів на ранній стадії (цифрова обробка даних із кроком 1 год; використання повної динаміки сигналу, 

наприклад процеси зносу у підшипниках). 
 

Для обробки даних із датчиків можна використовувати розроблену фірмою «Береста» систему 

вводу та накоплення первинних даних DeepSee, яка забезпечує в реальному часі багатоканальний 

синхронний ввід та збереження в комп’ютері необроблену інформацію від усіх датчиків. Уведення та 

накоплення первинних даних забезпечується спеціалізованим багатоканальним програмно-апаратним 

комплексом, який складається з попередніх підсилювачів, схеми синхронізації, аналого-цифрових 

перетворювачів, вбудованого промислового комп’ютера та програм оперативного відображення ви-

хідних даних, а також підпрограм попередньої обробки даних у реальному часі.  
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Інші методи діагностики електричних машин (контроль температури вузлів, що мають найбі-

льше нагрівання; аналіз складу відроблених мастил та ін.) при використанні запропонованої методи-

ки мають допоміжну роль. Однак це не означає, що контроль інших важливих параметрів і застосу-

вання інших методів контролю, особливо методів неруйнівного контролю, є надлишковим – для за-

безпечення гарантованої надійності експлуатації асинхронних двигунів бажано проводити комплекс-

ну діагностику параметрів різної фізичної природи. 
 

Казати про наявність дефекту можна тільки у порівнянні з асинхронним двигуном такого ж 

типу, який нормально функціонує. Це порівняння повинно проводитися протягом довгого проміжку 

часу, для того щоб не тільки оцінити усталені відзнаки параметрів діагностики, але й динаміку зрос-

тання цих відзнак у часі. За швидкістю зростання відзнак можна судити про залишковий ресурс під-

шипників, а також планувати профілактичні роботи з реальної необхідності, що дозволить заздале-

гідь замовити поставку необхідних комплектуючих для виконання наступного ремонту, а також пла-

ново-запобіжних ремонтів, що дає значну економію за рахунок скорочення часу простою. 
 

Порівняльний аналіз результатів первинної та вторинної багатопланової обробки експеримен-

тальних даних для бездефектного підшипника та підшипника з дефектом дозволить виявити сукуп-

ність усталених відзнак параметрів сигналів із прив’язкою аномалій. 
 

Після формального опису відмінностей параметрів створюються алгоритми для автоматично-

го знаходження аномалій та розроблюються відповідні прикладні програми для їхнього використання 

в якості стандартних. 

У майбутньому, на основі досвіду експлуатації, можуть бути введені оцінки степеню відхи-

лення від норми. 

Діагностична методика може удосконалюватися з урахуванням її експлуатації на різних атом-

них електростанціях. 
 

Рекомендації щодо використання запропонованої методики: 

надійна діагностика вимагає врахування максимальної кількості інформації поведінки маши-

ни в усіх режимах роботи;  

для одержання відповідних даних необхідно накопити та обробити первинні дані від датчиків, 

розміщених у найбільш інформативних точках; 

записування даних з усіх датчиків необхідно проводити одночасно (синхронно); 

результати представляються у вигляді звіту з відповідними графіками, таблицями та виснов-

ками; 

із результатів обробки даних уточняється методика подальшого дослідження для автоматич-

ного виявлення ознак дефектів підшипників асинхронного двигуна. 

 
Висновки та рекомендації 

 
1. Забезпечення нормальної експлуатації асинхронних двигунів є важливою задачею , бо 

вони використовуються більше, ніж будь-які інші електричні машини. Статистичні дані свідчать, 

що вироблення підшипників є одним із дефектів, який часто виникає у практиці експлуатації аси-

нхронних двигунів (15 – 20 % від усіх інших видів дефектів). 

2. Вироблення підшипників є причиною ексцентриситету ротора, у результаті якого виника-

ють пошкодження, що потребують проведення тривалого відновлювального ремонту двигуна. Витра-

ти в цьому випадку близькі до вартості нової машини. 

3. Найбільш відомі на сьогодні методи контролю нерівномірності повітряного проміжку, як 

правило, потребують відключення електричної машини від мережі живлення та використання зовні-

шніх джерел постійного чи змінного струмів. 

4. Достовірна (вірогідна) діагностика електричних машин можлива з результатів аналізу їхніх 

електромагнітних параметрів, оскільки виявлення дефекту супроводжується, як правило, значним 

підвищенням амплітуди електромагнітних параметрів у повітряному проміжку. Хоча ці змінення 

мають місце безпосередньо в зоні дефекту, вони можуть спостерігатися засобами діагностики й на 

віддаленні від цієї зони, тому що вільно розповсюджуються в конструктивному об’ємі машини. До 

того ж діагностування можна проводити без розбирання та зупину машини, у тому числі й у процесі 

її експлуатації. 

5. Якщо в повітряному проміжку, або для зручності на гладкій торцевій частині статора, уста-

новити датчики магнітної індукції, зміщені у просторі по колу на деякий кут, то при дефектах підши-
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пника, що приводять до появи ексцентриситету, показання цих датчиків будуть відрізнятися за дію-

чими та миттєвими значеннями індукції, які вимірюються в той самий момент часу. 

6. Для підвищення чутливості діагностичного параметра доцільно знайти коефіцієнти співвід-

ношення амплітудних значень магнітної індукції протилежних датчиків. У цьому випадку при збіль-

шенні ступеня дефекту підшипника буде збільшуватися коефіцієнт співвідношення амплітудних зна-

чень магнітної індукції, що дає можливість раннього виявлення даного дефекту. 

7. Інші методи діагностики електричних машин при використанні запропонованої методики 

мають допоміжну роль. Для забезпечення гарантованої надійності експлуатації асинхронних двигунів 

бажано проводити комплексну діагностику параметрів різної фізичної природи. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Барков А. В., Баркова Н. А. Интеллектуальные системы мониторинга и диагностики машин по вибрации // 

Тр. Петербург. энерг. ин-та повышения квалификации Минтопэнерго Российской федерации и Института 

вибрации США. – 1999. –  № 9. – С. 11 - 17. 

2. Барков А. В. Мониторинг и диагностика роторных машин по вибрации. Рекомендации для пользователей 

систем диагностики / А. В. Барков, Н. А. Баркова, А. Ю. Азовцев. – С.-Петербург: Изд-во СПбГМТУ, 2000. 

– 324 с.  

3. Барков А. В. Современные возможности вибродиагностики машин и оборудования / А. В. Барков, В. С. 

Никитин. - Обзор. http://www.vibrotek.com 

4. Нафиков А. Ф. Оценка технического состояния насосного оборудования с использованием теории детер-

минированного хаоса / А. Ф. Нафиков, М. М. Закирничная, И. Р. Кузеев и др. // Неразрушающий контроль 

и техническая диагностика в промышленности: Тез. третьей междунар. конф. – Москва, 15 - 18 октября 

2004 г. – М., 2004. – С. 129. 

5. Никиян Н. Г. Освоение и оценка методов электромагнитной диагностики эксцентриситета ротора асин-

хронных двигателей / Н. Г. Никиян, Д. В. Сурков // Вестник ОГУ. – 2005. – № 2. – С. 25 - 29. 

6. Рогозин Г. Г. Контроль равномерности воздушного зазора асинхронной машины по значению синхронного 

индуктивного сопротивления / Г. Г. Рогозин // Электричество. – 1981. – № 5. – С. 44 - 46. 

7. Рогозин Г. Г. Косвенный контроль неравномерности воздушного зазора асинхронных машин / Г. Г. Рого-

зин, Н. С. Лапшина // Электротехника. – 1980. –  № 3. – С. 15 - 19. 

8. Тэттэр В. Ю. Диагностирование подшипниковых и редукторных узлов на переходных режимах / В. Ю. 

Тэттэр, А. Ю. Тэттэр, B. C. Барайщук // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2005. – № 8. 

– С. 45 - 49. 

9. Reinhold Sunder, Alexander Kolbasseff (Institut für Sicherheitstechnologie (ISTec) GmbH, Garching) Zustands-

orientierte Instandhaltung von Dampfturbosätzen, Gasturbinenanlagen und Pumpen durch frequenzselektive Ver-

fahren im Online-Einsatz // Symposium zur schwingungsdiagnostischen Überwachung von Kraftwerksturbosätzen, 

Potsdam, 22 - 24.03. 2006. - Р. 30. 

 

А. В. Выговский 
 

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, ул. Лысогорская, 12, Киев, 03028, Украина 
 

ДИАГНОСТИКА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ БЛОКОВ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

Предложена методика диагностирования износа подшипников скольжения асинхронных двигателей на 

основе изменения амплитудных значений электромагнитной индукции в воздушном зазоре машины. Методика 

является экономичной и простой при реализации, а также дает возможность диагностирования состояния под-

шипников во время работы электрической машины без отключения ее от сети питания. Даны некоторые реко-

мендации касательно расширения и автоматизации диагностирования. Использование предложенной методики 

вместе с другими известными методиками значительно увеличит достоверность диагностирования электриче-

ских машин.  

Ключевые слова: асинхронный двигатель, подшипники скольжения, диагностика. 
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DIAGNOSTICS THE ASYNCHRONOUS MOTORS OF NUCLEAR POWER PLANTS BLOCKS 
 

According to statistics, the damages of asynchronous motors bearing units make up 15 – 20 % of all other 

types defects. The bearings damage leads to unevenness the non-magnetic air gap between the stator and rotor, which is 

the reason for the rotor eccentricity. It is possible in the most severe cases to touch the rotor on the stator inner surface, 
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which may cause mechanical damage. The most commonly known methods for control of unevenness the air gap usual-

ly require the disconnection of electric machine from the power supply and to use the external sources of direct or alter-

nating current. For this reason, the method of damage bearings diagnostic eliminates these shortcomings and easy to use 

is urgent. It is based on an analysis of change the electrochemical induction amplitude values during the operation of an 

electric machine. In the presence of a bearing defect, the magnetic field in the machine air gap as well as the field 

pushed out of the gap is changes. So when the sensors are installed directly in the air gap or for convenience on the 

stator end zone (closer to the rotor) their values will differ on the operating and instantaneous induction, which are 

measured at the same time. To implement the proposed method in high-voltage asynchronous motors, magnetic field 

sensors can be set in the form of a wind twisted on the stator tooth. Inductive coils can be used as sensors. It is neces-

sary to set at least two magnetic field sensors in the opposite direction at the pole division of an electric machine. By the 

magnetic induction value it can be concluded that there is a bearing defect. Measured the two induction values are com-

pared with each other and depending on the degree of development of the defect are found the bearings damage. For 

each asynchronous motor design, the control points for the set of some sensors should be corrected. Built on a fast 

Fourier transform analysis allows to compare the spectrum with "reference" and for each peak value determine the ten-

dency of defect development. This tendency is a sensual tool for early recognition of systematic changes. Other me-

thods of electric machines diagnostics have a supporting role. To ensure guaranteed reliability of operation the asyn-

chronous motors is desirable to carry out a comprehensive diagnosis of different physical nature parameters. To speak 

about a defect can only be compared with the same type asynchronous motor that functions normally. From the rate of 

distinctions growth can judge with respect to the residual life of bearings, as well as plans real need preventive work. 

Comparative analysis of results for no defect and defect bearing will allow detecting a set of well-established marks of 

signal parameters with the reference signal anomalies. Algorithms for automatic finding of the anomalies and appropri-

ate applications for their use as standard can be created after the formal description of the differences in the parameters. 

Diagnostic method can be improved taking into account its operation at different nuclear power plants. 

Keywords: asynchronous motor, sliding bearings, diagnostics. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧИСЛОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

В МОНТЕ-КАРЛО КОДАХ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛУ ДЕТЕКТОРА ПРЯМОГО ЗАРЯДУ  

У ВВЕР-1000 
 

Стаття присвячена порівнянню результатів числового моделювання в Монте-Карло кодах SERPENT та 

MCNP елемента активної зони ВВЕР-1000. Модель являє собою сім тепловиділяючих збірок (ТВЗ) - центральна 

ТВЗ, навколо якої знаходяться шість сусідніх ТВЗ та детектор прямого заряду (ДПЗ), розміщений у централь-

ному каналі центральної ТВЗ. Проводилися визначення та порівняння внесків тепловиділяючих елементів (тве-

лів) з усіх семи ТВЗ у сигнал ДПЗ, а також локальна чутливість детектора та вплив зміни параметрів активної 

зони ВВЕР-1000 (концентрація борної кислоти та температура теплоносія 1-го контура, вигоряння палива та ін.) 

на сигнал ДПЗ.  Результати, отримані в кодах MCNP та SERPENT, демонструють, що сигнал ДПЗ на ~ 70 % 

формується нейтронами, що генеруються твелами ТВЗ, в яку встановлено детектор, зокрема: при збільшенні 

концентрації борного поглинача в теплоносії 1-го контура внесок сусідніх ТВЗ зменшується, а при підвищенні 

температури теплоносія внесок у сигнал ДПЗ від сусідніх ТВЗ збільшується. 

Ключові слова: детектор прямого заряду, активація родієвого емітера, вигоряння родієвого емітера, від-

новлення енергорозподілу, канал нейтронних вимірювань. 
 

Продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк, використання палива 

різних постачальників та плани по використанню ВВЕР-1000 в маневреному режимі вимагають 

більш надійного контролю важливих для безпеки параметрів активної зони (АкЗ) реактора. Одним із 

таких параметрів, що характеризує безпечність експлуатації ядерного палива у ВВЕР-1000, є лінійне 

енерговиділення (ЛЕВ) твелів. 

Здійснення контролю ЛЕВ забезпечується системою внутрішньореакторного контролю 

(СВРК). До складу СВРК входять 64 канали нейтронних вимірювань (КНВ), кожен КНВ складається 

з семи рівномірно розташованих по висоті каналу ДПЗ (крок розташування ДПЗ по висоті 437,5 мм). 

За показаннями ДПЗ здійснюється відновлення ЛЕВ твелів в АкЗ ректора. Задача визначення ЛЕВ у 

СВРК нового покоління є надзвичайно важливою у зв’язку з розширенням номенклатури використо-

вуваних видів палива при формуванні паливних завантажень, а також плани експлуатації ВВЕР-1000 

в маневреному режимі. 

ДПЗ ВВЕР-1000 складається з родієвого емітера (дріт діаметром ~ 0,5 мм та довжиною 

250 мм), навколо якого знаходиться колектор (коаксіальний циліндр зі сталі), а простір між емітером 

та колектором заповнений діелектриком (зазвичай це оксид алюмінію) [1]. Усе це знаходиться в чох-

лі, що захищає детектор від контакту з теплоносієм. Нейтронно-чутлива частина детектора – емітер, 

на ядрах якого відбувається реакція радіаційного захоплення з подальшою емісією електрона (рис. 1). 

Електрони проходять через ізолятор і збираються на колекторі, даний заряд буде пропорційний гус-

тині нейтронного потоку в місці, де розташований даний детектор. Далі за допомогою програмного 

забезпечення СВРК відбувається відновлення ЛЕВ твелів ТВЗ. 

Сигнал ДПЗ, який формується в емітері під час реакції радіаційного захоплення нейтронів, 

має бути захищений від гамма-випромінювання самого детектора, тому між детектором та кабелем 

установлено захисний екран. Для врахування струму, що виникає в сигнальних кабелях під дією гам-

ма-випромінювання продуктів розпаду палива, використовують додатковий кабель - фонову жилу 

детектора. Струм, що виникає на цій жилі, враховують у сигналі детектора.  

У тепловому спектрі для реакції радіаційного захоплення на ядрах 
103

Rh відкриті два канали, а 

саме: канал із мікроперерізом захоплення ~11 б 
103

Rh перейде в 
104m

Rh метастабільний стан із періо-

дом напіврозпаду T1/2 = 4,4 хв та основний канал із мікроперерізом захоплення ~139 б 
103

Rh перейде в 
104

Rh, який є β
-
-активним із T1/2 = 44 с. 

Зрозуміло, що сигнал ДПЗ залежатиме від спектра нейтронів, що попадають в об’єм емітера, 

та макроперерізу захоплення нейтронів 
103

Rh. На спектр нейтронів впливатимуть такі фактори, як тип 

палива, його збагачення та вигоряння, накопичення продуктів поділу, а також параметри АкЗ - кон-

центрація борної кислоти та температура теплоносія 1-го контура. Сигнал ДПЗ, а також макропереріз 

захоплення нейтронів ядрами емітера залежатиме від його вигоряння. 
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Рис. 1. Схема активації ядер родію. 

 

Як бачимо, для достовірного відновлення енергорозподілу в активній зоні необхідно врахову-

вати низку факторів. Метод Монте-Карло дозволяє вирішити цю задачу з високою точністю, це підт-

верджується тим, що дані, отримані цим методом, у світі визнаються як реперні для порівняння з 

іншими методиками [2 - 4]. Для дослідження особливостей формування спектра нейтронів в АкЗ, що 

попадають у чутливий об’єм детектора, та впливу зміни параметрів АкЗ на сигнал ДПЗ було здійсне-

не числове моделювання в кодах MCNP та SERPENT елемента АкЗ ВВЕР-1000. Порівняння резуль-

татів моделювання цих двох кодів необхідне для верифікації розроблених моделей, а також пов’язане 

з тим, що код SERPENT використовується у програмному забезпечені нових СВРК-М2 [5]. 

Моделі для числових розрахунків. У кодах MCNP та SERPENT було розроблено моделі, що 

представляють собою сім ТВЗ ВВЕР-1000 (рис. 2), які знаходяться в теплоносії, параметри якого змі-

нювалися для різних розрахункових станів (температура та концентрація борної кислоти).  
 

 
 

Рис. 2. Загальний вигляд (зверху) розрахункової моделі. 

 

ДПЗ знаходиться в центральному каналі центральної ТВЗ (рис. 3 та 4). Направляючі канали 

органів системи управління захисту заповнені водою. 

Розміри всіх елементів у моделях та їхні характеристики відповідають реальним значенням 

ТВЗ та ДПЗ що використовуються на реакторах ВВЕР-1000. 
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Рис. 3. ТВЗ із встановленим у центральний канал 

ДПЗ, вигляд зверху. 

 
Рис. 4. Центральний канал із ДПЗ у збільшеному  

масштабі, вигляд зверху. 

Метою розрахунків на даних моделях є дослідження впливу параметрів теплоносія на процес 

активації родієвого емітера під впливом нейтронного потоку. 

Результати. Розрахунки показали, що сигнал детектора формується в основному твелами в 

центральній ТВЗ, результати внеску в сигнал від ТВЗ наведено в таблиці, де Т – температура тепло-

носія (
о
С), С – концентрація борної кислоти в ньому (г/кг).  

 

Порівняння результатів внеску ТВЗ в сигнал ДПЗ в кодах MCNP та SERPENT, % 
 

Розташування ТВЗ 

 

Параметри теплоносія  

Код 

T = 290, C = 0 T = 290, C = 5 T = 320, C = 0 T = 320, C = 5 

Центральна ТВЗ 69,1 72,0  67,9  69,2  

S
E

R
P

E
N

T
 

Сусідні ТВЗ 30,1  28,0  32,1  30,8  

Центральна ТВЗ 68,6  70,1  66,5  67,9  

M
C

N
P

 

Сусідні ТВЗ 31,4  29,9  33,5  32,1  

 

Збільшення відносного внеску центральної ТВЗ у сигнал ДПЗ при більших значеннях концен-

трації борної кислоти зумовлене збільшенням макроперерізу поглинання теплоносія. Відповідно і для 

нейтронів, що вилітають із сусідніх ТВЗ, більша можливість бути поглинутими в теплоносії. Змен-

шення відносного внеску в сигнал від сусідніх збірок пов’язане теж зі зміною макроперерізу погли-

нання та розсіяння нейтронів на ядрах теплоносія. 

Враховуючи симетрію даної задачі, на діаграмах нижче буде наведено потвельний внесок у 

сигнал детектора від 60° сектора симетрії ТВЗ, в яку встановлено ДПЗ, де самий верхній ряд твелів – 

периферійний ряд, що межує із сусідньою збіркою, а нижній ряд (з одним твелом) – ряд, що оточує 

центральну трубку з детектором. 

На рис. 5 та 6 показано відносний внесок у сигнал ДПЗ від твелів ТВЗ, в яку встановлено де-

тектор при концентрації борної кислоти 0 г/кг і температурі теплоносія 290 °С, розрахований у кодах 



В. І. БОРИСЕНКО, Ю. Ф. ПІОНТКОВСЬКИЙ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 44 

SERPENT та MCNP відповідно. Як видно з діаграм, центральний ряд твелів (що оточують КНВ) дає 

найбільший внесок у сигнал. Хоча периферійні ряди мають значно менший внесок у порівнянні з 

центральними, але він все ще залишається суттєвим і тому при відновленні ЛЕВ необхідно врахову-

вати не лише шість твелів навколо детектора, як це робиться в існуючих СВРК, а й інші ряди ТВЗ. 

На рис. 7 та 8 показано відносний внесок у сигнал ДПЗ від твелів ТВЗ, в яку встановлено де-

тектор при концентрації борної кислоти 5 г/кг і температурі теплоносія 290 °С. Порівнюючи із внес-

ком при відсутності борного поглинача, видно, що внесок центрального ряду твелів зростає, а пери-

ферійних відповідно зменшується, як було описано раніше. Це пов’язано зі більшою ймовірністю 

бути поглинутими ядрами бору нейтронам, які вилітають із периферійних рядів. 
 

  
 

Рис. 5. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. SERPENT (0 г/кг, 290 °С). 

 

Рис. 6. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. MCNP (0 г/кг, 290 °С). 

 

 
 

 

Рис. 7. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. SERPENT (5 г/кг, 290 °С). 

 

Рис. 8. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. MCNP (5 г/кг, 290 °С). 
 

На рис. 9 та 10 наведено результати відносного внеску в сигнал ДПЗ від твелів центральної 

ТВЗ при температурі теплоносія 320 °С і концентрації борної кислоти 0 г/кг. На рис. 11 та 12 наведе-

но результати відносного внеску в сигнал ДПЗ від твелів центральної ТВЗ при температурі теплоно-

сія 320 °С і концентрації борної кислоти 5 г/кг. Як видно, зміна температури призводить до зміни 

макроперерізів поглинання та розсіяння теплоносія, що впливає на кількість реакцій радіаційного 

поглинання на ядрах емітера і відповідно викликає зміну сигналу ДПЗ. 
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Результати моделювання демонструють, що дані, отримані в Монте-Карло кодах MCNP та 

SERPENT, добре між собою узгоджуються і показують однакову функцію відгуку ДПЗ при зміні па-

раметрів АкЗ реактора. 
 

  
Рис. 9. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. SERPENT (0 г/кг, 320 °С). 

Рис. 10. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. MCNP (0 г/кг, 320 °С). 
 

  

Рис. 11. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. SERPENT (5 г/кг, 320 °С). 

Рис. 12. Потвельний внесок у сигнал ДПЗ  

від центральної ТВЗ. MCNP (5 г/кг, 320 °С). 
 

Висновки 
 

Проведений комплекс розрахунків для аналізу особливостей формування сигналу в ДПЗ 

ВВЕР-1000 показує, що розрахункові схеми, розроблені за допомогою кодів MCNP та SERPENT, є 

коректними, чутливими до змін параметрів активної зони (температура та концентрації борної кисло-

ти). Отримані дані свідчать про те, що в основному сигнал (на ~70 %) формується ТВЗ, в яку його 

встановлено, і на числове значення цього внеску суттєво впливає концентрація борного поглинача в 

теплоносії.  

Аналіз потвельного внеску в сигнал дозволяє зробити висновок, що при відновленні ЛЕВ тве-

лів ТВЗ необхідно враховувати внесок з усіх твелів ТВЗ, а не лише один ряд твелів, що найближче до 

КНВ. Використання даних результатів при визначенні перехідної функції від струму ДПЗ до ЛЕВ дає 

змогу підвищити точність визначення даних функцій, а також відповідно надійність і безпечність 

експлуатації ядерного палива. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В МОНТЕ-КАРЛО КОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА ДЕТЕКТОРА ПРЯМОГО ЗАРЯДА 

В ВВЭР-1000 
 

Статья посвящена сравнению результатов численного моделирования в Монте-Карло кодах SERPENT 

и MCNP элемента активной зоны ВВЭР-1000. Модель представляет собой семь тепловыделяющих сборок 

(ТВС) - центральная ТВС, вокруг которой находятся шесть соседних ТВС и детектор прямого заряда (ДПЗ), 

размещенный в центральном канале центральной ТВС. Проводились определения и сравнения вклада каждого 

твэла из всех семи ТВС в сигнал ДПЗ, а также локальная чувствительность детектора и влияние изменения 

параметров активной зоны ВВЭР-1000 (концентрация борной кислоты и температура теплоносителя 1-го кон-

тура, выгорание топлива и др.) на сигнал ДПЗ. Результаты, полученные в кодах MCNP и SERPENT, показыва-

ют, что сигнал ДПЗ на ~ 70 % формируется нейтронами, генерируемые твэлами ТВС, в которую установлен 

детектор, в частности: при увеличении концентрации борного поглотителя в теплоносителе 1-го контура вклад 

соседних ТВС уменьшается, а при повышении температуры теплоносителя вклад в сигнал ДПЗ от соседних 

ТВС увеличивается. 

Ключевые слова: детектор прямого заряда, активация родиевого эмиттера, выгорание родиевого эмит-

тера, восстановление энергораспределения, канал нейтронных измерений. 

 
V. I. Borysenko

1,2
, Yu. F. Piontkovskyi

2
 

 

Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Lysogirska str., 12, Kyiv, 03028, Ukraine 
2
Nuclear Physics Department, Taras Shevchenko National University, Prospect Glushkova, 4, Kyiv, 03022, Ukraine 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF NUMERICAL SIMULATION 

IN MONTE-CARLO CODES FORMATION OF SIGNAL OF SELF-POWERED NEUTRON DETECTOR 

IN VVER-1000 
 

The fuel rods linear power rate is one of the most important indicators of safety and operating reliability of fuel 

assemblies (FA) of VVER, which is defined in the in-core monitoring system (ICMS). Modern methods of modeling 

neutron-physical processes in the reactor core make it possible to more accurately determine the effect of core parame-

ters on the formation of in-core monitoring signals. The article presents to the comparison of the results of Monte-Carlo 

numerical simulation with the SERPENT and MCNP codes of an element of the VVER-1000 core. The model consists 

of seven FA - a central fuel assembly, around which there are six neighboring FA and a self-powered neutron detector 

(SPND), located in the central channel of the central FA. Determinations and comparisons were made of the contribu-

tion of each fuel element from all seven FA to the SPND signal, as well as the local sensitivity of the detector and the 

effect of changes in the parameters of the VVER-1000 core (boric acid concentration and 1st circuit coolant tempera-

ture, fuel burnup, etc.) SPND signal. The results obtained in the MCNP and SERPENT codes show that the SPND sig-

nal is ~ 70 % generated by neutrons generated by fuel elements of the FA in which the detector is installed, in particu-

lar: when the concentration of the boron absorber in the coolant of the 1st circuit is increased, the contribution of neigh-
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boring fuel assemblies decreases, and when the temperature of the coolant increases, the contribution to the SPND sig-

nal from neighboring fuel assemblies increases. The simulation results allow calculation of the geometric and spectral 

factors, which determines the contribution of fuel elements to the SPND signal. Also from our results it follows that the 

spectral characteristics of a neutron field must be taken into account to precisely account for their influence on in-core 

detector signal formation. 

Keywords: self-powered neutron detector, activation of a rhodium emitter, burnup of a rhodium emitter, resto-

ration of energy distribution, channel of neutron measurements. 
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РАДОН В ПОДРЕАКТОРНОМ ПОМЕЩЕНИИ 210/7 

ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» 
 

С помощью сейсмической радоновой станции СРС-05 в помещениях 210/7 и 208/12 объекта «Укрытие» 

выполнено 14 сеансов наблюдений продолжительностью от 70 до 155 ч и отобрано около 60 проб радиометром 

«Альфарад+А». Установлено, что при средней концентрации радона 80 Бк/м
3
 максимальные значения достига-

ли 450 Бк/м
3
. Обнаружены аэрозоли-носители 

212
Pb с объемной активностью до 30 – 35 Бк/м

3
. Активностный 

медианный аэродинамический диаметр аэрозолей-носителей дочерних продуктов радона и торона составляет 

около 0,1 мкм. Коэффициент равновесия радона и его дочерних продуктов составляет 0,8, что свидетельствует 

о слабом воздухообмене в подреакторном пространстве объекта «Укрытие». При вдыхании радона, торона и их 

дочерних продуктов эффективная доза облучения персонала объекта «Укрытие» может достигать 10 % от пре-

дела эффективной дозы. 

Ключевые слова: объект «Укрытие», радон, дочерние продукты радона, доза облучения. 

Введение 

Среди радиоактивных веществ, присутствующих в объекте «Укрытие», особое место занима-

ет радон (Rn) и его дочерние продукты (ДПР). Известны три радиоизотопа радона: 
219

Rn – актинон 

(период полураспада 3,96 с), 
220

Rn – торон (55,6 с) и 
222

Rn – собственно радон (3,82 сут). При альфа-

распаде каждого из изотопов материнского газа образуются дочерние продукты, которые в свою оче-

редь испускают альфа- или бета-частицы, сопровождающиеся гамма-излучением. Возникающие при 

этом атомарные ДПР оседают на ядрах конденсации с образованием устойчивых аэрозолей с разме-

рами частиц 0,1 – 0,3 мкм [1, 2]. Радон и короткоживущие ДПР влияют на радиационную обстановку 

в объекте «Укрытие» и детектирование аэрозолей-продуктов Чернобыльской аварии. 

Обнаружение радона и ДПР в объекте «Укрытие» 

Высокие объемные активности (ОА) радона и ДПР в объекте «Укрытие» впервые были заре-

гистрированы в 1987 г. при создании подсистем радиационного контроля и диагностики [3]. Целена-

правленные наблюдения за ними в подреакторных помещениях были проведены в 2000 г. [4]. Из из-

мерения 20 проб, отобранных в помещении 207/5 парораспределительного коридора, следовало, что 

ОА превышали 100 Бк/м
3
. Наблюдения, продолженные через два года [5], показали, что концентра-

ции радона зависят от многих факторов, в частности от воздухообмена в помещениях объекта «Ук-

рытие». В 2006 – 2010 гг. были выполнены измерения радона в объекте «Укрытие» и его локальной 

зоне с помощью трековых детекторов [5]. Установлено, что в ряде помещений среднегодовая ОА ра-

дона достигала 150 – 200 Бк/м
3
, в то время как на промплощадке была на порядок величины меньше. 

Представленные в [4, 5] результаты показали, что наличие радона и ДПР в объекте «Укрытие» 

наряду с внешним облучением от остатков топлива и внутренним от вдыхания аэрозолей-продуктов 

аварии является серьезной опасностью для персонала. В связи с этим было решено продолжить на-

блюдения и выявить факторы, влияющие на динамику радона и ДПР в подреакторных помещениях. 

Описание помещения 210/7 

Помещение 210/7 расположено в центре разрушенного реакторного здания (блок Б) между 

высотными отметками +6 м (пол) и +8 м (потолок) и является частью парораспределительного кори-

дора [6]. Через дверные проемы, отверстия и проходки в бетонных перегородках оно связано с поме-

щениями 208/12, 210/5, 210/6 и 210/8. В них имеются лавообразные топливосодержащие материалы 

(ЛТСМ), поступившие в 1986 г. из расположенного выше помещения 305/2. 

Методы отбора проб 

Аэрозоли отбирали воздуходувкой Н810 RadeCo со скоростью около 100 л/мин. Использовали 

пакеты фильтров Петрянова площадью 20 см
2
, состоящие из слоев ФПА-70-0,12, ФПА-70-0,2, 

АФА РСП-20 и АФА РМП-20. Фильтры АФА  использовали в паре для полноты улавливания аэрозо- 
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лей ДПР. Пакет  фильтров  размещали  в  фильтродержателе  (воронке), который закрепляли на входе 

пластмассовой трубы с внутренним диаметром 2 см и длиной около 2,5 м. Трубу укладывали в двер-

ном проеме так, чтобы фильтродержатель был примерно на 30 см заглублен в пространство помеще-

ния 210/7 (рис. 1). Другой конец трубы подсоединяли к воздуходувке, находящейся в помещении 

208/12. К выходу потока воздуха из воздуходувки через пластмассовый диффузор подсоединяли 

сейсмическую радоновую станцию СРС-05 «Торон-1» [7, 8]. Работа прибора основана на измерении 

активности 
218

Ро и 
216

Ро (дочерних продуктов радона и торона), оседающих под действием электриче-

ского поля на полупроводниковый детектор в камере 

объемом 0,25 л. В режиме «Радон» можно провести за 

сутки до 60 циклов измерений, а в режиме «Торон» – 

до 144. Станция снабжена блоком климатконтроля. 

Воздух прокачивали через пакет фильтров 

около 2 ч. Затем трубу отсоединяли от воздуходувки, 

пакет вынимали из фильтродержателя, осматривали, и 

фильтры отправляли на анализ. Воздуходувка и стан-

ция СРС-05 продолжали работать в помещении 

208/12. На следующие сутки все операции повторяли 

с новым пакетом фильтров. Таким образом, радиоак-

тивные аэрозоли контролировали раз в сутки, а газо-

образные концентрации радона и торона – непрерыв-

но 3 – 5 сут. 

С мая 2013 г. радон и ДПР начали контроли-

ровать еще прибором «Альфарад+А» [9]. Его разме-

щали рядом со станцией СРС-05 (см. левую часть 

рис. 1) и включали одновременно с воздуходувкой 

Н810. Через 5 мин прибор автоматически отключался 

и переходил в режим измерения ДПР, накопившихся на его фильтре АФА РСП-3. Еще через 5 мин на 

табло появлялись данные об эффективных равновесных объемных активностях радона (ЭРОАRn) и 

торона (ЭРОАTn), а также о коэффициенте равновесия радона и ДПР (FRn). Прибор «Альфарад+А» ра-

ботал только раз в сутки. 

Анализ радиоактивных веществ 

Через 10 – 15 мин после окончания прокачки воздуха фильтры доставляли в помещение Г328 

объекта «Укрытие» для радиометрии. Пакеты разделяли на три слоя согласно их исходной окраске: 

голубой (ФПА-70-0,12), розовый (ФПА-70-0,2) и белый (АФА РСП-20 и АФА РМА-20). Измерение 

бета-активности фильтров выполняли на приборе КРК-1. Слои поочередно измеряли по 100 с. Если 

скорость счета была свыше 100 имп./с, то экспозицию уменьшали до 10 с. Обычно за 60 – 90 мин вы-

полняли 6 – 7 циклов измерений. По кривым распада рассчитывали количество ДПР на момент окон-

чания прокачки воздуха. Через 4 – 5 сут, когда на фильтрах практически полностью распадались не 

только ДПР, но и дочерние продукты торона, измерения повторяли. При этом каждый слой экспони-

ровали, как правило, 1000 с. Вторая серия измерений позволяла рассчитать суммарное содержание 

аэрозолей-носителей 
90

Sr + 
90

Y и 
137

Cs, а также 
212

Pb – одного из дочерних продуктов торона, имею-

щего период полураспада 10,6 ч. Для определения на фильтрах содержания 
137

Cs, 
154

Eu и 
241

Am ис-

пользовали гамма-спектрометрический комплекс в составе полупроводникового детектора GL2020R 

из сверхчистого германия с бериллиевым окном толщиной 500 мкм и 8192-канального амплитудного 

анализатора импульсов. 

Контроль воздушной среды 

Температуру, относительную влажность воздуха и его давление в помещениях 210/7 и 208/12 

фиксировали по показаниям блока климатконтроля станции СРС-05. Кроме того, скорость и направ-

ление воздушного потока периодически определяли в дверном проеме между этими помещениями. 

Использовали термоанемометр ТАМ-1 с диапазоном измерений 0,1 – 2 м/с или пушинки-колдунчики. 

Метеопараметры внешней среды контролировали по показаниям (обновление через 5 мин) автомати-

ческого метеопункта, размещенного в 500 м южнее объекта «Укрытие» на площадке ОРУ-750, и по 

данным метеостанции «Чернобыль», находящейся в 18 км на юго-восток от ЧАЭС, где замеры про-

водят каждые 3 ч. Иногда эти сведения дополняли собственными наблюдениями (туман, высота ниж-

ней кромки облаков, осадки и т.д.). 

Рис. 1. Расположение воздуходувки, радоновой 

станции СРС-05 и прибора «Альфарад+А»  

в помещении 208/12 при отборе аэрозолей 

из помещения 210/7. 
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Результаты и обсуждение 
Метеообстановка вблизи объекта «Укрытие» и в помещениях 210/7 и 208/12 

В середине марта 2013 г. температура воздуха на метеостанции «Чернобыль» часто опуска-

лась ниже -10 °С. В мае в дневные часы температура стала превышать 15 °С. Максимальные значения 

27 и 28 °С пришлись на послеполуденные часы 18 и 20 мая. Столь же теплой оказалась и первая по-

ловина первого летнего месяца, когда 10 июня в 15 и 18 ч зарегистрировали 28,6 и 28,1 °С. Наиболее 

высокая относительная влажность воздуха 75 – 80 % наблюдалась летом в ночное время. При выпа-

дении осадков она поднималась до 98 – 99 %. 

В помещениях 210/7 и 208/12 температура воздуха (рис. 2) оставалась практически стабиль-

ной как в течение суток, так и всего периода исследований. Наиболее низкая 11 – 12 °С наблюдалась 

в марте – апреле 2013 г. В мае – июне она поднялась до 14 °С. Наиболее высокая температура 17 –

 18 °С удерживалась в сентябре – ноябре. Из этого следует, что прогрев воздуха в помещении 210/7 

примерно на два месяца отставал от динамики температуры во внешней среде. Наибольшая относи-

тельная влажность воздуха 82 – 86 % была в мае – июне. До этого она находилась на уровне 53 –

 58 %. В сентябре влажность составляла 72 – 76 %, в октябре – ноябре снизилась до 56 – 68 %, а в на-

чале декабря – до 38 – 51 %. 

Средняя скорость ветра в окрестностях ЧАЭС, как правило, составляла 1 – 2 м/с. Периоды со 

средними скоростями свыше 3 м/с и максимальными порывами более 9 – 10 м/с наблюдались сравни-

тельно редко. Отметим 15 – 16 марта 2013 г., когда средняя скорость ветра достигала 5 м/с, а его по-

рывы – 13 м/с. Наиболее ветреная погода сложилась 1 – 3 декабря, когда средняя скорость ветра была 

6 – 7 м/с, а его порывы – 15 м/с. 

Концентрация радона 
 

Результаты измерения ОА радона представлены на рис. 3. Видно, что она сильно варьировала. 

Причем колебания от малых до больших значений происходили за 2 – 4 цикла пробоотбора, т.е. в те-

чение получаса. При отборе проб и в промежутках между ними работ в помещении не проводили и 

его никто не посещал. Поэтому подобные колебания ОА не связаны с антропогенным воздействием, 

например с передвижением персонала, открыванием дверей и др. 
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Рис. 2. Температура (♦) и относительная влажность (○) 

воздуха в помещении 210/7 и 208/12 при отборе проб 

аэрозоля в марте – декабре 2013 г. 

Рис. 3. ОА радона в помещениях 210/7 и 208/12 

в марте – декабре 2013 г. 

 

Максимальная ОА радона 450 Бк/м
3 

была зафиксированы 13 июня, 10 и 16 сентября 2013 г. 

Большинство результатов попадало в диапазон 50 – 250 Бк/м
3
. Средняя концентрация за период ис-

следований составила около 80 Бк/м
3
. Это практически совпало с тем, что наблюдали в помещении 

012/7 в 2010 – 2011 гг. [10]. Согласно [11] в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых с постоянным 

пребыванием людей, среднегодовое значение ЭРОАRn не должно превышать 100 Бк/м
3
, а среднегодо-

вое значение ЭРОАТn 6 Бк/м
3
. 
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Влияние метеоусловий во внешней среде на ОА радона 

Тяга воздуха в отопительных системах и зданиях зависит от разности внутренней (Твн) и на-

ружной (Тнар) температур, т.е. от ΔТ = Твн - Тнар [12]. Это сказывается на воздухообмене, а следова-

тельно, на содержании радона внутри жилых помещений [13 - 17] и промышленных сооружений, в 

частности в объекте «Укрытие» [18, 19]. Результаты обработки измерений ОА радона в помещениях 

210/7 и 208/12 в зависимости от ΔТ представлены на рис. 4. Аппроксимация показала, что концентра-

ция оставалась практически неизменной, хотя величина ΔТ в зимний период достигала -25 °С, а в 

летний +18 °С. Таким образом, даже высокие суточные колебания ΔТ практически не влияли на со-

держание радона. В то же время на рис. 4 видно, 

что распределение концентраций радона имеет 

форму колокола: наиболее высокие концентрации 

приходятся на область, где ΔТ близка к 0 °С, т.е. 

когда отсутствуют конвективные потоки. Ранее 

такую зависимость наблюдали в помещении 012/7 

[10]. 

При исследовании радона скорость ветра 

во внешней среде отслеживали по измерениям на 

метеостанции «Чернобыль». Ранее было установ-

лено [20 – 23], что средние скорости ветра более 

4 – 5 м/с и порывы свыше 10 – 11 м/с приводили к 

значительному увеличению (на порядок величины) 

ОА аэрозолей-носителей продуктов аварии, вы-

брасываемых в атмосферу через систему «Байпас». 

Однако переносить эту закономерность на радон 

нельзя, поскольку различаются механизмы генера-

ции этих веществ: радон в виде газа эманирует из 

бетона, а аэрозоли-носители продуктов аварии 

возникают при разрушении (эрозии) материалов. 

В марте – мае 2013 г. было четыре ветре-

ных дня, но, к сожалению, станция СРС-05 при 

этом не работала. В сентябре и октябре сильных ветров не наблюдали. В ноябре средние скорости 

ветра хотя и были высокие, но порывы не превышали 9 м/с. Наиболее ветреным выдалось начало де-

кабря. Так, со второй половины дня 1 декабря и до рассвета 3 декабря максимальные порывы ветра 

превышали 9 м/с. При этом 2 декабря в два срока наблюдения отмечены порывы 15 м/с. Однако, как 

видно на рис. 2, это не привело к существенному изменению ОА радона. Итак, малая статистика на-

блюдений не позволяет сделать обоснованные выводы о влиянии ветра на содержание радона в по-

мещении 210/7. 

ЭРОА радона и торона 

В мае – декабре 2013 г. прибором «Альфа-

рад+А» были отобраны 36 проб для определения 

ЭРОА радона и торона, а также коэффициента 

 FRn, характеризующего сдвиг радиоактивного 

равновесия радона и ДПР [24]. Полученные зна-

чения ЭРОАRn и ЭРОАTn приведены на рис. 5. 

Средняя величина ЭРОАRn составляла 30 – 

40 Бк/м
3
. Из рис. 5 следует, что ЭРОАRn примерно 

в 20 раз превышала ЭРОАTn. Ранее наличие торо-

на в объекте «Укрытие» отмечалось в [25]. 

По величинам ЭРОАRn рассчитали ОА ра-

дона (АRn), поскольку ЭРОАRn = АRn ∙ FRn. Полу-

ченные значения приведены на рис. 6. Они не-

сколько отличаются от того, что представлено на 

рис. 3. Очевидно, это связанно с различием в ка-

либровках приборов, а также с тем, что АRn полу-

чены путем пересчета из ЭРОАRn. 

Рис. 4. Диаграмма рассеяния одновременно изме-

ренных ОА радона и разности температур воздуха 

внутри помещений 210/7 и 208/12 и снаружи. 
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Рис. 5. Соотношение ЭРОАRn и ЭРОАTn. 
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Значения FRn представлены на рис. 7. Большинство их находится в диапазоне 0,6 – 0,9 при 

среднем значении 0,8. Поскольку FRn < 1, то, следовательно, равновесие радона с ДПР не достигается. 

Это может быть только вследствие поступления «чистого» воздуха (с малой концентрацией радона) 

из внешней среды. Таким образом, в подреакторном пространстве существует небольшой воздухооб-

мен с внешней средой. Исходя из динамики аппроксимирующей кривой на рис. 7 и ее уравнения 

FRn = 0,11ln(АRn) + 0,36, следует, что при FRn = 1 ОА радона может составить около 200 Бк/м
3
. 

0

20

40

60

80

100

21 май 30 июн 9 авг 18 сен 28 окт 7 дек

Rn, Бк/м
3

 

y = 0,11ln(x) + 0,36

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

Rn, Бк/м
3

FRn

 
Рис. 6. ОА радона в помещении 208/12  

в мае – декабре 2013 г. по измерениям прибором 

«Альфарад+А». 

Рис. 7. Связь ОА радона с коэффициентом 

равновесия. 

Была рассмотрена также связь FRn с разностью температур ΔТ внутри помещения и за преде-

лами объекта «Укрытие». Из рис. 8 следует, что коэффициент равновесия практически мало зависит 

от ΔТ. Максимальные значения FRn, тяготеют к области ΔТ = 0, что соответствует отсутствию кон-

вективных потоков воздуха. Об этом уже упоминалось выше при рассмотрении данных на рис. 4. 

Кратность воздухообмена 

Определить кратность воздухообмена (λV) можно на основе расчетов, представленных в [26, 

27]. Воспользовавшись табл. 4.11 из [26], был построен график (рис. 9) для всех FRn, измеренных в 

помещении 208/12. Полученные данные аппроксимируются уравнением y = 5,5x
2
 - 10,4x + 5. 

y = -0,0006x
2
 + 0,0044x + 0,8
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Рис. 8. Зависимость коэффициента равновесия ДПР 

(FRn) от разности температур воздуха внутри 

помещения и во внешней среде (ΔТ). 

 

Рис. 9. Связь λV  с  FRn. 
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Связь λV  с  FRn была представлена также в полулогарифмических координатах (рис. 10). Вид-

но, что в диапазоне FRn от 0,4 до 0,9, в котором находятся практически все результаты, полученные с 

помощью прибора «Альфарад+А» (см. рис. 8), зависимость λV от FRn можно аппроксимировать лини-

ей, соответствующей экспоненциальному уравнению y = 30e
-6x

 или полиноминальному y = 5,5x
2
 – 

10,4 + 5. 

Для помещений, где помимо радона имеется торон, важно определить еще FTn. Зная λV, сде-

лать это можно по табл. 4.14, представленной в [26], или по рис. 11, построенному по данным этой 

таблицы. Видно, что связь λV  с FTn аналогична приведенной на рис. 9, но имеет более крутой ход. 

Благодаря этой «находке» при расчете доз можно не измерять концентрацию торона, а определять 

только содержание аэрозолей 
212

Pb – одного из дочерних продуктов торона. Сделать это достаточно 

просто, поскольку он является бета-, гамма-излучателем с периодом полураспада 10,6 ч. 

y = 5,5x
2
 - 10,4x + 5

y = 30e
-6x

0,01

0,1

1

10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

 FRn

 λv

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

 FTn  

 λv 

y = -0,5ln(x) - 1,47

 
Рис. 10. Связь кратности воздухообмена (λV) 

с коэффициентом равновесия ДПР (FRn).  
Рис. 11. Связь λV  с FТn. 

 

Содержание аэрозолей 
212

Pb 

Аэрозоли-носители 
212

Pb отбирали из помещения 210/7 на многослойные фильтры Петрянова 

одновременно с продуктами Чернобыльской аварии. Всего получили 61 пробу. Содержание 
212

Pb и 

ДПР рассчитывали по кривым распада бета-активности фильтров. Для этого измерения на радиомет-

ре КРК-1 выполняли дважды: через несколько 

минут после окончания пробоотбора и затем че-

рез 4 – 5 сут, когда практически полностью рас-

падались ДПР и сам 
212

Pb. Первое измерение 

позволяло определить содержание ДПР, а пов-

торное – бета-активных нуклидов-продуктов 

аварии (
90

Sr + 
90

Y, 
137

Cs) и 
212

Pb. 

Как видно на рис. 12, ОА 
212

Pb значи-

тельно варьировала, достигая 30 – 35 Бк/м
3
 при 

среднем значении 11,2 Бк/м
3
. Наблюдался се-

зонный ход концентрации: минимум в холодный 

период года и максимум – в теплый. 

Временная динамика ОА 
212

Pb положи-

тельно коррелировала с ДПР (рис. 13) и самим 

радоном (см. рис. 3 и 6). Из данных, представ-

ленных на рис. 13, также следует, что средняя 

ОА ДПР составила 96 Бк/м
3
. 

Рис. 12. ОА 
212

Pb в помещении 210/7 в 2013 г. 
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Дисперсность аэрозолей-носителей ДПР 

Использование многослойных компози-

ций фильтров Петрянова [28] позволило одно-

временно определить в подреакторном простран-

стве радионуклидный состав, ОА аэрозолей и 

распределение по размерам (дисперсность) [29]. 

Исходя из количества радионуклидов, уловлен-

ных в слоях, рассчитывали активностный меди-

анный аэродинамический диаметр (АМАД) и 

стандартное геометрическое отклонение σ. На 

рис. 14 приведены результаты, полученные в по-

мещении 210/7 [6], из которых следует, что 

АМАД аэрозолей-носителей ДПР широко варьи-

ровал, но наиболее часто соответствовал 0,03 – 

0,2 мкм. Это согласуется с измерениями, выпол-

ненными в различных воздушных средах [1, 2, 

10, 30]. Какой-либо временной динамики АМАД 

в помещении 210/7 не обнаружено. Необходимо 

отметить существенное различие в величинах 

АМАД носителей ДПР и продуктов Чернобыль-

ской аварии. Последние всегда находились на 

более крупных аэрозолях диаметром 1 – 10 мкм. 

Это связано с тем, что они образуются при 

диспергационных процессах (измельчение, тре-

ние, эрозия и др.). Аэрозоли-носители ДПР 

возникают при конденсационных процессах 

(осаждение атомов полния и висмута на атмос-

ферных ядрах конденсации после распада мате-

ринского газа) и поэтому имеют субмикронные 

размеры. 

Ингаляционные дозы от радона, торона и их 

дочерних продуктов 

Согласно [24] содержания радона, торона 

и их дочерних продуктов в жилых и промышлен-

ных зданиях в величинах ЭРОА находят из кон-

центраций аэрозолей короткоживущих дочерних 

продуктов по уравнениям 
 

ЭРОАRn = 0,10APo-218 + 0,51APb-214 + 0,38ABi-214, 

ЭРОАТn = 0,91 ∙ APb-212 + 0,09 ∙ ABi-212, 
 

где Аi  – объемные активности дочерних продук-

тов радона и торона. 

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ [31] мощность ингаляционной дозы (D, мкЗв/ч) 

рассчитывают по уравнению 
 

D = 10
-3

[(0,17 + 9FRn)ARn + (0,11 + 40FTn)ATn]. 
  

На основании представленных выше измерений была рассчитана величина D, которую мог 

получить персонал в подреакторных помещениях в 1988 – 1992 гг. при поиске остатков ядерного то-

плива [32] или персонал, находящийся в объекте «Укрытие» в течение 1800 ч (рабочее время за год). 

Было принято: АRn = 80 Бк/м
3
, FRn = 0,8, АPb-212 = 11 Бк/м

3
. Получено D = 1,8 мЗв/год, что составляет 

9 % от предела годовой эффективной дозы персонала категории А (20 мЗв) [11]. 

Следует заметить, что хотя наличие радона и ДПР в значительных количествах в объекте 

«Укрытие» обнаружено давно, однако регламентных наблюдений за ними не проводили, а ингаляци-

онные дозы не учитывали. 
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Рис. 13. ОА аэрозолей 
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Pb (○) и ДПР (■) 

в помещении 210/7 в 2013 г. 

Рис. 14. АМАД аэрозолей-носителей ДПР (х) 

и продуктов Чернобыльской аварии ( ) 

в помещении 210/7 в 2013 г. 
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Заключение 

В помещении 210/7, в которое в 1986 г. проник лавовый поток, и в смежном помещении 

208/12 зарегистрированы разовые ОА радона 450 Бк/м
3
. В 2013 г. средняя концентрация составляла 

80 Бк/м
3
. Обнаружение аэрозолей-носителей 

212
Pb с ОА до 30 – 35 Бк/м

3
 свидетельствовало, что из 

бетонных конструкций подреакторного пространства эманирует также торон. Наличие радона, торо-

на и их дочерних продуктов затрудняет радиационный контроль и экспрессные измерения аэрозолей-

продуктов Чернобыльской аварии. Кроме того, это приводит к дополнительному облучению персо-

нала: расчетная годовая ингаляционная доза достигает 10 % от предела годовой эффективной дозы. С 

помощью пакетов трехслойных волокнистых фильтров Петрянова найдено, что аэрозолями-

носителями дочерних продуктов радона и торона являются аэрозоли с АМАД около 0,1 мкм. В соот-

ветствии с рекомендациям МАГАТЭ это необходимо учитывать при выборе дозовых коэффициентов 

для расчета ингаляционных доз. Установлено, что среднее значение коэффициента равновесия радона 

и ДПР составляет 0,8. Это свидетельствуют о слабом воздухообмене в подреакторном пространстве 

объекта «Укрытие», которое вентилируется только за счет естественной тяги. После возведения «Ар-

ки» над объектом «Укрытие» радиационная обстановка по радону может ухудшиться из-за снижения 

естественного проветривания. 
 

Авторы благодарят А. А. Котлярова и А. А. Афонина из приборостроительной компании 

«НТМ-Защита» за любезно предоставленные радоновую станцию СРС-05 и радиометр «Альфа-

рад+А». 
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РАДОН У ПІДРЕАКТОРНОМУ ПРИМІЩЕННІ 210/7 ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» 
 

За допомогою сейсмічної радонової станції СРС-05 у приміщеннях 210/7 і 208/12 об'єкта «Укриття» ви-

конано 14 сеансів спостережень тривалістю від 70 до 155 годин і відібрано близько 60 проб радіометром «Аль-

фарад+А». Установлено, що при середній концентрації радону 80 Бк/м
3
 максимальні значення досягали 

450 Бк/м
3
. Виявлено аерозолі-носії 

212
Pb з об'ємною активністю до 30 – 35 Бк/м

3
. Медіанний за активністю аеро-

динамічний діаметр аерозолів-носіїв дочірніх продуктів радону і торону становить близько 0,1 мкм. Коефіцієнт 

рівноваги радону і його дочірніх продуктів 0,8, що свідчить про слабкий повітряний обмін у підреакторному 

просторі об'єкта «Укриття». При вдиханні радону, торону та їхніх дочірніх продуктів ефективна доза опромі-

нення персоналу об'єкта «Укриття» може досягати 10 % від ліміту ефективної дози. 

Ключові слова: об'єкт «Укриття», радон, дочірні продукти радону, доза опромінення. 
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RADON IN SUB-REACTOR ROOM 210/7 OF “UKRYTTYA” OBJECT 
 

Characterization of radon, thoron and their daughter products in steam-distributing corridor rooms of Chor-

nobyl NPP “Ukryttya” object, is described. In rooms 210/7 and 208/12 of the “Ukryttya” object, 14 sessions with using 

seismic radon station SRS-05 were made, which lasted from 70 to 155 hours, and sampled near 60 aerosol samples with 

radiometer “Alfarad+A”. It was stated that under average radon concentration 80 Bq/m
3
, maximum values reached 

450 Bq/m
3
. The aerosol-carriers of 

212
Pb had volumetric activity up to 30 – 35 Bq/m

3
. Availability of radon, thoron and 

their daughter products impedes radiation monitoring and express measurements of aerosols-products of Chernobyl ac-
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cident. The use of multi-layer Petryanov's filters allowed simultaneously researching the aerosol activities and their in-

size distribution. Based on amount of radionuclides retained in the layers, activity median aerodynamic diameter and 

standard geometry error was calculated. Average active median aerodynamic diameter of daughter products of radon 

and thoron was 0.1 μm. Middle value of equilibrium coefficient of radon and its daughter products was 0.8. It evidence, 

that air change in sub-reactor rooms of the “Ukryttya” object is week. In the surveyed rooms, additional personnel ex-

posure due to radon and its daughter products inhalation can make around 10 % of limiting effective admissible dose. 

After the Arch is installed over the “Ukryttya” object, radiation situation for radon could deteriorate due to reduced nat-

ural airing. 

Keywords:”Ukryttya” object, radon, daughter products of radon, activity median aerodynamic diameter, radia-

tion doze. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ЯДЕРНО-ОПАСНЫХ СКОПЛЕНИЙ НБК-ОУ ЧАЭС ДЛЯ ВЕРСИИ ИХ КОРИУМНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Представлена версия материального происхождения скоплений топливосодержащих масс (ТСМ), обна-

руженных в местах глубокого проплавления подреакторной плиты разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС и 

представляющих ядерную опасность. Изучены последствия сценария высокотемпературного взаимодействия 

расплава топлива (кориума), который мог образоваться в перегретой части активной зоны РБМК-1000, с бето-

ном пола подаппаратного помещения 305/2. Рассмотрены варианты, отличающиеся исходным составом кориу-

ма и начальной температурой его взаимодействия с бетоном (ВРБ). Рассчитаны диапазоны геометрических и 

физических характеристик продуктов ВРБ - ТСМ с высоким содержанием урана. Дана оценка элементного со-

става силикатной матрицы ядерно-опасных скоплений при условии наличия в их составе урана с массовой до-

лей 45 - 55 %.  Проведено сравнение результатов, полученных в работе, с опубликованными данными, в том 

числе ранее использовавшимися в модельных расчетах и оценке возможных последствий самопроизвольной 

цепной реакции деления. 

Ключевые слова: тяжелая авария на АЭС, РБМК-1000, кориум, остаточное тепловыделение, продукты 

ВРБ, ядерно-опасные скопления, топливосодержащие массы. 
 

Введение 
 

Неуправляемый разогрев топливных сборок ядерного реактора 4-го блока ЧАЭС, разрыв тру-

бопроводов охлаждающего контура с последующими паровым взрывом и детонацией воздушно-

водородной смеси привели 26 апреля 1986 г. к тяжелейшей по масштабам последствий аварии в ис-

тории атомной энергетики [1]. Были разрушены все барьеры безопасности и полностью дефрагмен-

тирована активная зона (АЗ). В ходе неконтролируемых высокотемпературных процессов облученное 

топливо испытало несколько видов термохимического метаморфизма: испарение, диспергирование, 

плавление и ассимиляцию [2]. Активная стадия аварии завершилась образованием топливосодержа-

щих масс (ТСМ) в виде силикатного расплава топлива, который распространился в нижних помеще-

ниях энергоблока и застыл в виде лавообразных ТСМ (ЛТСМ). При этом ТСМ с наиболее высоким 

содержанием урана остались в эпицентре образования ЛТСМ в местах глубокого проплавления бето-

на подреакторной плиты (ПП) [3]. Обнаружение скоплений ТСМ, представляющих ядерную опас-

ность (ЯОС), потребовало внести изменения в ранее предложенные сценарии аварийных процессов, 

которые не допускали условий их образования [4].  

Границы ЯОС в массиве поврежденной ПП были оценены по результатам систематизации 

данных измерений плотности потока нейтронов, мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и 

температуры [3]. Данные расчетных исследований продемонстрировали наличие в зоне их локализа-

ции условий для реализации самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР). На основе численного 

анализа и расчетов были изучены характерные особенности ее возникновения и развития в объеме 

ЯОС, в том числе и при изменении режима влажности внутри нового безопасного конфайнмента объ-

екта «Укрытие» (НБК-ОУ) ГСП ЧАЭС герметичного типа [5, 6]. 

Важной проблемой, от решения которой в конечном итоге зависит точность оценки возмож-

ных последствий СЦР, является использование наиболее реалистичной модели материальной среды 

скоплений, содержащих критическую массу топлива с оптимальным водо-урановым соотношением. 

Выводы, которые были сделаны относительно текущего состояния ЯОС, опирались на результаты, 

полученные «домешиванием» урана к химическому составу, характерному для черных ЛТСМ [5]. 

Отсутствие проб из этой зоны не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть имеющиеся расчетные 

данные, используемые для оценки ядерной безопасности НБК-ОУ. 

Если рассматривать ЯОС ТСМ как продукт взаимодействия расплава материалов перегретой 

АЗ (кориума) с бетоном (ВРБ), то в этом аспекте открывается уникальная возможность оценить ха-

рактеристики материальной среды таких скоплений с позиции последствий, характерных для аварий 

на АЭС с выходом тепловыделяющего расплава в подреакторное пространство и активным его взаи-

модействием с различными бетонными конструкциями [7]. 
 

©  А. В. Михайлов, 2018 

doi.org/10.31717/1813-3584.18.31.7


А. В. МИХАЙЛОВ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 60 

Цель работы - оценить характеристики материальной среды ЯОС ТСМ НБК-ОУ ЧАЭС для 

версии их кориумного происхождения. 
 

Методика исследований 
 

Известно, что при запроектной аварии на АЭС с расплавлением конструкционных элементов 

АЗ ядерного реактора соответственно химическому составу исходных материалов и условиям их 

окисления образуется кориум,  представляющий систему из двух несмешивающихся жидкостей - ме-

таллической и оксидной [8 - 10]. Оксидная компонента кориума (ОКК) формируется в результате 

расплавления таблеток топлива и растворения в этом расплаве циркония оболочек твэлов и его окси-

да. Металлическая компонента кориума (МКК) образуется из продуктов расплавления стальных 

внутрикорпусных устройств, состоящих преимущественно из железа, никеля и хрома.  

В случае, когда стальная оболочка реактора не выдерживает локальных термических нагру-

зок, в ее наиболее энергонапряженной зоне образуется прожог, открывающий путь кориуму в подре-

акторное пространство защитной гермооболочки - контейнмент [11, 12]. При таком развитии событий 

и отсутствии специальных устройств локализации расплава в результате ВРБ исходный состав тепло-

выделяющего расплава разбавляется продуктами теплового разложения бетона [7, 13].  

В работе изучали наиболее вероятные последствия сценария высокотемпературного взаимо-

действия кориума, который мог образоваться в перегретой части АЗ РБМК-1000 4-го энергоблока 

ЧАЭС с бетоном пола в юго-восточном квадранте подаппаратного помещения 305/2.  

Исходный состав кориума определяли на основании данных о материалах, из которых были 

изготовлены конструкции твэлов и тепловыделяющих сборок (ТВС) РБМК-1000 [14]. В сценарии 

развития событий при кризисе теплоотдачи предполагалось, что формирование кориума начинается с 

образования ОКК в результате плавления диоксида урана в перегретой части таблетки. Последующее 

растворение в расплаве циркония и диоксида циркония формирует исходную систему UO2-Zr-ZrO2. 

При таких условиях степень окисленности циркония до диоксида циркония зависит от интенсивности 

окисления оболочки твэла водяным паром. В расчетах использовалось отношение цирконий/диоксид 

циркония, равное 1 : 2, как наиболее вероятное и среднее по диапазону 55 – 70 %, который наиболее 

часто используют в аналогичных оценках. Отношение U/Zr принималось равным его среднему зна-

чению, характерному для неповрежденных твэлов РБМК-1000.  

Процесс формирования МКК для такого сценария аварийных событий связывался с результа-

том пополнения его объема компонентами расплавленных стальных элементов ТВС, которые могли 

оказаться на пути стекания расплава вниз к нижней части АЗ. Соотношение Zr/Fe определялось по 

данным о средней массе циркониевых сплавов и коррозионно-стойкой стали в конструкции ТВС 

РБМК-1000.  

В отличие от корпусных реакторов на пути движения чернобыльского кориума вниз по топ-

ливным каналам находилась массивная нижняя опорная металлоконструкция (схема ОР). При взрыв-

ной разгерметизации реакторного пространства часть тепловыделяющего расплава могла быть сбро-

шена на пол помещения 305/2, преимущественно к ее южной стене. Наклон в этом направлении ос-

тавшейся целой ¾ части схемы ОР и наличие значительного оплавления южной опоры на высоте, со-

ответствующей высотной отметке верхней плиты, свидетельствуют о возможности такого события.  

После расплавления металлической обшивки тепловой защиты пола других препятствий для 

взаимодействия кориума с бетоном ПП не оставалось. Образование каверны, характерной для по-

следствий интенсивного ВРБ, создало условия для накопления в ее объеме наиболее тяжелых компо-

нентов - ТСМ с высокой концентрацией урана и металла.  

Оценка физических характеристик конечного продукта ВРБ - ТСМ (кориума, разбавленного 

компонентами термически деградированного бетона) производилась для модели многокомпонентно-

го раствора в соответствии с методическими подходами, изложенными в [9]. Плотность жидких ком-

понентов кориума на начало взаимодействия с бетоном оценивалась с использованием данных, при-

веденных в табл. 1, по формуле 

ρ (Т) = α - β 
.
 (Т – Тпл), 

 

где ρ - плотность жидкой компоненты кориума; α и β - постоянные; Тпл - температура плавления. 

Парциальная плотность смеси сухих компонентов бетона, образовавшихся после его термиче-

ского разложения и вошедших в состав силикатного расплава топлива, принималась равной 2,8 г/см
3
. 

Оценка объемных характеристик затвердевших ТСМ производилась в предположении о наличии в 

составе силикатной матрицы бесконечного кластера пор, образовавшегося при фиксации в ее струк-

туре газовых пузырей, не успевших выйти на поверхность стекломассы до застывания.  
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Таблица 1. Параметры линейной зависимости плотности жидких компонентов кориума от температуры 
 

Фаза 
Величина 

Тпл, К 
Источник 

данных α, г/см
3
 β, г/(см

3
 
.
 К) 

U 17,32 2,15·10
-3

 1406 [9] 

UO2 8,86 9,28·10
-4

 3120 [9] 

U3O8 7,90 1,13·10
-4

 2800 - 3100 [15] 

Zr 6,11 2,41·10
-4

 2133 [9] 

ZrO2 4,72 3,57·10
-4

 2988 [9] 

Fe 7,05 7,06·10
-4

 1808 [9] 

Сталь 6,96 4,83·10
-3

 1732 [16] 
 

Определение диапазонов возможных геометрических параметров каверны в разрушенном бе-

тоне ПП и временных диапазонов ее образования производилось по результатам сведения материаль-

но-энергетического баланса процессов ВРБ. В каждом из рассмотренных вариантов для расчета ис-

пользовались те же исходные данные, что и в работе [17]. Принимались во внимание остаточное теп-

ловыделение (ОТВ) отработавшего топлива в составе кориума и тепловой эффект окислительно-

восстановительных реакций взаимодействующих компонентов, характерных для ВРБ.  
 

Результаты и обсуждение 
 

Результаты, полученные в настоящей работе в ходе серии расчетов, выполненных для гра-

ничных условий, соответствующих критической композиции в системе с оптимальным уран-водным 

соотношением, максимальной объемной пористостью силикатной матрицы 50 % и средней массовой 

долей урана, равной 50 %, представлены в табл. 2 – 4. 

Данные о возможных составах чернобыльского кориума, который мог сформироваться в пе-

регретой части АЗ РБМК-1000, и расчетные значения его плотности на момент контакта с бетоном 

представлены в табл. 2. Результаты оценки элементного состава материальной среды критической 

композиции с массовой долей урана 45 – 55 % приведены в табл. 3 (С - «кориумное» происхождение; 

L – результат «домешивания» урана к базовому составу черных ЛТСМ по данным работы [5]). В 

табл. 4 представлены результаты оценки возможных диапазонов значений физических характеристик 

ТСМ как продукта ВРБ и соответствующие им геометрические параметры каверны в бетоне ПП.  

Как видно из данных табл. 2, при моделировании процессов взаимодействия кориума с мате-

риалами в подреакторном пространстве, в частности ВРБ, учет температурной зависимости позволяет 

внести существенную поправку в исходное значение плотности жидкого кориума. Причем, чем выше 

его температура на момент начала взаимодействия с бетоном, тем в большей степени мы можем 

ошибаться, не принимая в расчет подобное свойство перегретого расплава.  

Для оценки степени корректности результатов, полученных в работе, был проведен сравни-

тельный анализ расчетных значений, приведенных в табл. 2 и 4, с данными, опубликованными в ра-

ботах [7 - 10, 12, 13, 18]. Было установлено, что изученные варианты сценария ВРБ находятся в хо-

рошем согласии с данными работ [9, 10, 18] как по версиям исходного состава кориума и его харак-

теристикам, так и по расчетной плотности конечных продуктов его взаимодействия с бетоном ПП. 

Следует особо отметить, что в работе [18] при помощи кода СОКРАТ анализировались последствия 

аварийной ситуации во многом схожей с рассмотренной в работе как по первоначальному событию, 

инициировавшему расплавление твэлов, так и таким параметрам, как: мощность ОТВ на момент кон-

такта с бетоном пола; состав бетона и толщина бетонного перекрытия; наличие стальной облицовки 

(08Х18Н10Т) с примерно такой же толщиной; массовые отношения основных компонентов в распла-

ве; пористость конечных продуктов ВРБ.  

В работе [8] отмечена интересная особенность протекания ВРБ, обусловленная последствия-

ми накопления слоя металла на дне ванны расплава в процессе ее стратификации. По данным этой 

работы инверсия оксидного и металлического слоев приводит к существенному уменьшению объем-

ной плотности энерговыделения и соответственно снижению тепловой нагрузки (теплонапряженно-

сти) на материалы, находящиеся ниже ванны расплава. Для нашей ситуации подобное обстоятельство 

позволяет найти объяснение тому, почему не произошел сквозной прожог плиты перекрытия: на дне 

каверны образовался тепловой экран из металла после падения плотности разбавленного кориума до 

значений, сравнимых с плотностью стали и ниже для пористых ТСМ (см. табл. 1 и 3). Как следствие 

падения теплонапряженности на подстилающий слой бетона произошло замедление его абляции в 

вертикальном направлении вплоть до полного ее прекращения. Аналогичный эффект по данным ра-
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бот [8 – 10, 12] наблюдается в случае применения специальных жертвенных материалов для направ-

ленного понижения плотности тепловыделяющего расплава, вышедшего за пределы корпуса ВВЭР в 

подреакторное пространство. Подобный технологический прием позволяет отделить разбавленный 

кориум от бетона слоем металла, остановить его дальнейшее разрушение и существенно понизить 

скорость генерации радиоактивных аэрозолей и водорода.  

 
Таблица 2. Состав и характеристики кориума чернобыльского происхождения в зависимости от степени 

окисления его компонентов и наличия железа расплавленных  конструкционных элементов канала 

 

Код версии со-

става кориума 

Характеристики кориума 
Масса, т Плотность, 

г/см
3
 

Фазовый состав Химический состав 

мас. % мас. % ат. % 

ОКК-1-1 UO2 

Zr 

ZrO2 

70,7 

7,9 

21,4 

U 

Zr 

O 

62,0 

23,8 

14,2 

18,5 

18,5 

63,0 

29,00 9,16 

(8,04 - 8,64) 

ОКК-1-2 UO2 

Zr 

ZrO2 

Fe 

70,4 

7,9 

21,3 

0,4 

U 

Zr 

Fe 

O 

61,8 

23,7 

0,4 

14,1 

18,4 

18,4 

0,6 

62,6 

29,13 9,15 

(8,03 - 8,63) 

ОКК-1-3 UO2 

ZrO2 

68,8 

31,2 

U 

Zr 

O 

60,4 

23,2 

16,4 

16,6 

16,6 

66,8 

29,80 9,00 

(7,87 - 8,47) 

 

ОКК-1-4 UO2 

ZrO2 

Fe 

68,5 

31,1 

0,4 

U 

Zr 

Fe 

O 

60,2 

23,1 

0,4 

16,3 

16,5 

16,5 

0,5 

66,5 

29,93 9,00 

(7,86 - 8,46) 

ОКК-2-1 U3O8 

ZrO2 

69,5 

30,5 

U 

Zr 

O 

59,0 

22,6 

18,4 

15,1 

15,1 

69,8 

30,50 7,56 

(6,98 - 7,13) 

ОКК-2-2 U3O8 

ZrO2 

Fe 

69,2 

30,4 

0,4 

U 

Zr 

Fe 

O 

58,8 

22,5 

0,4 

18,3 

15,0 

15,0 

0,5 

69,5 

30,63 7,56 

(6,97 - 7,12) 

 

П р и м е ч а н и е. В скобках приведены данные, соответствующие результата расчета с учетом темпе-

ратурной зависимости плотности жидких компонентов расплава в диапазоне значений температуры от 1900 до 

2700 К. 

 

При рассмотренных выше условиях протекания ВРБ и отсутствии других источников разбав-

ления кориума в ванне расплава наступает фаза ее стабилизации по материальному составу. Следует 

подчеркнуть, что характеристики продуктов ВРБ, приведенные в табл. 4, относятся только к наиболее 

плотному слою ТСМ с высоким содержанием урана, ниже которого располагается  слой металла, как 

показано на рисунке. Выше, как известно, ЯОС ТСМ покрыты слоем черных ЛТСМ, образовавшихся 

при расходе шихты из фрагментов АЗ [3, 4].  

Геометрические размеры каверны (см. табл. 4) были определены по результатам сведения ма-

териально-энергетического баланса процессов с учетом ОТВ отработавшего топлива в составе ко-

риума как основного источника тепла и экзотермического эффекта от окислительно-восстанови-

тельных реакций в ванне расплава. Согласно полученным данным при ОТВ порядка 200 кВт/т урана 

на момент контакта кориума с металлической обшивкой пола для завершения активных процессов 

вертикальной абляции бетона и формирования в объеме образовавшейся каверны (см. табл. 4) ТСМ с 

элементным составом, как в табл. 3, потребовалось время от 12,5 до 14,5 ч. По данным японских ис-

следователей, оксидная часть расплава (ТСМ с высоким содержанием урана) может содержать фазы 

(U, Zr)O2+х, (Zr, U)SiO4 и CaAl2Si2O8 [19, 20]. При этом, как схематически показано на рисунке, вокруг 

ТСМ с высоким содержанием урана должен остаться слой термически разрушенного бетона и корка. 

В целом ряде работ, обзор которых детально изложен в [7], особое внимание уделено влия-

нию на процессы ВРБ образующегося слоя корки на границе «расплав – бетон». Это обусловлено 

тем, что этот промежуточный слой требует не только значительных затрат энергии на его разруше-

ние, но и препятствует поступлению в расплав новых порций продуктов термического разложения 

бетона. По результатам многочисленных экспериментальных исследований известно, что на своих 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 63 

границах (с силикатным расплавом топлива, с одной стороны, и термически разрушенным бетоном, с 

другой) этот слой представляет собой керамическую (стеклообразную) корку, которая может быть 

пронизана многочисленными порами (увеличенный фрагмент спеченных фрагментов бетона на ри-

сунке). По данным японских исследователей, которые изучали возможные последствия ВРБ на трех 

аварийных блоках АЭС «Фукусима-Дайичи», состав этого химического соединения может быть вы-

ражен формулой CaAl2Si2O8. При этом слой корки, непосредственно прилегающий к разбавленному 

кориуму, может содержать 3 - 4 мас. % урана.  

 
Таблица 3. Элементный состав ЯОС ТСМ и верхнего слоя черных ЛТСМ 

 

Элемент 
Содержание, мас. % 

Версия состава ЯОС ТСМ Версия состава черных  ЛТСМ  

С L [5]* [17]**   

U 45,00 - 55,00 53 4,7 4,6 (3,8 - 5,7) 

Zr 17,00 – 21,00 4,7 3,1 4,2 (4,0 - 4,3) 

Fe  0,18 - 0,53 0,2 1,4 1,2 (0,35 - 5,5) 

Si 4,85 - 5,60 10,7 29,0 30,9 (28,5 - 33,0) 

Mg 0,06 - 0,07 0,7 2,3 2,5 (2,3 - 3,0) 

Ca 1,15 - 1,33 1,6 5,3 5,1 (4,5 - 6,1) 

Na 0,30 - 0,34 1,5 4,0 4,2 (3,9 - 4,6) 

Al 0,72 - 0,83 1,2 4,8 4,0 (3,9 - 4,6) 

О 21,22 - 22,54*** 26,1 44,5 42,4 

Другие 0,90 - 0,93 0,3 0,9 0,87 
 

* Базовый состав ЛТСМ, который использовался для расчета версии L. 

     ** Данные приведены для сравнения. 

   *** Без учета наличия воды в порах. 

 
Таблица 4. Диапазоны значений характеристик ЯОС ТСМ и каверны в бетоне 

 

Параметр 
Вариант расчета 

1 2 3 

Плотность ТСМ, г/см
3
 6,83 - 7,95 6,47 - 7,51 6,34 - 7,01 

Объемная плотность при максимальной пористости 

ТСМ, г/см
3
 

3,92 - 4,48 3,73 - 4,25 3,67 - 4,00 

Объем каверны в бетоне (h = 1,4 м), м
3
  14,10 - 16,40 14,90 - 17,30 16,00 - 17,70 

Объем ЯОС ТСМ (h = 0,9 м), м
3
 9,05 - 10,53 9,60 - 11,13 10,28 - 11,35 

Радиус каверны (на отметке +9,10), м 1,79 - 1,93 1,84 - 1,98 1,91 - 2,00 
 

П р и м е ч а н и е. 1 – результаты получены без учета зависимости плотности расплава от температуры; 

2 и 3 соответствуют результатам, полученным с учетом температурной зависимости плотности жидких компо-

нентов расплава для Т = 1900 и 2700 К. Диапазоны значений включают спектр данных, рассчитанных для изу-

ченных версий состава кориума. 

 

По мере продвижения фронта ВРБ граница раздела «кориум-бетон» смещается как в верти-

кальном, так и горизонтальном направлениях. Периодически происходит разрушение (вскрытие) 

корки под действием напора газов, которые накапливаются под ней в результате термического раз-

ложения составляющих бетона [7]. Фрагменты разрушенной корки (CaAl2Si2O8, (Zr, U)SiO4) раство-

ряются в расплаве топлива, разбавляя оксидную компоненту кориума, либо всплывают на его по-

верхность, образуя сверху малоплотный слой расплавленных силикатов с низким содержанием урана 

(ЛТСМ). В местах вскрытия корки образуются каналы, обеспечивающие свободную конвекцию газо-

образных продуктов из слоя эродированного бетона в расплав. Барботаж газов через ванну расплава 

приводит к перемешиванию расплава, активному доокислению исходных компонентов кориума и 

высвобождению продуктов деления топлива. На границах с новым слоем термически разрушенного 

бетона вновь образуется корка, проницаемая для газов [13]. 

Через определенное время удельного тепловыделения по фронту ВРБ оказывается недоста-

точным, чтобы расширить зону эрозии бетона, а напора газов не хватает, чтобы вскрыть корку. После 

стратификации несмешивающихся компонентов металлический слой как наиболее плотный, опуска-

ется на дно (см. рисунок). Наступает этап стабилизации состава ванны силикатного расплава ТСМ в 

границах зоны прожога ПП, отделенной от остального массива бетона стеклообразной коркой.  
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Формирование ванны силикатного расплава в результате взаимодействия кориума с бетоном.  

 

Если вернуться к данным табл. 3, то можно отметить следующее. Во-первых, в составе ТСМ и 

ЛТСМ присутствуют все необходимые элементы для образования химических соединений, которые, 

по мнению японских исследователей, могут составлять каркас ТСМ и корки на границе с нерасплав-

ленным бетоном ПП. Во-вторых, состав материальной среды ЯОС ТСМ, полученный в результате 

механического «домешивания» урана к базовому составу черных ЛТСМ, которые, как известно, по-

крывают скопление сверху, существенно отличается от версии ее «кориумного» происхождения. В  

первую очередь это относится к цирконию. Согласно данным [8] после доокисления уран и цирконий 

остаются в оксидной части кориума, а после охлаждения обнаруживаются в составе простой эвтекти-

ческой смеси твердых растворов (U, Zr)O2±x и (Zr, U)O2. В том случае, если только незначительные 

количества урана и циркония переходят в результате экстракции расплавленной сталью (железом) в 

металлическую компоненту кориума, как это отмечено в работе [8], результирующее отношение U/Zr 

не должно существенно отличаться от исходного значения. Как видно из данных табл. 3, в продуктах 

ВРБ «кориумного» происхождения это соотношение сохранено, а в результатах механического «до-

мешивания» - нет. Существенные отличия двух версий наблюдаются и для других элементов, в том 

числе и для важных с точки зрения замедляющей способности нейтронов в среде при расчете воз-

можных последствий СЦР.  

 

Заключение 
 

В настоящей работе проведена оценка элементного состава и характеристик материальной 

среды ЯОС ТСМ для сценария непосредственного взаимодействия кориума, образовавшегося в ТВС 

перегретой части активной зоны РБМК-1000, с бетоном пола подреакторного помещения 305/2. При 

расчете физических характеристик кориума и продуктов ВРБ впервые использованы функциональ-

ные зависимости плотности жидких компонентов расплава от температуры, определены временные 

рамки образования каверны в месте глубокого прожога ПП. На наш взгляд, характеристики матери-

альной среды ЯОС, полученные для версии «кориумного» происхождения ТСМ, представляют более 

реалистичный пакет исходных данных для расчетного моделирования состояния критической компо-

зиции, представляющей ядерную опасность, в условиях изменения температурно-влажностного ре-

жима внутри НБК-ОУ. 
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РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКОВОЇ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЯДЕРНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ СКУПЧЕНЬ НБК-ОУ ЧАЕС ДЛЯ ВЕРСІЇ ЇХНЬОГО ПОХОДЖЕННЯ  

ВІД КОРІУМУ 
 

Представлено версію матеріального походження скупчень паливовмісних мас (ПВМ), які виявлені в 

місцях глибокого проплавлення підреакторної плити зруйнованого 4-го енергоблока ЧАЕС і становлять ядерну 

небезпеку. Вивчено наслідки сценарію високотемпературної взаємодії розплаву палива (коріуму), що міг утво-

https://www-pub.iaea.org/iaeameetings/cn235p/Posters/Toru-Kitagaki-85.pdf
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ритися в перегрітій частині активної зони РВПК-1000, з бетоном підлоги підапаратного приміщення 305/2. Роз-

глянуто варіанти, що відрізняються вихідним складом коріуму і початковою температурою його взаємодії з 

бетоном (ВРБ). Розраховано діапазони геометричних і фізичних характеристик продуктів ВРБ - ПВМ з високим 

вмістом урану. Надано оцінку елементного складу силікатної матриці ядерно-небезпечних скупчень за умови 

наявності в їхньому складі урану з масовою часткою 45 - 55 %. Проведено порівняння отриманих результатів із 

літературними даними, у тому числі й такими, що раніше використовувалися в модельних розрахунках та оцін-

ках можливих наслідків ланцюгової реакції поділу. 

Ключові слова: важка аварія на АЕС, РБМК-1000, коріум, залишкове тепловиділення, продукти ВРБ, 

ядерно-небезпечні скупчення, паливовмісні маси. 
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RESULTS OF CALCULATED ESTIMATES OF MATERIAL ENVIRONMENT CHARACTERIZATION 

FOR NUCLEARLY HAZARDOUS CLUSTERS IN ChNPP NSC – «UKRYTTYA» OBJECT 

AS BASED ON VERSION OF THEIR CORIUM ORIGIN 
 

As result of accident occurred on April 26, 1986 at ChNPP Unit 4, silicate fuel melt, which solidified in the 

form of lava-like fuel-containing masses (FCM), originated in sub-reactor space. In their origination epicenter, in the 

places of deep fusion penetration in sub-reactor slab concrete, FCM clusters representing nuclear hazard (NHC), were 

localized. The objective of current work was to estimate the characteristics of NHC material environment as a product 

of corium with concrete interaction (MCCI) that is typical for the aftermath of NPP severe accidents with escape of core 

melt materials in sub-reactor space. There was an assumption that corium formation, under heat transfer crisis, begins 

from uranium dioxide melting in over-heated pellet part inside fuel element shells. Dilution in melt of zirconium and 

zirconium dioxide produces UO2-Zr-ZrO2 initial system. The estimate of physical characteristics of corium being di-

luted at the MCCI start by negligible amount of steel structures iron was carried out with using well-known model of 

multi-component solution with considering functional dependence of temperature of melt liquid components’ density.  

Geometrical and physical characteristics of MCCI end product (corium diluted by concrete degradation products) were 

calculated for several options differing in initial corium composition and initial MCCI temperature. Element content of 

NHC silicate matrix was estimated under condition of availability in their content of uranium with 45 - 55 % mass 

share.  Timeframes were indentified of their origination in the places of deep fusion penetration in sub-reactor slab con-

crete. The results obtained in this work were compared with published data, including those previously used in model 

calculations and estimates of possible consequences of self-sustaining nuclear chain reaction. 

Keywords: severe accident at NPP, RBMK-1000, corium, spent nuclear fuel afterheat, MCCI products, nuc-

learly-hazardous clusters, fuel-containing masses. 
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КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ИЗ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» 

В УСЛОВИЯХ НОВОГО БЕЗОПАСНОГО КОНФАЙНМЕНТА В 2017 г. 
 

Представлены результаты контроля выбросов радиоактивного аэрозоля из объекта «Укрытие» в 2017 г. 

Максимальное значение скорости неорганизованного выброса наблюдались в декабре - 0,94 МБк/сут. После 

установки “Арки” в проектное положение произошло изменение механизма рассеяния частиц, выносимых в 

окружающую среду. Среднесуточная плотность выпадения радиоактивных частиц на легкую кровлю в 2017 г. 

составила 1,6 кБк/(м
2
∙сут). Концентрация суммы долгоживущих бета-излучающих аэрозолей, поступавших в 

атмосферу через систему «Байпас», находилась, как правило, в диапазоне 0,5 – 1 Бк/м
3
 (максимальная концен-

трация 2,7 Бк/м
3
). Их носителями были частицы с активностным медианным аэродинамическим диаметром 5 – 

10 мкм. 

Ключевые слова: новый безопасный конфайнмент, объект «Укрытие», аэрозоли, объемная активность, 

активностный медианный аэродинамический диаметр. 

Введение 

27 ноября 2016 г. над объектом «Укрытие» была установлена “Арка” нового безопасного кон-

файнмента (НБК). Надвижка “Арки” в проектное положение привела к прекращению поступления ат-

мосферных осадков в объект «Укрытие», смещению среднегодовой температуры внутри его в пози-

тивную область, ограничила влияние метеорологических условий окружающей среды: температуры и 

ветра, которые создавали воздушные потоки в подкровельном пространстве объекта. В результате изме-

нения температурно-влажностного режима происходит постепенное высыхание водных скоплений 

радиоактивно-загрязненных вод в помещениях, снижение влажности воздуха, что в свою очередь 

может привести к повышению вторичного пылеподъма, в том числе и с поверхностей топливосодер-

жащих масс. 

В 2017 г. был продолжен контроль количества и состава радиоактивных аэрозолей, выбрасы-

ваемых из объекта «Укрытие» [1, 2]. Начатые 30 лет назад наблюдения остаются важным источником 

экспериментальных данных, необходимых для оценки радиационной обстановки внутри объекта 

«Укрытие» и его влияния на окружающую среду. 

Результаты контроля выброса радиоактивного аэрозоля через технологические отверстия 

и неплотности легкой кровли объекта «Укрытие» 

Для оценки неорганизованного выброса радиоактивного аэрозоля через технологические от-

верстия и неплотности легкой кровли применяли аккумулирующие планшеты из марли. Как и в пре-

дыдущие годы, планшеты устанавливали над технологическими люками № 7 (ряд И
+1400

, ось 46
+1300

), 

№ 10 (ряд Л
+700

, ось 46
+1300

), № 13 (ряд К
+700

, ось 48-700) и № 15 (ряд Л
+1300

, ось 48-500). Для удержания 

аэрозолей марлю предварительно пропитывали нефтепродуктами (литол-24 и масло-разбавитель). 

На рис. 1 представлена динамика среднесуточной скорости неорганизованных выбросов сум-

мы долгоживущих бета-излучающих нуклидов (Σβ)-продуктов Чернобыльской аварии через неплот-

ности на верхних отметках объекта «Укрытие» в 2015 – 2017 гг. В Σβ включены изотопы 
137

Cs, 
90

Sr + 
90

Y, 
241

Pu. Содержание изотопов 
90

Sr + 
90

Y определялось расчетным методом с использованием 

коэффициента пропорциональности с активностью 
241

Am для базового состава облученного топлива 

4-го энергоблока на момент измерения [3, 4]. 

Среднегодовая скорость неорганизованного выброса Σβ в 2017 г. составила 1,8 кБк/(м
2
∙сут), 

что примерно в два раза ниже, чем в 2015 – 2016 гг. Максимальная скорость выброса в 2017 г. на-

блюдалась в декабре и составила 7,8 кБк/(м
2
∙сут). 

Верхняя оценка суммарного неорганизованного выброса Σβ из объекта «Укрытие» в подароч-

ное пространство в 2017 г. составила 71 МБк (рис. 2). Как видно на рисунке, неорганизованный вы-

брос в 2017 г. был наименьшим за последние 10 лет. 

После установки “Арки” НБК в проектное положение рассеяние частиц, выносимых через 

технологические отверстия и неплотности легкой кровли объекта «Укрытие», оказалось ограничен-

ным подарочным пространством.  Аэрозоль, выносимый из объекта, а также образующийся  при про- 
 

© А. С. Лагуненко, В. Е. Хан, А. К. Калиновский, В. А. Краснов,  

В. А. Кашпур, В. П. Ковальчук, 2018 

doi.org/10.31717/1813-3584.18.31.8


КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 69 

Рис. 3. Динамика плотности выпадения  

на легкую кровлю объекта «Укрытие» 

в 2015 – 2017 гг. 
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Рис. 1. Динамика среднесуточной скорости неоргани-

зованных выбросов Σβ через неплотности на верхних 

отметках объекта «Укрытие» в 2015 – 2017 гг. 

Рис. 2. Динамика неорганизованного выброса 

Σβ из объекта «Укрытие» в 2008 – 2017 гг. 

ведении строительно-монтажных работах, форми-

рует облако в пространстве под “Аркой”. Из этого 

облака происходит выпадение частиц на легкую 

кровлю и другие объекты подарочного простран-

ства, что потверждается ростом толщины пылевого 

слоя на горизонтальных поверхностях. 

Контроль плотности выпадения радио-

активного аэрозоля на легкую кровлю объекта 

«Укрытие» производился с помощью горизон-

тальных марлевых планшетов (рис. 3). Средне-

годовая плотность выпадения в 2017 г. составила 

1,6 кБк/(м
2
∙сут), что в полтора раза выше, чем в 

2016 г., и в три раза выше, чем в 2015 г. При этом 

дисперсия данных в 2017 г. возросла более чем в 

шесть раз по сравнению с предыдущими годами. 

Максимальная плотность выпадения радиоаэро-

золя в 2017 г. наблюдалась в сентябре и более чем 

в три раза превышала скорость неорганизованного 

выброса. 

Статистический анализ данных показал 

снижение линейной корреляционной зависимости 

между скоростью выброса и плотностью выпаде-

ния аэрозоля в 2017 г. (коэффициент корреляции 

0,28) по сравнению с 2016 г. (коэффициент корреляции 0,78). 

Результаты контроля выброса радиоактивного аэрозоля в системе «Байпас» 

В 2017 г. были продолжены начатые в 2002 г. наблюдения за концентрацией и дисперсным 

составом радиоактивного аэрозоля, поступающего из центрального зала объекта «Укрытие» в атмо-

сферу через систему «Байпас» и вентиляционную трубу («организованный» выброс) [1, 2]. 

Организация и выполнение отбора проб аэрозоля 

Пробы аэрозоля из системы «Байпас» отбирали через люк, имеющийся в помещении 2016/2 

(3-й блок ЧАЭС, высотная отметка +45,00) (рис. 4). Отбор частиц аэрозоля и их классификацию по 

размерам проводили с помощью 5-каскадного импактора ИБФ-5К. Устройство осуществляет сорти-

ровку аэрозольных частиц по пяти диапазонам аэродинамического диаметра (АД): < 0,5 мкм; 0,5 – 

1,2 мкм; 1,2 – 3,7 мкм; 3,7 – 8,5 мкм; 8,5 – 17,0 мкм. В качестве пятой ступени (< 0,5 мкм) использует-
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ся тонкодисперсный фильтр, что позволяет более полно улавливать аэрозоли субмикронного размера. 

По результатам гамма-спектрометрических измерений рассчитывали объемную активность Σβ 

исходя из соотношений радионуклидов с 
241

Am в базовом составе топлива 4-го блока на момент из-

мерений [3, 4]. 

Концентрация аэрозоля-носителя продуктов аварии 

4-го блока ЧАЭС 

Результаты наблюдений динамики объемной 

активности Σβ в системе "Байпас" за период сен-

тябрь 2003 г. – декабрь 2017 г представлены на 

рис. 5. Линия тренда, имеющая экспоненциальный 

характер, показывает уменьшение объемной актив-

ности Σβ в выбросах через систему "Байпас". 

Концентрация Σβ изменялась в 2017 г. от 0,47 

до 2,7 Бк/м
3
 (большинство значений в диапазоне 0,5 

– 1 Бк/м
3
). Наиболее высокая объемная активность 

аэрозоля наблюдалась 13 июня и составила 2,7 Бк/м
3
. 

Среднее значение составило 0,84 Бк/м
3
, при этом 

стандартное отклонение 0,5 Бк/м
3
. Для сравнения, в 

2016 г. концентрация Σβ изменялась от 0,34 до 

3,9 Бк/м
3
, среднее значение составило 1,3 Бк/м

3
, при 

этом стандартное отклонение 0,8 Бк/м
3
. 
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Рис. 5. Динамика объемной активности Σβ в системе "Байпас" объекта «Укрытие». 
 

В 2017 г. среднее значение отношения объемных активностей радионуклидов 
137

Cs/
241

Am = 73, 

а среднее значение отношения концентраций
 137

Cs/Σβ = 0,59. В 2016 г. значения отношений радио-

нуклидов составили: 
137

Cs/
241

Am = 62, 
137

Cs/Σβ = 0,53 [5]. Таким образом, в составе Σβ, выбрасывае-

мой через систему «Байпас» в атмосферу в 2017 г., чуть больше половины приходится на 
137

C, что 

уже было зарегистрировано в предыдущем году. 

Дисперсность радиоактивных аэрозолей 

В табл. 1 представлены результаты определения дисперсного состава аэрозоля-носителя 
137

Cs, 

полученные в период наблюдений 2015 – 2017 гг. [1, 2, 6]. Как следует из таблицы, в период возведе-

ния ограждающего контура НБК и установки “Арки” в проектное положение в 2016 – 2017 гг. доля 

крупных частиц в суммарной активности аэрозоля существенно возросла по сравнению с 2015 г. 

Активностный медианный аэродинамический диаметр (АМАД) аэрозоля, определенный по 

активности 
137

Cs, в 2015 г. находился в диапазоне от 1,5 до 11 мкм со средним значением 6,7 мкм; 

минимальное значение 1,5 мкм отмечено в период с 16 по 21 апреля; максимальное значение 11 мкм 

Рис. 4. Отбор проб аэрозоля импактором 

ИБФ-5К в системе «Байпас». 
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отмечено в период 01 – 08 декабря (рис. 6). 

АМАД частиц-носителей 
137

Cs в 2016 г. изменялся в диапазоне от 5,7 до 11 мкм; минимальное 

значение 5,7 мкм отмечено в период 21.06 – 05.07; максимальное значение 11 мкм отмечено в период 

27.09 - 11.10; среднее значение 9,7 мкм. 

АМАД частиц-носителей 
137

Cs в 2017 г. изменялся в диапазоне от 4,9 до 10 мкм; минимальное 

значение 4,9 мкм отмечено в период с 15 по 22 ноября; максимальное значение 10 мкм отмечено в 

период 31.05 - 13.06; среднее значение 8,9 мкм. 

Таблица 1. Дисперсный состав аэрозоля-носителя 137
Cs 

Год Значение 
Объемная активность в диапазонах АД, мБк/м

3
 АМАД, 

мкм 17  8,5 мкм 8,5  3,7 мкм 3,7  1,2 мкм 1,2  0,5 мкм < 0,5 мкм 

2015 

макс. 490 140 91 34 100 11 

мин. 22 17 14 8,1 1,9 1,5 

ср. знач. 190 55 40 21 36 6,7 

ст. отклон. 162 41 27 10 30 4,0 

2016 

макс. 1300 360 220 91 94 11 

мин. 110 19 14 11 2,4 5,7 

ср. знач. 410 95 73 35 23 9,7 

ст. отклон. 274 69 55 25 23 1,0 

2017 

макс. 1600 500 96 42 49 10 

мин. 110 38 20 14 8,9 4,9 

ср. знач. 300 104 58 25 23 8,9 

ст. отклон. 315 98 19 8,1 10 1,2 

В 2014 г. размер частиц-носителей продуктов Чернобыльской аварии, выбрасываемых из объ-

екта «Укрытие» в атмосферу (рис. 7), оставался практически таким же, как на протяжении предыду-

щих 10 лет [7 - 14]. Как видно на рисунке, в 2015 – 2016 гг. произошло увеличение среднегодовых 

значений АМАД, явившееся следствием работ, проводимых на объекте «Укрытие» по созданию ог-

раждающего контура НБК. 
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Рис. 6. Динамика АМАД частиц-носителей 
137

Cs 

в системе «Байпас» объекта «Укрытие» 

в 2015 – 2017 гг. 

Рис. 7. Среднегодовые значения АМАД 

частиц-носителей 
137

Cs в системе «Байпас» 

в 2005 – 2017 гг. 

Наблюдение за направлением вентиляционного потока в системе «Байпас» 

В 2017 г были продолжены начатые в 2015 г. наблюдения за направлением воздушного потока 

в системе «Байпас». Контроль направления воздушного потока осуществлялся в дни замены импак-

тора. Наблюдения в 2015 –2016 гг. показали, что при широком диапазоне метеоусловий тяга воздуха 

в систему «Байпас» не только прекращалась, но и была направлена внутрь объекта [5]. Направление 

потока воздуха «внутрь» наблюдалось и в более ранние годы, причем преимущественно в весенний 

период, когда возникали значительные разности температур внутри и снаружи объекта «Укрытие». 
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В 2017 г. было зарегистрировано 34 случая направления воздушного потока «внутрь» и 13 

случаев «наружу» (табл. 2). 
 

Таблица 2. Результаты наблюдений за направлением воздушного потока в системе "Байпас" в 2017 г. 
 

Дата 

Направление воздушных 

потоков Метеоусловия в непосредственной близости от НВТ 

наружу внутрь 

18.01.17  внутрь  пасмурно, t = 6 С, ветер З, 0  1 м/с, Р = 780 мм рт. ст. 

24.01.17  внутрь  ясно, t = 2 С, ветер З, 1  2 м/с, Р = 764 мм рт. ст. 

07.02.17  внутрь  ясно, t = 12 С, ветер В, 1  2 м/с, Р = 775 мм рт. ст. 

14.02.17  внутрь  пасмурно, t = 5 С, ветер З, 1  2 м/с, Р = 767 мм рт. ст. 

21.02.17  внутрь  пасмурно, мелкий снег, t = +1 С, ветер Ю, 1  2 м/с, Р = 748 мм рт. ст. 

28.02.17 наружу   пасмурно, сыро, t = +9 С, ветер ЮВ, 2  3 м/с, Р = 760 мм рт. ст. 

01.03.17 наружу   перем. облачность, t = +4 С, ветер ЮВ, 0  1 м/с, Р = 756 мм рт. ст. 

15.03.17 наружу   перем. облачность, t = +10 С, ветер СЗ, 0  1 м/с, Р = 765 мм рт. ст. 

21.03.17 наружу   ясно, t = +6 С, ветер Ю, 1  2 м/с, Р = 760 мм рт. ст. 

30.03.17  внутрь  пасмурно, сыро, t = +5 С, ветер СЗ, 2  3 м/с, Р = 765 мм рт. ст. 

05.04.17 наружу   пасмурно, сыро, t = +17 С, ветер ЮЗ, 3  4 м/с, Р = 763 мм рт. ст. 

11.04.17 наружу   перем. облачность, t = +16 С, ветер ЮЗ, 3  4 м/с, Р = 757 мм рт. ст. 

20.04.17*  внутрь  ясно, безоблачно, t = +6 С, ветер СВ, 1  2 м/с, Р = 770 мм рт. ст. 

25.04.17*  внутрь  ясно, безоблачно, t = +14 С, ветер Ю, 3  4 м/с, Р = 761 мм рт. ст. 

04.05.17*  внутрь  ясно, сухо, t = +17 С, ветер ЮВ, 1  2 м/с, Р = 767 мм рт. ст. 

16.05.17 наружу   облачно, сыро, t = +18 С, ветер З, 1  2 м/с, Р = 767 мм рт. ст. 

23.05.17 наружу   ясно, сухо, t = +21 С, ветер ЮВ, 1  2 м/с, Р = 762 мм рт. ст. 

31.05.17 наружу   ясно, t = +24 С, ветер З, 1  2 м/с, Р = 757 мм рт. ст. 

07.06.17  внутрь  влажно, t = +18 С, ветер В, 1  2 м/с, Р = 761 мм рт. ст. 

13.06.17  внутрь  влажно, t = +19 С, ветер З, 2  3 м/с, Р = 754 мм рт. ст. 

21.06.17 наружу   после дождя, t = +23 С, ветер СЗ, 1  2 /с, Р = 757 мм рт. ст. 

05.07.17 наружу   ясно, t = +20С, ветер СЗ, 1  2 /с, Р = 762 мм рт. ст. 

12.07.17*  внутрь  после дождя, t = +21 С, ветер ЮЗ, 1  2 м/с, Р = 747 мм рт. ст. 

19.07.17 наружу   ясно, сухо, t = +25 С, ветер Ю, 1  2 м/с, Р = 753 мм рт. ст. 

26.07.17 наружу   облачно, после дождя, t = +25 С, ветер Ю, 1  3 м/с, Р = 740 мм рт. ст. 

02.08.17  внутрь  ясно, сухо, t = +28 С, ветер СВ, 1  2 м/с, Р = 755 мм рт. ст. 

09.08.17  внутрь  ясно, сухо, t = +24 С, ветер В, 1  2 м/с, Р = 757 мм рт. ст. 

16.08.17  внутрь  ясно, сухо, t = +21 С, ветер В, 1  2 м/с, Р = 756 мм рт. ст. 

23.08.17  внутрь  после дождя, t = +15 С, ветер З, 1 – 2 м/с, Р = 744 мм рт. ст. 

30.08.17  внутрь  ясно, сухо, t = +13 С, ветер С, 1 – 2 м/с, Р = 756 мм рт. ст. 

06.09.17  внутрь  облачно, морось, t = +12 С, ветер З, 2 – 3 м/с, Р = 744 мм рт. ст. 

13.09.17  внутрь  облачно, t = +19 С, ветер З, 2 – 3 м/с, Р = 746 мм рт. ст. 

20.09.17*  внутрь  облачно, сыро, t = +13 С, ветер С, 1 – 2 м/с, Р = 751 мм рт. ст. 

27.09.17  внутрь  ясно, безоблачно, t = +15 С, ветер СВ, 1 – 2 м/с, Р = 766 мм рт. ст. 

04.10.17  внутрь  облачно, дымка, t = +11 С, ветер ЮВ, 2 – 3 м/с, Р = 752 мм рт. ст. 

11.10.17  внутрь  облачно, дождь, t = +11 С, ветер Ю, 2 – 3 м/с, Р = 760 мм рт. ст. 

18.10.17*  внутрь  ясно, безоблачно, t = +22 С, ветер Ю, 3 – 4 м/с, Р = 750 мм рт. ст. 

25.10.17*  внутрь  ясно, безоблачно, t = +4 С, ветер СЗ, 1 – 2 м/с, Р = 772 мм рт. ст. 

01.11.17*  внутрь  ясно, безоблачно, t = +4 С, ветер СЗ, 2 – 3 м/с, Р = 748 мм рт. ст. 

08.11.17*  внутрь  малооблачно, t = +3 С, ветер В, 1 – 2 м/с, Р = 763 мм рт. ст. 

15.11.17*  внутрь  ясно, сухо, t = +2 С, ветер ЮЗ, 1 – 2 м/с, Р = 758 мм рт. ст. 

22.11.17*  внутрь  облачно, осадки, t = +1 С, ветер З, 1 – 2 м/с, Р = 750 мм рт. ст. 

28.11.17*  внутрь  облачно, снег, t = +0 С, ветер В, 1 – 2 м/с, Р = 754 мм рт. ст. 

06.12.17*  внутрь  облачно, снег, t = +1 С, ветер З, 2 – 3 м/с, Р = 757 мм рт. ст. 

13.12.17*  внутрь  облачно, дождь, t = +3 С, ветер ЮЗ, 1 – 2 м/с, Р = 750 мм рт. ст. 

19.12.17*  внутрь  облачно, снег, t = -1 С, ветер СЗ, 2 – 3 м/с, Р = 748 мм рт. ст. 

27.12.17*  внутрь  облачно, t = +1 С, ветер Ю, 2 – 3 м/с, Р = 744 мм рт. ст. 

* Приточно-вытяжная вентиляция 3-го блока на отметке +43,00 выключена. 



КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 73 

На рис. 8 представлена динамика объемной активности Σβ в системе "Байпас" объекта «Укры-

тие» в 2015 – 2017 гг. На этом же рисунке представлены результаты определения направления воз-

душных потоков в системе «Байпас». Так как определение направления воздушных потоков произво-

дилось только в дни замены импактора, то результаты наблюдений распространены на период его 

экспозиции до замены. Как видно на рисунке, динамика Σβ в системе "Байпас" удовлетворительно 

коррелирует с результатами наблюдений за направлением воздушного потока, т.е. повышение кон-

центрации радиоаэрозоля наблюдалось в основном при преобладающем направлении потока воздуха 

«наружу». 

 
 

Рис. 8. Динамика Σβ в системе "Байпас" объекта «Укрытие» за период ноябрь 2015 г. – декабрь 2017 г. 
 

Заключение 
 

Интегральная оценка неорганизованного выброса сумм альфа- и бета-излучающих нуклидов с 

аэрозолем через технологические отверстия и неплотности легкой кровли объекта «Укрытие» в пода-

рочное пространство в 2017 г. составила 1,2 и 71 МБк соответственно. Сумма альфа-излучателей 

включает изотопы 
240

Pu, 
239

Pu,
 238

Pu,
241

Am. Активность изотопов плутония определялась расчетным 

методом с использованием коэффициента пропорциональности между плутонием и 
241

Am для базо-

вого состава облученного топлива 4-го энергоблока на момент измерения. 

По сравнению с 2016 г. выброс радиоактивного аэрозоля из объекта «Укрытие» снизился в два 

раза. Резкое увеличение среднесуточной скорости выброса в декабре 2017 г. явилось следствием про-

ведения работ по демонтажу участка кровли машинного зала 4-го энергоблока. 

Увеличение интенсивности выпадений радиоактивних частиц на легкую кровлю объекта 

«Укрытие», зарегистрированное в 2017 г., обусловлено проведением строительно-монтажных работ 

под “Аркой” НБК. 

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению концентрации Σβ в системе «Байпас». 

Результаты наблюдений за направлением воздушного потока в системе "Байпас" указывают на 

то, что движение воздушных потоков имеет неустойчивый характер. В 2017 г. преобладало направле-

ние воздушного потока во внутрь объекта «Укрытие». 
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КОНТРОЛЬ ВИКИДІВ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ З ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" 

В УМОВАХ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА У 2017 р. 
 

Наведено результати контролю викидів радіоактивного аерозолю з об'єкта "Укриття" у 2017 р. Макси-

мальне значення швидкості неорганізованого викиду спостерігалися в грудні - 0,94 МБк/добу. Після встанов-

лення “Арки” у проектне положення сталася зміна механізму розсіяння частинок, що виносяться в довкілля. 

Середньодобова питома щільність випадання радіоактивних частинок на легку покрівлю у 2017 р. становила 

1,6 кБк/(м
2
∙добу), що вище, ніж у попередні роки. Концентрація суми довгоживучих бета-випромінюючих аеро-

золів, що надходили в атмосферу через систему "Байпас", знаходилася, як правило, у діапазоні 0,5 – 1 Бк/м
3
 

(максимальна концентрація 2,7 Бк/м
3
). Їхніми носіями були частинки з медіанним за активністю аеродинаміч-

ним діаметром 5 – 10 мкм. 

Ключові слова: новий безпечний конфайнмент, об'єкт «Укриття», аерозолі, об'ємна активність, медіан-

ний за активністю аеродинамічний діаметр. 
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MONITORING OF RADIOACTIVE AEROSOL RELEASES FROM "UKRYTTYA" OBJECT WITHIN 

CONDITIONS OF NEW SAFE CONFINEMENT IN 2017 
 

The results of monitoring of radioactive aerosol emissions from the “Ukryttya” object in 2017 are addressed. 

The maximum value of unorganized release rate was observed in December and made 0,94 MBq/day. After the Arch 

was installed in its design position, a change occurred in scattering mechanism of particles being released into the 

environment. In the year of 2017, average daily specific density of radioactive particles precipitation on the light 

roofing totalled 1.6 kBq/(m
2
∙day), which was higher than in the previous years. Increase in release intensity of radioac-

tive particle on the “Ukryttya” object’s light roofing is provided by implementation of building and assembly works 

under NSC Arch. The concentration of sum of long-lived beta-emitting aerosols entering the atmosphere through the 

Bypass system was, as a rule, within the range of 0.5 – 1 Bq/m
3
 (maximum concentration 2.7 Bq/m

3
). Stable trend is 

observed in reducing the sum of long-lived beta-emitting aerosols in unorganized releases through «Bypass» system. 
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Aerosols sampling and their in-size classification was carried out with using 5-cascade impactor. This facility makes 

aerosol particle sorting for five aerodynamic diameter ranges. As the fifth cascade, finely dispersed filter is used. It al-

lows more fully retaining submicron size aerosols. Their carriers were the particles with 5 – 10 μm active median 

aerodynamic diameter. Mean value over 2017 year made 8,9 mkm. During Arch installation in design position and erec-

tion of NSC enclosure contour in the years of 2016 - 2017, the share of large-sized particles in aerosol summary activi-

ties was essentially increasing as compared to the year of 2015. Airflow movement within “Bypass” system bears unst-

able character. In 2017 year, airflow direction inside the “Ukryttya” object was prevailing. 

Keywords: New Safe Confinement, “Ukryttya” object, aerosols, volume activity, activity median aerodynamic 

diameter. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ПАЛИВОВМІСНИХ  

МАТЕРІАЛІВ ІЗ НИЖНІХ ПОЗНАЧОК ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ»  
 

Проведено аналіз особливостей вилучення паливовмісних матеріалів (ПВМ) і супутніх радіоактивних 

відходів із нижніх позначок об’єкта «Укриття». Показано, що на відміну від процесу вилучення ПВМ із верхніх 

позначок на основі методу «вертикального доступу зверху вниз» перспективним видається варіант організації 

робіт із вилучення ПВМ із нижніх позначок із використанням методу «горизонтального доступу». Розроблено 

загальну послідовність проведення робіт та принципові технологічні рішення.  

Ключові слова: Чорнобильська АЕС, об’єкт «Укриття», новий безпечний конфайнмент, паливовмісні 

матеріали, радіоактивні відходи, вилучення, дистанційно керовані агрегати, блок «гарячих» камер. 
 

Різні аспекти проблеми вилучення ПВМ з об'єкта «Укриття» розглядалися в роботах [2 - 8] та 

ін. Наразі ця проблема стає все більш актуальною у зв'язку з очікуваним найближчим часом завер-

шенням робіт із будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) і введення його в експлуатацію. 

Як зазначається в роботі [8], вилучення ПВМ із верхніх позначок (центральний зал, басейни 

витримки відпрацьованого палива, інші приміщення вище позначки 18,000) є першочерговою зада-

чею, спрямованою на підвищення рівня безпеки при експлуатації НБК. ПВМ цієї зони в основному 

формують радіаційну обстановку на покрівлях об'єкта «Укриття», усередині НБК і на прилеглій тери-

торії. При цьому необхідно враховувати, що після демонтажу трубного накату та легкої покрівлі по-

тужність дози в зонах обслуговування НБК збільшиться ~ в 3 рази [9], а радіоактивний пил буде ос-

новним джерелом забруднення конструкцій та устаткування НБК як при нормальній експлуатації, так 

і при можливих аваріях. Вилучення ПВМ із верхніх позначок у принципі неможливо без використан-

ня системи основних кранів НБК і повинно бути завершено протягом життєвого циклу НБК. 

ПВМ на нижніх позначках локалізовані в підапаратному приміщенні 305/2, у паророзподіль-

ному коридорі, басейні-барботері (ББ), в інших приміщеннях нижче позначки 18,000. Опис розташу-

вання та кількості ПВМ на нижніх позначках об’єкта «Укриття» наведено в роботах [1, 10 - 12].  

Загальний об'єм ПВМ у приміщенні 305/2 становить від 380 до 580 м
3
, а кількість палива, що 

входить до складу ПВМ, оцінюється від 85 ± 25 т по урану [1]. 

Паророзподільний коридор (ПРК) включає в себе приміщення 210/5, 210/6, 210/7 і 210/8. Згід-

но з [1] у ПРК знаходиться до 58 м
3
 ПВМ, а маса палива (по урану) становить 12 ± 6 т.  

Загальний об'єм ПВМ у ББ-1 може бути до 12 м
3
, а маса палива (по урану) – 1,9(+1,0–0,5) т; 

загальний об'єм ПВМ у ББ-2 може становити 50 м
3
, а маса палива (по урану) – від 3 до 14 т. 

На рис. 1 показано тривимірне зображення фрагмента нижніх приміщень об’єкта «Укриття», 

що містять ПВМ (переріз по осі 48). 
 

 
 

Рис. 1. ПВМ на нижніх позначках об’єкта «Укриття» 

(стіни і напливи бетону у приміщеннях умовно не показані). 
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Слід зазначити, що ПВМ на нижніх позначках оточені численними будівельними конструкці-

ями зруйнованого 4-го енергоблока, що виконують функцію інженерних бар’єрів на шляху виходу 

радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання. Через те їхній радіаційний вплив на навко-

лишнє середовище і персонал НБК буде проявлятися в значно меншій мірі, ніж ПВМ на верхніх поз-

начках, що є позитивним фактором. Однак наявність таких бар’єрів суттєво ускладнює виконання 

робіт із вилучення ПВМ у цих зонах, зважаючи на необхідність демонтажу окремих будівельних 

конструкцій 4-го енергоблока для організації доступу до скупчень ПВМ. 

У порівнянні з вилученням ПВМ із верхніх позначок [8] вилучення ПВМ із нижніх позначок 

має певні особливості. Можливість вилучення ПВМ із цих позначок за допомогою системи основних 

кранів методом «зверху вниз» пов'язана з деякими труднощами, а саме: 

необхідністю демонтажу значної частини масивних залізобетонних конструкцій, що розташо-

вані над скупченнями ПВМ, для організації доступу в зони виконання робіт із вилучення ПВМ;  

низькою продуктивністю кранів НБК при переміщенні вантажів із нижніх позначок та обме-

женими можливостями мобільної інструментальної платформи при роботі на цих позначках;  

довгою тривалістю процесу вилучення ПВМ із верхніх позначок, а це може суттєво віддалити 

початок робіт на нижніх позначках, що зменшує ймовірність завершення робіт із вилучення ПВМ на 

цих позначках протягом життєвого циклу НБК. 

Тому перспективним видається варіант організації робіт із вилучення ПВМ на нижніх познач-

ках із використання методу «горизонтального доступу».  

На рис. 2, а наведено тривимірну модель фрагмента об’єкта «Укриття» для демонстрації мож-

ливої організації доступу до скупчень ПВМ на нижніх позначках. Як видно з цього рисунка, створен-

ня шляхів доступу до місць локалізації ПВМ ускладнено існуючими стінами, напливами бетону та 

перекриттями на різних рівнях. Стіни та перекриття, які необхідно демонтувати, виділені білим ко-

льором. Напливи бетону, завали з металоконструкцій та обладнання, що розташовані на шляхах дос-

тупу і є радіоактивними відходами (РАВ), також підлягають видаленню. 

Загальний вигляд шляхів доступу до місць локалізації ПВМ після виконання робіт із частко-

вого демонтажу конструкцій, видалення напливів бетону і завалів, а також виконання монтажу підій-

мального механізму (вантажного ліфта) для переміщення необхідного робочого обладнання (зокрема, 

дистанційно керованих апаратів) та первинних упаковок із ПВМ показано на рис. 2, б. 
 

  
                              а                                                                               б 

 

Рис. 2. Модель фрагмента об’єкта «Укриття»  (переріз по осі И): а - до створення шляхів доступу;  

б - загальний вигляд шляхів доступу до ПВМ. 
 

Основні проблеми, які необхідно враховувати при плануванні вилучення ПВМ із нижніх поз-

начок, є такі. 
Обмеженість і складність доступу. Дана проблема пов'язана з наявністю масивних стін і пе-

рекриттів блока, в яких необхідно організовувати прорізи, та напливів бетону поверх лавоподібних 
ПВМ (ЛПВМ), що локалізовані у багатьох приміщеннях. Крім того, напливи бетону блокують доступ 
до багатьох приміщень. Доступ до скупчень ЛПВМ у  ББ-1  і  ББ-2 обмежується наявністю великої 
кількості вертикальних труб із нержавіючої сталі, що були призначені для скидання пару (деякі труби 
заповнені застиглими ЛПВМ). 

Складна радіаційна обстановка. В окремих місцях потужність дози сягає 1000 Р/год, що при-
зведе до необхідності використання дистанційно керованих апаратів (ДКА) різного призначення, у 
тому числі із системами автономної можливості заміни робочих інструментів для розбирання скуп-
чень і демонтажних робіт. 
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Складна структура ПВМ і РАВ. У наявності є фрагменти активної зони (ФАЗ), ЛПВМ (кори-

чневі, чорні, поліхромні), паливний пил. Інші типи ПВМ не підлягають точній класифікації: рихлі 

ПВМ, чорні, тверді, крихкі шматочки з концентрацією урану до 50 %, остиглий розплавлений метал 

тощо. Крім того, бетонні перекриття в окремих місцях є проплавленими, в інших - радіоактивні мате-

ріали дифундували в бетон на велику глибину. Це створить додаткові труднощі при видаленні та 

фрагментації таких РАВ. 

Зниження міцності будівельних конструкцій. Імовірне зниження міцності існуючих перекрит-

тів приміщень через вплив високих температур під час аварії, що може ускладнити організацію місць 

для роботи комплектів ДКА та шляхів транспортування ДКА контейнерів із РАВ. 

Великі об'єми ПВМ. Об'єм ПВМ та супутніх РАВ становитиме декілька тисяч метрів кубічних 

і значною мірою буде залежати від ефективності систем фрагментації та технічних можливостей 

ДКА. 

Для вилучення ПВМ із нижніх позначок пропонується використовувати багатофункціональні 

комплекти ДКА, що повинні бути обладнані змінними робочими інструментами та пристроями раді-

аційної розвідки, освітлення, промислового телебачення тощо.  

ДКА повинні використовуватись як для прорізання горизонтальних проходок при організації 

доступу до скупчень ПВМ,  так і безпосередньо  для розробки скупчень ПВМ. При прорізанні гори-

зонтальних проходок будуть утворюватися РАВ, що вимагає їхньої контейнеризації та транс-

портування за межі робочої зони. Для запобігання та зниження забруднення приміщень та технологі-

чного обладнання для транспортування ПВМ будуть використовуватись первинні безповоротні упа-

ковки (бочки об’ємом 200 л).  

Для діяльності по вилученню ПВМ із нижніх позначок передбачається використання ДКА де-

кількох типів, а саме: 

для роботи по організації доступу до скупчень ПВМ; 

для роботи в зоні вилучення за допомогою змінних інструментів; 

для транспортування бочок (первинних упаковок) із ПВМ від зони фрагментації/упаковки до 

перевантажувального боксу вантажного ліфта. 

Під час розробки транспортно-технологічних схем вилучення ПВМ із нижніх позначок необ-

хідно враховувати обмеження просторових параметрів технологічного обладнання розмірами примі-

щень, це призводить до обмеження масових і габаритних характеристик робочих органів ДКА, а та-

кож упаковок (контейнерів). 

Для доставки механізмів у зони виконання робіт, а також для організації закінченої схеми по-

водження з вилученими ПВМ та іншими РАВ, включаючи їхню передачу на інші об’єкти (ділянки) 

для подальшого поводження, пропонується  будівництво  зовнішньої  закритої  естакади між осями 

И-К/50-58 на позначці 12,500 (приміщення 401/2), яка оснащена кран-балкою вантажопідйомністю до 

20,0 т (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Загальна схема зовнішньої закритої естакади з вантажним ліфтом. 
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Зовнішня закрита естакада разом із вантажним ліфтом вантажопідйомністю до 20,0 т забезпе-

чує доступ до приміщень на позначках 0,000, 3,000, 6,000 і 9,000. Доступ до приміщень на кожній із 

цих позначок обладнується завантажувальним боксом із рольганговими механізмами на підлозі та 

ролетними воротами. Завантажувальні бокси будуть мати з одного боку вихід до кабіни ліфта, а з 

другого – безпосередній вихід до приміщень, де повинні виконуватись роботи з вилучення ПВМ.  

На позначці 12,500 (межі «брудної» зони та умовно «чистої» зони) у місці, де кабіна вантаж-

ного ліфта входить до галереї, передбачено замкнене відгалуження камери первинної дезактивації, 

яка повинна використовуватись для дезактивації транспортного контейнера (при необхідності) перед 

його завантаженням у захисний контейнер та подальшим переміщенням по галереї. У цій же камері 

первинної дезактивації будуть проводити  дезактивацію ДКА або їхніх робочих агрегатів та інстру-

ментів при переміщенні їх із робочої зони для ремонту, заміни або обслуговування в технологічній 

будівлі НБК. 

На межі «брудної» зони (кабіна вантажного ліфта) та умовно «чистої» зони (зовнішня естака-

да) за допомогою кран-балки естакади піднятий оборотний контейнер з бочками буде перевантажува-

тись у «чистий» захисний контейнер, в якому ПВМ будуть транспортуватись кран-балкою до краю 

закритої естакади і за допомогою рольгангового механізму до стропувального майданчика, розташо-

ваного в кінці естакади (рис. 4). Із цього майданчика ПВМ та інші РАВ у захисному контейнері бу-

дуть транспортуватись на об’єкти (ділянки) для подальшого поводження. У роботі [13] пропонується 

здійснити до початку вилучення ПВМ будівництво блока «гарячих» камер (БГК) у просторі під «Ар-

кою» НБК. У БГК передбачається здійснювати додаткову фрагментацію (при необхідності), сорту-

вання, контейнеризацію і паспортизацію ПВМ та інших РАВ.  
 

 

Рис. 4. Загальний вигляд естакади зі стропувальним майданчиком. 

 

У загальному вигляді транспортно-технологічна схема вилучення ПВМ із нижніх позначок 

включає в себе такі етапи:  

створення шляхів доступу до скупчень ПВМ; 

розробка та фрагментація ПВМ у місцях скупчень; 

контейнеризація ПВМ у первинну упаковку (бочки); 

транспортування до завантажувальних боксів вантажного ліфта; 

завантаження первинних упаковок (бочок) у транспортний контейнер; 

піднімання оборотного контейнера з бочками до межі зовнішньої естакади (на позначці 

12,500), тобто межі «брудної» зони (кабіна вантажного ліфта) та умовно «чистої» зони (зовнішня ес-

такада); 

радіаційний контроль; 

дезактивація транспортного контейнера (при необхідності) у камері первинної дезактивації; 

завантаження кран-балкою транспортного контейнера з бочками в захисний контейнер; 

переміщення захисного контейнера до майданчика стропування; 

стропування захисного контейнера та його переміщення за допомогою системи основних кра-

нів НБК або іншого вантажопідіймального механізму для подальшого поводження в БГК. 
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Нижче наведено опис можливих шляхів доступу до приміщень із скупченням ПВМ на нижніх 

позначках об’єкта «Укриття». 

Приміщення на позначці 0,000 (ББ-1) характеризується невеликими об'ємами скупчень ПВМ, 

основні з яких виявлено у приміщеннях 012/7, 012/6 і 012/5. 

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна організація шляхів досту-

пу через коридор 006/2 і далі через приміщення 009/5 і 012/8 до скупчень ПВМ у приміщенні 012/7. 

Доступ у коридор 006/2 і приміщення 009/5 організовується під час монтажу вантажного ліфта і пе-

ревантажувального боксу. Конструкції перевантажувального боксу будуть закінчуватись у примі-

щенні 006/2 за межами стіни по осі 50. Після розробки і вилучення цих скупчень ПВМ виникає мож-

ливість організації доступу до скупчень ПВМ у приміщеннях 012/6 і 012/5. Для доступу у приміщен-

ня 012/6 і 012/5 буде видалятися частина стін між приміщеннями 012/7 і 012/6 (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 0,000. 

 
Приміщення на позначці 3,000 (ББ-2) характеризується більш значними об'ємами скупчень 

ПВМ порівняно з ПВМ на позначці 0,000. Основні скупчення ПВМ виявлено у приміщеннях 012/15, 

012/14 і 012/13.  

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна організація шляхів досту-

пу через коридор 006/2 і далі через приміщення 009/5 і 012/16 до скупчень ПВМ у приміщеннях 

012/15, 012/14 і 012/13. Доступ у коридор 006/2 і приміщення 009/5 на позначці 3,000 організовується 

під час монтажу вантажного ліфта і перевантажувального боксу.  

Оскільки приміщення 006/2 і 009/5 не мають перекриття на позначці 3,000, то буде змонтова-

но майданчик, закріплений на металевих балках між осями 49 - 50+3 м, який закінчується у примі-

щенні 009/5 за межами стіни по осі 49. Конструкції перевантажувального боксу будуть поставлені на 

майданчик і закінчуватись за межами стіни по осі 50. 

Після вилучення скупчень ПВМ у приміщенні 012/15 виникає можливість в організації досту-

пу до скупчень ПВМ у приміщеннях 012/14 і 012/13. Для цього буде видалено частину стіни між 

приміщеннями 012/15 і 012/14 (рис. 6).  

Приміщення на позначці 6,000. Позначка 6,000 характеризується значними об'ємами скупчень 

ПВМ. Основні скупчення ПВМ розташовані у приміщеннях 210/7, 210/6, 210/5 і 217/2.  

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна організація шляхів досту-

пу через коридор 206/2 і далі через приміщення 207/5 і 208/12. Доступ у коридор 206/2 і приміщення 

207/5 на позначці 6,000 організовується під час монтажу вантажного ліфта і перевантажувального 

боксу. Конструкції перевантажувального боксу будуть закінчуватись у приміщенні 206/2 за межами 

стіни по осі 50. 
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Рис. 6. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 3,000. 

 

Таким чином, буде підготовлено доступ до скупчень ПВМ у приміщенні 210/7, 210/6 і 210/5. 

Після вилучення цих скупчень ПВМ виникає можливість в організації доступу до скупчень ПВМ у 

приміщенні 217/2. Доступ у приміщення 217/2 досягається шляхом видалення частин стіни між при-

міщеннями 210/5 і 214/2 (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 6,000. 

 

Приміщення на позначці 9,000. Позначка 9,000 характеризується значними об'ємами скупчень 

ПВМ. Основні скупчення ПВМ розташовані у приміщеннях 305/2, 303/3, 304/3 та в коридорах 301/5 і 

301/6.  

Прямий доступ до зазначених скупчень ПВМ відсутній. Необхідна організація шляхів досту-

пу через коридор 306/2 і далі через приміщення 207/5 і 301/4. Доступ у коридор 306/2 і приміщення 

207/5 на позначці 9,000 організовується під час монтажу вантажного ліфта і перевантажувального 

боксу. Оскільки приміщення 207/5 і 306/2 не мають перекриття на позначці 9,000, то буде змонтовано 

майданчик, закріплений на металевих балках між осями 49 - 50+3 м, який закінчується у приміщенні 

306/2 за межами стіни по осі 49. Конструкції перевантажувального боксу будуть поставлені на май-

данчик і закінчуватись за межами стіни по осі 50. 
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Таким чином, буде підготовлено доступ до скупчень ПВМ у приміщення 305/2, 303/3, 304/3, 

301/5 та 301/6 (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Транспортна схема переміщення вилучених ПВМ на позначці 9,000. 

 

Великий обсяг і надзвичайна складність робіт із вилучення ПВМ із нижніх позначок суттєво 

впливають на можливість їхнього повного завершення протягом життєвого циклу НБК. Тому не мо-

жна відкидати варіант відкладеного вилучення ПВМ із нижніх позначок об’єкта «Укриття» після 

зняття з експлуатації НБК. На користь такого сценарію можуть слугувати такі причини: 

будівельні конструкції приміщень на нижніх позначках мають задовільний стан, тобто мо-

жуть ефективно виконувати функцію фізичних бар'єрів відносно тривалий час; 

при організації горизонтального доступу у приміщення на нижніх позначках є можливість об-

ладнання автономної механізованої схеми подачі в зони виконання робіт необхідних механізмів та 

обладнання, а також вилучення за межі об’єкта «Укриття» ПВМ та інших РАВ у захисних контейне-

рах без використання систем НБК, зокрема системи основних кранів. 

Запропонований варіант організації робіт на основі використання методу «горизонтального 

доступу» дозволяє вирішити проблему вилучення ПВМ із нижніх позначок об’єкта «Укриття» як у 

короткостроковій перспективі (протягом життєвого циклу НБК), так і відкладеного вилучення вже 

після зняття НБК з експлуатації.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

С НИЖНИХ ОТМЕТОК ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» 
 

Проведен анализ особенностей извлечения топливосодержащих материалов (ТСМ) и сопутствующих 

радиоактивных отходов с нижних отметок объекта «Укрытие». Показано, что в отличие от процесса извлечения 

ТСМ с верхних отметок, на основании метода «верхнего доступа сверху вниз», перспективным видится вариант 

организации работ по извлечению ТСМ с нижних отметок с использованием метода «горизонтального досту-

па». Разработано общую последовательность ведения работ и принципиальные технологические решения. 
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FEATURES OF EXTRACTION OF FUEL CONTAINING MATERIALS 

FROM LOWER LEVELS OF OBJECT «UKRYTTYA» 
 

Analysis of the features of retrieving of fuel-containing materials (FCM) and associated radioactive waste gen-

erated during the accident at Unit 4 of the Chernobyl NPP, from the lower levels of the «Ukryttya» object was carried 

out. It is shown that, unlike the process of extracting FCM from the top levels of the «Ukryttya» object based on the 

«top access top-down» method using the New Safe Confinement (NSC) main crane system, to organize the work on 

retrieving FCM from the lower levels, a more promising option is to use method of "horizontal access". The expediency 

of this approach is based on the absence of the need to disassemble the block overlaps, to organize access to FCM ac-

cumulations at levels 9,000; 6,000; 3,000 and 0,000, which, taking into account the technical characteristics of the NSC 

cranes and their working mechanisms, is a difficult and long-term task. Conceptual proposals for the creation of a trans-

port scheme for access to the lower levels, consisting of an external closed trestle with a lifting mechanism and a vertic-

al freight elevator for the delivery/retrieval of cargoes, are given. A general sequence of work and possible ways of 

access to the main FCM accumulations at the lower levels of the «Ukryttya» object has been developed. Basic technol-

ogical solutions are presented proving the possibility of the device of horizontal penetrations and delivery to the lower 

levels of remotely controlled units required for the extraction and transportation of packages with FCM for subsequent 

circulation within the NSC. It is concluded that the proposed option based on the method of "horizontal access" will 

solve the problem of FCM extracting from the lower levels of the «Ukryttya» object, both in the short term (during the 

life cycle of the NSC) and postponed extraction, after the NSC is decommissioned. 

Keywords: Chernobyl nuclear power plant, «Ukryttya» object, new safe confinement, fuel-containing mate-

rials, radioactive waste, extraction, remotely controlled units, block of "hot" chambers. 
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СКОРОСТЬ СУХОГО ОСАЖДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ 
 

В настоящем обзоре кратко рассмотрены данные полевых экспериментальных измерений скорости су-

хого осаждения dv , оценки наблюдений dv  в период Чернобыльской аварии на различных удалениях от ЧАЭС, 

методы прогноза фомирования гамма-полей загрязнения в мезо- и региональном масштабах при использовании 

различных значений dv , рекомендаций значений скорости сухого осаждения для расчета осаждения радиоак-

тивных аэрозолей. По данным экспериментальных измерений, проведенных в полевых диффузионных опытах, 

показано, что диапазон изменения скорости сухого осаждения аэрозольных частиц составлял более трех поряд-

ков величины. Авария на ЧАЭС характеризовалась выбросами радиоактивных веществ, состоящих из частиц  

диспергированного топлива, инертных газов и легколетучих нуклидов йода, цезия, теллура. Особенностью этой 

аварии были выбросы широкого спектра частиц по размерам с различными физико-химическими свойствами, 

загрязнивших огромные территории в течение большого периода времени при различных метеоусловиях, что 

резко осложнило получение оценок dv , особенно в ближней сильно загрязненной зоне в острой фазе аварии. Из 

данных анализа следует, что неопределенность оценок величин скорости сухого осаждения велика и во многом 

зависит от учета характера аварийных выбросов, удаления точек наблюдений от источника выбросов, неста-

ционарности метеорологических и ландшафтно-геохимических условий. 

Ключевые слова: радиоактивный аэрозоль, спектр частиц по размерам, скорость осаждения. 

 

Введение 
 

Радиационные аварии с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу, вторичный ветровой 

или техногенный подъем, перенос и осаждение радиоактивной пыли являются основными источни-

ками радиоактивного загрязнения подстилающей поверхности земли. Особенностью радиационных 

аварий является выброс широкого спектра частиц по размерам с различными физико-химическими 

свойствами. Например, авария на ЧАЭС характеризовалась большой длительностью выбросов радио-

активных веществ, состоящих из частиц диспергированного топлива, инертных газов и легколетучих 

нуклидов йода, цезия, теллура, загрязнивших огромные территории при различных метеоусловиях 

Чернобыля [Израэль, 1990; Израэль, Петров, Северов, 1987; Боровой, 2000]. Исследование последст-

вий Чернобыльской аварии продолжаются, так как их результаты уникальны и их учет необходим 

для работ по радиационной и радиоэкологической безопасности.  

Настоящая работа посвящена анализу накопленных после Чернобыльской аварии экспери-

ментальных данных оценок скорости сухого осаждения dv  и их методов расчета. Данные анализиру-

ются для превентивных оценок радиационной безопасности при подготовке документов «Оценки 

воздействия на окружающую среду» (ОВОС) новых строящихся блоков АЭС или для продления сро-

ков эксплуатирующихся АЭС. Выбор dv  при моделировании острой фазы аварии, а также фазы ее 

стабилизации необходим для корректного учета возможной радиационной обстановки, так как ско-

рость сухого осаждения в основном определяет величины загрязнения радионуклидами поверхности 

земли. Ниже кратко рассмотрены теоретические основы расчета dv , экспериментальные данные из-

мерений и оперативных наблюдений скорости сухого осаждения в условиях острой фазы аварии на 

различных удалениях от ЧАЭС, в фазе стабилизации аварии, использования dv  в расчетах формиро-

вания гамма-полей загрязнения мезо- и региональной моделями переноса и рассеяния вещества. 
 

Определение скорости сухого осаждения 
 

В работе [Gregory, 1950] экспериментально установлено, что скорость осаждения на поверх-

ность земли малых частиц может быть больше, чем скорость их гравитационного оседания. Анализи-

руя выпадение спор в 1945 г., Грегори пришел к выводу, что скорость их осаждения пропорциональ-

на приземной концентрации.  
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Согласно [Chamberlain, 1959] поток радиоактивного аэрозоля на поверхность земли 

p  (Бк/м
2
с) равен 

                                                                           )0,,( yxqvp d  ,                                                                   (1) 

где )0,,( yxq  – средняя объемная активность, Бк/м
3
.  

В рамках полуэмпирической теории турбулентной диффузии граничное условие распростра-

нения примеси было введено Монином и Колдером [Moнин, 1962; Colder, 1961] в виде 

          qvqw
z

q
K dgz 




    при 0zz  ,                                                          (2) 

где zK – коэффициент турбулентной диффузии, м
2
/с; gw – скорость гравитационного оседания, м/с;

 

dv – скорость осаждения, м/с, которая интегрально учитывает взаимодействие радиоактивных частиц 

аэрозоля с подстилающей поверхностью. Из уравнения (2) следует, что поток вещества на подсти-

лающую поверхность состоит из турбулентного и гравитационного потоков. При полном поглощении 

частиц поверхностью dv , при полном отражении 0dv . В случае частичного поглощения вели-

чина dv  зависит от характера примеси, подстилающей поверхности, скорости ветра, сил адгезии. Для 

очень тяжелых частиц вертикальный поток аэрозольной примеси полностью определяется гравита-

ционной скоростью, т.е. gd wv  . В предельном случае для невесомой примеси в работе 

[Colder, 1961] было положено, что скорость сухого осаждения определяется формулой *ubvd   с 

учетом турбулентной и молекулярной диффузий, а также сил адгезии, где *u  – скорость трения, а 

безразмерный коэффициент b  определяется экспериментально. В промежуточной зоне значений dv  

предполагается, что dv  равна сумме двух независимых частей: гравитационной скорости gw  и ско-

рости осаждения dv :  

                 gd wbuv  * .                     (3) 

На практике в случае аварии, когда остро необходима оценка плотности выпадения радио-

нуклидов на большой территории, скорость осаждения считается постоянной величиной для кон-

кретного ландшафта и нередко даже для всей загрязненной территории. При этом за время действия 

источника T  осадок P  (Бк/м
2
) линейно зависит от величины скорости сухого осаждения и равен  

      .),,,(),,,(),(

00

 

T

d

T

tdtzyxqvtdtzyzpyxP        (4) 

Это дает возможность определять dv  из измерений осадка P  и средней объемной концентрации ра-

диоактивности проб аэрозоля за период T  для данной квазиоднородной территории, не прибегая к 

измерениям более сложной исследовательской техникой. В оперативных условиях обычно оценки 

скорости сухого осаждения проводятся по данным измерений объемной концентрации на уровне ды-

хания человека (1,5 м) и плотности осадка радиоактивных веществ на горизонтальный планшет на 

высоте 1,0 м в течение времени Т, что позволяет оценить dv  в нескольких точках пространства и за 

различные интервалы времени. Обычно интервалы времени накопления примеси могут быть слиш-

ком велики по сравнению с временной изменчивостью метеоусловий, что может вносить трудности в 

интерпретацию и неопределенность оценок dv . На практике необходимо учитывать осаждения час-

тиц аэрозоля широкого диапазона по размерам, включая микронные и субмикронные. В условиях ра-

диационной аварии следует учитывать полидисперсность выброшенного радиоактивного аэрозоля. 

Следовательно, в действительности скорость dv  в оперативных измерениях равна  

      i

i

iid qqtdvtv ),()( ,        (5) 

где dv  – средневзвешенная скорость сухого осаждения за время наблюдения t  i -фракции радиоак-

тивных частиц аэрозоля.  
 

Данные полевых экспериментальных измерений dv  до чернобыльского периода 

 

Одни из первых измерений скорости сухого осаждения 
131

I в полевых условиях и аэродинами-

ческой трубе приведены в работах [Chamberlain, 1957, Chamberlain and Chadwick, 1966]. Измерения 
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одновременно включали объемную концентрацию и выпадения аэрозоля на естественные и искусст-

венные листья, траву и фильтровальную бумагу. Для аварии в Уиндскейле Чемберлен рассчитал 

среднюю скорость осаждения 
131

I на траву, которая была равна 0,4 см/с. В работе [Chamberlain and 

Chadwick, 1966] был сделан вывод, что скорость сухого осаждения 
131

I изменяется больше, чем на 

порядок величины и сильно зависит от характера подстилающей поверхности.  

В работе [Sehmel, 1980] приведены скорости осаждения различных частиц аэрозоля для раз-

личных типов подстилающей поверхности и метеоусловий. Из данной обзорной работы выбраны ре-

зультаты скорости сухого осаждения частиц ряда радионуклидов. В табл. 1 приведены данные dv  и 

главные определяющие факторы величины скорости сухого осаждения.  
 

Таблица 1. Скорости сухого осаждения для ряда радионуклидов [Sehmel, 1980] 

Вещество 

осаждения 

Диаметр 

частиц, 

мкм 

Скорость 

трения  

*u , м/с 

Подстилающая 

поверхность 

Скорость  

осаждения  

dv , см/с 
Источник  

Плутоний 0,3 MMD  кювета 7,3 Stewart, 1963 

 16 – 29 MMD   3,2  

Плутоний 1 – 2 AMAD 0,4 площадь листа 4∙10
-3

 Cataldo et al., 1976 

    8∙10
-3

  

Pu(NO3)4 0,5 – 1,7 1 единичный бобовый лист 2,6∙10
-3

 Craig et al., 1976 

    2,7∙10
-2

  

Pu (смесь) 0,8 – 1,8 1 растительный полог 3,5∙10
-3

  

    1,2∙10
-2

  

Полевые опыты 
137

Cs   вода 0,09±0,06 Convair, 1960 

   почва 0,04±0,05  

   трава 0,02 – 0,5  
103

Ru   вода 2,3±1,0  

   почва 0,1±0,2  

    <0,6±0,4  

   трава 0,02 – 0,8  
95

Zr – 
95

Nb   вода 5,7±3,4  

   почва 2,9±2,7  

   липкая бумага 1,4±0,7  
141

Ce   липкая бумага  0,7±0,6  
127

Te, 
129

Te   липкая бумага 0,7±1,3  

Смеси топлива   трава 0,04 – 0,3 Megow and  

Chadwick, 1956 
 

Для частиц, содержащих плутоний, dv  изменяется в пределах четырех порядков величины. 

Данные экспериментальных измерений йода на траву, пастбища, пшеницу показали, что скорость 

осаждения молекулярного йода I2 и метил йода CH3I по данным работы [Sehmel, 1980] колебалась в 

пределах величин от 0,02 до 26,0 см/с 
 
и от 10

-4
 до 10

-2 
 см/с соответственно. Интервал значений ско-

рости сухого осаждения для этих веществ является на один порядок величины меньше, чем интервал 

скорости сухого осаждения аэрозольных частиц, равный 0,001 – 180 см/с.  

В диффузионных экспериментах в приземном слое атмосферы [Simpson, 1961] было оценено 

истощение струи аэрозоля ZnS с точностью до 97 % при прохождении частиц над полем полыни до 

расстояний порядка 3200 м. В экспериментах с частицами уранина диаметром 0,7 мкм истощение 

(обеднение) струи в интервале расстояний между 45 и 91 м достигало 65 % [Sehmel and 

Hodgson, 1976]. В 6 опытах по распространению газового облака йода его истощение до расстояний 

порядка 300 – 380 м оценивалось до 0,7 – 3,0 % в зависимости от термической устойчивости, при 

скорости трения от 0,1 и до 0,6 м/с
 

и скорости сухого осаждения 0,1 – 1,2 см/с [Zimbrik and 

Voileque, 1969].  

В работе [Sehmel,  980] отмечено, что в заборных устройствах не осаждаются частицы одного 

размера; полученные данные характеризуют изменение выпадений с расстоянием с подветренной 

стороны от источника, а не суммарное осаждение на естественные поверхности; минимальная ско-

рость осаждения наблюдается для диаметров частиц диапазона 0,1 –1,0 мкм, для частиц с диаметра-

ми, большими 1 мкм, скорость осаждения увеличивается благодаря турбулентной диффузии и грави-
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тационному оседанию. В течение переноса диспергированных веществ происходит процесс сепара-

ции – разделение смеси взвешенных частиц в воздухе и их постепенное осаждение. В первую очередь 

оседают крупные частицы под действием силы тяжести. Вследствие этого величины сухого осажде-

ния на расстоянии 10 – 30 км от источника могут формироваться в значительной мере грубодисперс-

ным аэрозолем с аэродинамическим диаметром d  10 – 20 мкм в зависимости от эффективной вы-

соты источника, термической устойчивости и турбулентного перемешивания.  
 

Данные измерений скорости сухого осаждения в острой фазе аварии на ЧАЭС 
 

В отличие от экспериментальных измерений данные оперативных наблюдений скорости су-

хого осаждения в период острой фазы аварии на различных удалениях от ЧАЭС, представленные в 

табл. 2, получены согласно формуле (1) по данным измерений объемной активности на высоте 1,5 м и 

плотности выпадений на планшет на высоте 1 м в различные дни мая 1986 г. Данные dv  приведены 

по измерениям в Украине [Израэль и др., 1990; Лось и др., 1991; Ткаченко, 1990], Беларуси [Израэль 

и др., 1990], Германии [Rosner, Hotzl and Winkler, 1990; Horn, Bonka and Maque, 1987], Гренландии 

[Davidson et al., 1986], Великобритании [Clark and Smith, 1988], Нидерландах [Lieuwe, 1986] и Японии 

[Aoyama and Hirose, 1991]. Наиболее полные данные получены по 
131

I и 
137

Cs. Оценки в Киеве по дан-

ным ВНЦ радиационной медицины в период 1 – 10 мая колебались от 0,8 и до 4,8 см/с. По данным 

[Ткаченко, 1990] скорость сухого осаждения 2–11 мая 1986 г  в Киеве и ближайших к нему населен-

ных пунктах для 
131

I в среднем была равна 1,5 ±  0,6 см/с. Для 
137

Cs, 
103

Ru, 
95

Zr в [Ткаченко, 1990] 

представлены данные в первые 40 – 50 сут после аварии: (11,3 ± 4,5) см/с, (20 2 ± 8,1) см/с и 

(12,3 ± 4,9) см/с соответственно; в период последующих 100 сут (1,3 ± 0,5) см/с, (1,0 ± 0,4) см/с и 

(0,8 ± 0,3) см/с соответственно. Отсюда видно, что, несмотря на большой разброс данных, близость к 

источнику выбросов полидисперсного аэрозоля определила величины больших значений плотности 

выпадений радиоактивности на подстилающую поверхность. Подтверждением этому служит работа 

[Петряев и др., 1993], где проведено детальное исследование суммарной гамма- и бета-активности 
144

Ce, 
104

Ru, 
134

Cs, 
137

Cs, 
90

Sr, Pu и «горячих» частиц, связанных с размерами фракций < 100 мкм в ре-

перных точках ландшафтно-геохимических полигонов, расположенных на расстояниях 40 – 250 км от 

ЧАЭС. 

 
Таблица 2. Скорость сухого осаждения радионуклидов в период острой фазы на ЧАЭС, 1986 г. 

Расстояние от ЧАЭС, 

источник данных 
Дата 

Скорость сухого осаждения dv , см/с 
 

131
I 

137
Cs 

103,106
Ru 

144,141
Ce 

95
Zr 

Одесса (620 км),  

[Отчет НПО «Тайфун», 1987] 

28.04.1986  1,04    

29.04.1986  0,12    

30.04.1986  0,15    

Вильнюс (630 км), 

[Отчет НПО «Тайфун», 1987] 

28.04.1986 0,6 0,06    

01.05.1986 14 0,15    

06.05.1986 15,4 3,9    

09.05.1986 3,3 0,17    

Ленинград (1140 км),  

[Отчет НПО «Тайфун», 1987] 

28.04.1986 0,4 0,14    

Рига (920 км),  

[Отчет НПО «Тайфун», 1987] 

29.04.1986 1,7 0,36    

04.05.1986 3,5     

09.05.1986 12 6,9    

Киев (93 км),  

[Лось и др., 1991] 

01–10.05.1986 0,8–4,8     

Киев (93 км), 

[Ткаченко, 1990] 

02–11.05.1986 1,5 ± 0,6     

40–50 сут 

после аварии 

 11,3±0,5 20,2±8,1 5,6±0,6 12,3±4,9 

100 сут 

после аварии 

 1,3±0,5 1,0±0,4  0,8±0,3 

Барышевка, Киевская область 

(140 км), [Израэль и др., 1987] 

май 1986 4,7 0,6 1,5 1,3 1,8 

Минск (440 км),  

[Израэль и др., 1987] 

май 1986 0,8 0,4 1,6 0,6 0,6 
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Продолжение табл. 2 
 

Расстояние от ЧАЭС, 

источник данных 
Дата 

Скорость сухого осаждения dv , см/с 
 

131
I 

137
Cs 

103,106
Ru 

144,141
Ce 

95
Zr 

Мюнхен (1300 км),  

[Rosner, Hotzl and Winkler, 1990] 

03–06.05.1986 0,13±0,06 0,27±0,11 0,10±0,02   

Аахен, Германия (1900 км),  

[Horn, Bonka and Maque, 1987]  

03–04.05.1986 0,15 0,03–0,15    

Гренландия (4700 км),  

[Davidson et al., 1987] 

май 1986  0,05–0,10    

Великобритания (2400 км),  

[Clark and Smith, 1988] 

первые 5 сут 

после аварии 

0,3 0,05    

 

При оценке распространенности радиоактивных частиц на поверхности почвы исследуемых 

контрольных участков определяли количество частиц в приповерхностном слое толщиной 1 см. По-

лученные результаты свидетельствуют о том, что «горячими» частицами загрязнена практически вся 

исследуемая территория. Для расстояния от 40 до 250 км от ЧАЭС счетная концентрация «горячих» 

частиц меняется от 10
5
 до 10

3
 /м

2
. 

Для дальних расстояний, порядка нескольких тысяч километров, в табл. 2 представлены дан-

ные о скорости сухого осаждения 3, 4, 6 мая 1986 г. в Баварии (Германия) [Rosner, Hotzl and 

Winkler, 1990]. Для г. Аахен (Германия) [Horn, Bonka and Maque, 1987] приведены результаты изме-

рений dv  
137

Cs и 
131

I 3 и 4 мая 1986 г. над травой с помощью шестикаскадного импактора Sierra-236 в 

течение 12 ч и коллекторов выпадений. Это дало возможность оценить медианный аэродинамический 

диаметр частиц по активности, который был близок по величине 1 мкм. Интервал величин для 
137

Cs 

составил 0,03 – 0,15 см/с при средней величине 0,07 см/с. Для 
131

I средняя скорость сухого осаждения 

была равна 0,15 см/с. Скорость осаждения уменьшалась днем и росла ночью. Отметим также, что по 

измерениям влажных и сухих выпадений в Великобритании после Чернобыльской аварии было пока-

зано [Clark and Smith, 1988], что загрязнение травы 
131

I имеет суточный ход, а именно увеличение за-

грязнения ночью и уменьшение после восхода солнца, что может быть объяснено абсорбцией и де-

сорбцией йода, обусловленных процессами выпадения росы и испарением. В течение первых трех 

суток измерений количество частиц йода от общего его количества (газообразного и аэрозольного) 

составляло от 25  до 35 %. Для первых пяти суток скорости сухого осаждения 
131

I и 
137

Cs были равны 

3∙10
-1

 см/с и 5∙10
-2

 см/с
 
соответственно. По измерениям с помощью шестикаскадного импактора 

Sierra-236 размер частиц йода был несколько ниже 1 мкм. В работе [Clark and Smith, 1988] плотности 

осаждения на траву измерялись в течение 3 - 6 мая 1986 г. Для сухих районов отношение 
131

I/
137

Cs с 

учетом суммы частиц и паров 
131

I было в среднем по территории равно 18. Для территории, где на-

блюдались слабые дожди, это отношение составило 3,8. Для увлажненных территорий оно было рав-

но 1,8.  

Измерения величин скорости сухого осаждения на расстоянии порядка 8000 км были прове-

дены в Японии [Aoyama and Hirose, 1991]. Дополнительно к обычным средствам измерений исполь-

зовался пятикаскадный импактор с расходом 600 л/мин и семикаскадный импактор Андерсен с рас-

ходом 16 л/мин для определения распределений активности по размерам частиц аэрозоля для аэроди-

намических диаметров 0,35; 0,54; 0,88; 1,55; 2,7; 5,1; 10 и 20 мкм. В табл. 3 представлены данные 

только за периодов наблюдений в мае.  
 

Таблица 3. Скорость сухого осаждения [Aoyama and Hirose, 1991] 

Период 
Скорость сухого осаждения dv , см/с  

131
I 

137
Cs 

134
Cs 

103
Re 

90
Sr Pu 

07 – 11.05.1986 0,023 0,038 0,042 0,035 0,15 0,36 

12 – 14.05.1986 0,095 0,46 0,51 0,28 0,60 2,00 

17 – 19.05.1986 – 0,58 0,37 0,34 0,14 0,98 

22 – 29.05.1986 0,033 0,077 0,052 0,046 0,12 0,23 
 

Авторы отмечают, что зафиксированы две группы данных измерений: за периоды 7–11 мая, 

22–29 мая и за период 12–19 мая. Величина dv  во второй группе наблюдений за 12–19 мая выше, чем 

в первой практически на порядок величины. По-видимому, это связано с различными выбросами ра-

диоактивных веществ в течение мая 1986 г. Следует также отметить, что полученная авторами зави-
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симость скорости сухого осаждения от аэродинамического диаметра для этих двух групп также отли-

чались почти на порядок величины. При этом данные группы меньших величин dv  в интервале от 1,5 

до 10 мкм лучше совпали со скоростями гравитационного оседания. 

В целом расчет корреляции величин скорости сухого выпадения с удалением от ЧАЭС по 

данным табл. 2 показал, что коэффициенты корреляции для 
131

I и 
137

Cs соответственно равны 0,59 и 

0,64. При этом следует учесть, что большая продолжительность нестационарного действия источника 

выбросов, изменчивость направления переноса газов и частиц, а также различные периоды наблюде-

ний не могли не сказаться на величине связи представленных данных.  
 

Данных наблюдений скорости сухого осаждения радиоактивного аэрозоля  

в фазе стабилизации аварии на ЧАЭС 
 

В табл. 4 приведены измерения скорости сухого осаждения в сентябре 1986 г. после оконча-

ния острой фазы Чернобыльской аварии в пунктах наблюдения НПО «Тайфун», охвативших южную 

и юго-западную части 30-км зоны, а также в г. Припять в районе пляжа, отведенного под строитель-

ство шестого микрорайона города [Гаргер, 2008]. Из данных измерений видно, что в течение трех су-

ток значения dv  для 
137

Cs менялись от 0,02 до 0,5 см/с, аналогично изменчивость по пространству для 

остальных радионуклидов была в пределах одного порядка. Максимальные абсолютные значения dv  

отмечались в пунктах Припять, Копачи, Лелев, Заполье, где в это время наблюдалось повышенное 

движение транспорта или различного рода техногенная деятельность. 
 

Таблица 4. Скорость сухого осаждения радионуклидов в южной части 30-км зоны ЧАЭС  

в фазе стабилизации. Данные за 11 – 14.09.1986 г. [Гаргер, 2008] 

Пункт 

Расстояние 

от ЧАЭС, 

км 

Скорость сухого осаждения dv , см/с  

144
Се 

141
Се 

103
Ru 

106
Ru 

137
Cs 

134
Cs 

95
Zr 

Корогод 14 0,03 – 0,015 – 0,02 0,03 0,02 

Заполье 14 0,10 0,23 0,06 0,03 0,15 0,10 0,13 

Залесье 16 0,04 0,04 – 0,01 0,07 0,06 0,42 

Копачи 4 0,26 0,24 0,26 0,30 0,15 0,14 0,11 

Лелев 10 0,16 0,23 0,16 0,42 0,19 0,15 0,17 

Припять 4 0,28 0,27 0,17 0,29 0,50 0,13 0,20 

Ямполь 21 0,13 0,14 0,16 0,04 0,08 0,04 0,17 

 

В табл. 5 представлены данные скорости сухого осаждения 
137

Cs в г. Припять за 1990 – 

1991 гг.  и  в  г. Киев за 1991 г. В г. Припять сохранялись значительные величины сухого осаждения в 

связи с техногенной деятельностью в 30-км зоне и с дезактивацией ряда районов города.  
 

Таблица 5. Среднемесячная скорость сухого осаждения радионуклидов [Гаргер, 2008]  

Пункт Период Скорость сухого осаждения dv , cм/c 

Припять сентябрь 1990 г. 3,3 

Припять сентябрь 1991 г. 2,9 

Киев (центр) декабрь 1991 г. 0,5 

Киев (Багринова гора) декабрь 1991 г. 0,24 
 

В период физического моделирования радиоактивного загрязнения окружающей среды раз-

личными видами сельскохозяйственных работ (боронование, вспашка, автомобильное движения на 

непокрытых дорогах) за счет подъема радиоактивной пыли были проведены измерения сухого осаж-

дения вблизи с. Заполье в 30-км зоне ЧАЭС [Гаргер, 2008]. Величины потока осаждения аэрозолей в 

течение естественного ветрового подъема были равны 1,9 – 2,3 мкБк/(м
2
·с). Средняя скорость осаж-

дения по 13 экспериментам в период техногенного подъема с 11 по 25 мая 1993 г. была равна 

(2,6 ± 1,6) см/с. По данным измерений многокаскадным импактором средние аэродинамические диа-

метры частиц находились в интервале 5,5 – 8,7 мкм со средним значением 7,1 мкм. Данные измере-

ний скорости трения *u  были в интервале 30 – 60 см/с. С использованием формулы (3) полученные 

оценки b  находились в интервале 0,04 – 0,0,7. При оценках возможной объемной активности при 

техногенном подъеме в приземном слое атмосферы при умеренной скорости ветра и близких к ней-
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тральным условиях частицы диапазона 5 – 9 мкм осаждаются в основном за счет гравитационного 

оседания. 
 

Методы расчета скорости сухого осаждения 
 

В настоящее время существует несколько методов оценок dv . Эмпирическая формула (3) 

удобна на практике, но значение коэффициента b  известно достаточно надежно по данным экспери-

ментальных работ [Бызова, 1974] только в интервале размеров частиц, больших 20 мкм, когда вели-

чина b 0,01. В интервале размеров частиц, меньших 20 мкм, но больших 1 мкм, эмпирических оце-

нок b  еще недостаточно. На осаждение частиц с размерами от 0,1 до 1,0 мкм влияние гравитацион-

ной скорости оседания пренебрежимо мало и зависит согласно [Chamberlain and Chadwick, 1966] от 

процессов броуновской диффузии, соударения, перехвата и отскока частиц. Примеры параметриза-

ции этих процессов можно найти в работах [Chamberlain and Chadwick, 1966; Slinn and Slinn, 1980]. В 

качестве примера кратко рассмотрим работу работе [Zhang, Cong, Padro and Barrie, 2001], где при мо-

делировании сухого осаждения частиц используется параметризация для всех процессов осаждения 

без учета роста размеров частиц при высокой влажности согласно работе [Slinn and Slinn, 1980]. Сле-

дуя [Slinn and Slinn, 1980], скорость сухого осаждения dv  можно выразить как  

         sagd RRwv  1 ,       (6) 

где gw  – скорость гравитационного оседания; aR  – аэродинамическое сопротивление над пологом 

растительности; sR  – сопротивление подстилающей поверхности земли. 

Гравитационное оседание вычисляется как 

           182 Cgdwg ,        (7) 

где – плотность частицы; d  – ее диаметр; g  – скорость гравитационного ускорения; C – по–

правочный множитель;   – коэффициент вязкости воздуха. Поправочный множитель вычисляется 

как 

       





  

  deC
d55,0

4,0257,121 ,      (8) 

где   – средняя доля свободных молекул, вычисляемая как функция температуры, давления и кине-

матической вязкости воздуха.  

Аэродинамическое сопротивление вычисляется по формуле 

             *0ln uzzR HRa  ,       (9) 

где Rz – высота, на которой оценивается скорость сухого осаждения dv ; 0z  – параметр шероховато-

сти; H – функция термической устойчивости;   – константа Кармана; *u – скорость трения. 

В случае высокой растительности следует использовать формулу  

             *0ln uzdzR Hrefa  ,                (10) 

где refz  – высота полога растительности; d – высота вытеснения.  

sR  зависит от эффективности поглощения частиц на поверхности и определяется различными 

процессами осаждения, размерами осаждающихся частиц, свойствами поверхности и атмосферными 

условиями. Здесь sR  представлено как  

          IINIMBs REEEuR )(1 *0  ,    (11) 

где BE , IME , INE  – эффективности накопления на поверхности частиц за счет броуновской диффу-

зии, импакции и перехвата соответственно; IR  – корректирующий коэффициент, отражающий долю 

частиц, удержанных поверхностью; 0  – эмпирическая константа, равная 3, см. Приложение (катего-

рии природопользования (Land use categories – LUC)), где приведены формулы расчета sR и сведения 

о категориях природопользования, параметрах сезонных категорий (SC) и константы аэрозольных 

моделей для различных типов подстилающей поверхности согласно работе [Zhang, Cong, Padro and 

Barrie, 2001]. 
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Использование dv  для прогностических оценок загрязненных территорий 

в период острой фазы Чернобыльской аварии 

 
В период Чернобыльской аварии одной из важнейших первоочередных задач была оценка 

масштаба загрязненной территории. Учитывая продолжительность выброса радиоактивных материа-

лов в окружающую среду, сделать это в сжатые сроки было возможно с помощью математического 

моделирования. Для этого потребовалось большое количество данных об источнике выбросов, ме-

теоусловиях, оценки скорости сухого осаждения с учетом изменения характера радиоактивных ве-

ществ и подстилающей поверхности с удалением от источника выбросов. В работах [Чернобыль под 

ред. Израэль, 1990; Боровой, 2000] отмечено, что в процессе выброса в атмосферу поступали радио-

активные аэрозоли с различными физическими характеристиками. Процесс образования дисперсного 

состава аэрозолей носил сложный характер, связанный с выносом «горячих» частиц, коагуляцией, 

конденсацией, а радиационный состав аэрозоля определялся накопленными в ТВЭЛ продуктами де-

ления, а также фракционированием радионуклидов при выносе в атмосферу и формированием самих 

аэрозольных частиц. В ближней зоне (порядка 10 – 30 км) высокая плотность загрязнения подсти-

лающей поверхности в основном была обусловлена топливными частицами, что подтверждается дан-

ными работ [Бобовникова и др., 1991; Савенков и др. 2009; Петряев и др., 1993]. В работах [Израэль, 

Петров, Северов, 1987 и 1989] с учетом периода и мощности выброса из аварийного блока отмечены 

пространственные масштабы выпадений порядка 10 км (локальные выпадения), порядка сотен кило-

метров (мезомасштабные выпадения)  и  тысячи километров (региональные выпадения). В работе 

[Израэль, Петров, Северов, 1987] приведены карты распределения уровней радиации на ближнем 

следе от ЧАЭС на 29 мая 1986 г., полученные с учетом расчетов по модели для ближней зоны с пара-

метрами распределения по логнормальному закону гамма-активных частиц с медианным диаметром 

50 мкм и стандартным отклонением 0,25. При этом учтены характеристики источника выброса ра-

диоактивности и метеоусловий. Скорости осаждения частиц рассчитывались с помощью аппрокси-

мации зависимостей для d 44 мкм dv  порядка 15 – 20 см/с; для d 44 мкм dv  порядка 5 – 10 см/с. 

Данные расчета практически совпали с экспериментальными измерениями. 
 

Результаты модельных вычислений с помощью региональной модели [Израэль, Петров, Севе-

ров, 1987 и 1989] и их сравнение с данными измерений уровней радиации использовались для оценок 

параметров логнормального распределения активности по размерам частиц. Для территорий, примы-

кающих к зоне ЧАЭС с масштабом порядка 100 км, параметры логнормального распределения соста-

вили d 20 мкм,  0,4 мкм. Для регионального масштаба при высоте слоя перемешивания 2 км 

расчет параметров логнормального распределения дал результат: d 5 мкм,  0,25 мкм и 

dv 0,2 см/с. В статье [Borzilov and Klepikova, 1993], посвященной влиянию метеорологических ус-

ловий и композиции радиоактивных аэрозолей, газов в выбросах Чернобыльской аварии на осажде-

ние радионуклидов, также была учтена трансформация характеристик выброса с расстоянием. Авто-

ры использовали две диффузионные модели: модель «Мезо» для описания переноса и осаждения 
137

Cs, 
90

Sr и 
139+140

Pu до 200 км от источника выброса и модель «Регион» для описания выпадений 
131

I, 
137

Cs и 
90

Sr для расстояний, превышающих 200 км. При этом считалось, что плутоний переносился в 

основном в топливных частицах, имеющих в среднем скорость седиментации около 10 см/с; строн-

ций также переносился в основном в топливных частицах того же размера. Цезий выбрасывался в 

атмосферу в виде грубодисперсных частиц со скоростями седиментации от 5 и до 10 см/с, а также в 

газообразной форме и затем конденсировался в виде тонкодисперсного аэрозоля со скоростями осаж-

дения от 0,5 до 1 см/с.  
 

В работе [Mück et al., 2002] выполнено детальное сравнение данных радионуклидного состава 

топлива четвертого аварийного блока и данных измерений воздушных фильтров и плотности выпа-

дений. Соотношения различных радионуклидов с изотопом 
137

Cs изменялись как с направлением вы-

броса, так и с увеличением расстояния от ЧАЭС. Большие расхождения соотношений радионуклидов, 

определенных в Украине, России, с теми, что были измерены в Центральной и Северной Европе объ-

ясняются тем, что отношения
  90

Sr, 
95

Zr, 
140

Ba и 
144

Ce к 
137

Cs вблизи реактора оказались гораздо более 

высокими, чем на расстоянии 1000 км. Они были связаны в среднем с размерами частиц 8 мкм и оса-

ждены быстрее, чем летучие формы (йод, цезий, теллур), которые прикреплялись к аэрозольным час-

тицам окружающего аэрозоля с размерами частиц порядка 1 мкм. Анализ данных позволил получить 

физико-химические характеристики радионуклидов, представленные в табл. 6. 
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Таблица 6. Физико-химические характеристики радионуклидов [Mück et al., 2002] 

Радионуклид Период полураспада Медиана, мкм Скорость сухого осаждения dv , cм/c 
90

Sr 28,5 y 5 1,0 
95

Zr 64,0 d 8 2,0 
95

Nb 35,15 d 8 2,0 
103

Ru 39,35 d 1 0,1 
106

Ru 368 d 1 0,1 
131

I 8,02 d 1 0,2 
134

Cs 2,06 y 1 0,1 
137

Cs 30,1 y 1 0,1 
141

Ce 32,51d 8 2,0 
144

Ce 284,8 d 8 2,0 
239

Pu 2,4∙10
4
 y 16 15,0 

 

В табл. 7 приводится список организаций, вместе с главным исследователем, значениями dv  

для 
131

I, 
137

Cs и номером модели. Величины скоростей осаждения для 
131

I и 
137

Cs, использованные в 

оценках осаждения над Европой, взяты из отчета проекта ATMES [ATMES Report, 1992]. Были пред-

ставлены региональные модели из различных учреждений, таких как университеты, центры ядерной 

безопасности и метеорологические службы из 13 стран. Значения dv  для радиоцезия лежали в интер-

вале от 0,05 до 0,2 см/с. Из 20 моделей 11 выбрали значение скорости осаждения для цезия 0,1 см/с. 

Из данных табл. 7 видно, что средние значения dv  для радиойода выбирались в пределах двух поряд-

ков величины: 0,02 –  2,0 см/с.  

 
Таблица 7. Величины скорости сухого осаждения, используемые в моделях [ATMES Report, 1992] 

Страна Организация 
Главный 

исследователь 

Средняя скорость осаждения dv , cм/c Номер 

модели 131
I 

137
Cs 

Канада Environment Canada J. Pudykiewicz 0,1 0,1 12 

Словакия Slovak Hydromet. Inst. S. Skulec 2,0 0,1 22 

Финляндия Finnish Met. Inst. I. Valkama 0,1 0,1 14 

Франция CEA, IPSN B. Crabol 0,5 0,1 16 

Франция Meteo. Nationale F. Bompay 0,1 0,1 7 

Франция EDF A. Albergel 0,5 0,15 17 

Германия Un. zu Koeln A. Ebel 0,02 0,1 2 

Израиль Inst. for Biological Res. D. Kaplan 0,23 0,05 3 

Италия ENEA-PAS M. Sciortino 0,2 0,15 10 

Италия ENEA-DISP F. Desiato 0,3 0,1 5 

Япония JAERI S. Moriuchi 0,3 0,1 8 

Япония Met. Agency S. Yamada – – 11 

Япония Met. Research Inst. T. Yashikawa 0,1 0,05 9 

Нидерланды KNMI G. Verver 0,15 0,1 15 

ЮАР Atomic Energy Co.  L. W. Burger 0,3 0,1 21 

Великобритания  Met. Office R. H. Maryon 0,5 0,05 20 

США Savannah River Lab. M. Pendergast 0,2 0,1 13 

США Lawrence Liv. Lab. R. Lange 0,3 0,1 4 

СССР MSC-E M. I. Pekar 0,45 0,15 19 

СССР Inst. for Applied Geoph. V. N. Petrov 0,2 0,2 18 

 

Обсуждение и выводы 
 

Из приведенных выше данных экспериментальных измерений и наблюдений после Черно-

быльской аварии следует, что оперативные оценки dv  крайне изменчивы. Неопределенность оценок 

dv  обусловлена характером аварийных выбросов, физико-химическими характеристиками частиц, 

неоднородностью подстилающей поверхности, метеорологическими условиями. Для превентивных 

расчетов оценки dv  могут быть проведены как с помощью различных современных кодов, в которых 

рекомендованы величины dv  для трех форм йода и 
137

Cs, так и с учетом накопленных эксперимен-
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тальных данных для различных условий окружающей среды. В табл. 8 приведены величины dv  аэро-

зольного йода в нескольких кодах по расчету dv , которые могут отличаться в 8 раз при использова-

нии кодов RODOS – RECASS NT. Разброс между рекомендованными данными газообразных форм 
131

I несколько меньший, но различие достаточно большое с экспериментальными оценками 

[Sehmel, 1980] особенно по элементарному йоду. Величины органических соединений йода в приве-

денных кодах взяты по верхней границе изменчивости измеренных величин этого соединения, т.е. 

оценки в них достаточно консервативны, учитывая токсичность CH3I. 
 

Таблица 8. Величина скорости сухого осаждения радионуклидов в кодах 

Код Автор 
Скорость сухого осаждения dv , cм/c 

131
I (аэрозоль) 

131
I2 CH3I 

MACCS2 [Report Department of Energy Washington, 2009] 0,1 – 0,3   

RODOS [Müller and Pröhl, 1993] 0,1 0,8 0.01 

RIMPUFF [Baklanov and Sorensen, 2001] 0,1 1,0 0.05 

RECASS NT [Методика РД52.18.717, Обнинск, 2009] 0,8 2,0 0.01 
 

В работе [Baklanov and Sorensen, 2001] приведены характеристики дозообразующих радиону-

клидов, включая величины скорости сухого осаждения, AMAD, период полураспада, полученные в 

основном по публикациям, посвященным Чернобыльской аварии. Как можно видеть из табл. 9, раз-

личные радионуклиды могут находиться в атмосфере в форме газов или аэрозолей с широким диапа-

зоном размеров. Например, аварийные выбросы АЭС могут иметь размеры частиц в пределах 0,01 - 

60 мкм до расстояний в сотни километров от источника. Из таблицы также видно, что скорость сухо-

го осаждения для йода в 6 раз выше, чем цезия при почти тех же AMAD и больших значениях сред-

неквадратичных отклонений. Типичные скорости сухого осаждения для большинства нуклидов даны 

для травяной поверхности. Отмечено, что в течение первой недели доминирует газообразная форма 

(элементарный и органический 
131

I); скорость осаждения скорректирована (повторно вычислена) для 

70 % газообразных форм 
131

I; скорость сухого осаждения для частиц 
131

I приблизительно равна скоро-

сти сухого осаждения для SO4 . 
 

Таблица 9. Физико-химические характеристики дозообразующих радионуклидов [Baklanov and Sorensen, 2001] 

Радионуклид 

Период  

полураспада, 

ч 

AMAD, 

мкм 

Скорость сухого осаждения 

рекомендуемое  

значение 


dv , cм/c 

геометрическое стандартное 

отклонение, σg 

137
Cs 2,628 10

5
 0,68 0,1 1,8 – 2,5 

134
Cs 1,805 10

4
 0,59 0,12 2 – 2,5 

131
I 1,93 10

2
 gas/0,48** 0,6** 3 – 4 

132
Te 7,82 10

1
 0,81 0,3 1,5 – 2,5 

133
I 2,08 10

1
 gas/0,6 0,7  

140
Ba 3,048 10

2
 0,45 0,9  

90
Sr 2,549 10

5
 2,5 2(?)  

103
Ru 9,459 10

2
 0,65 0,5 2 

238
Pu 7,683 10

5
 4,3 2(?) 2,1 

239
Pu 2,111 10

8
 4,3 2(?) 2 – 2,5 

89
Sr       1,212 10

0
  2,5 2(?)  

 

   * Типичные dv  для большинства нуклидов даны для травяной поверхности.  

 ** Скорость сухого осаждения i-фракции радиоактивных частиц аэрозоля. 
 

В табл. 10 представлены величины dv , рекомендованные для использования в работах 

ECOSYS-87 [Müller and Pröhl, 1993; Baklanov and Sorensen, 2001], с учетом землепользования в сис-

теме RODOS [Päsler-Sauer, 2003; Thykier-Nielsen et al., 1999], где даны значения dv  для почвы и мак-

симальные значения скорости сухого осаждения на полностью развитые пологи растительности. При 

этом предполагается, что максимальные значения распределений частиц по размерам лежат в преде-

лах 0,1 – 1,0 мкм. Различия величины dv  в зависимости от характера подстилающей поверхности мо-

гут также достигать одного порядка величины. 
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Таблица 10. Скорость сухого осаждения 
131

I на различные поверхности [Müller and Pröhl, 1993] 

Поверхность 
Скорость сухого осаждения dv , cм/c 

131
I (аэрозоль) 

131
I2 CH3I 

Почва 0,05 0,3 0,005 

Трава 1,05 0,15 0,015 

Деревья 0,5 5 0,05 

Другая растительность 0,2 2 0,02 
 

В табл. 11 приведены величины скорости сухого осаждения частиц йода, газообразного йода 

и его органического соединения для четырех типов подстилающих поверхностей и 
137

Cs как главных 

дозобразующих радионуклидов Чернобыльского происхождения. В первой части таблицы представ-

лен ряд данных экспериментальных исследований, а во второй - данные, полученные после Чернобы-

льской аварии в Западной Европе и Японии, т.е. измерения на большом удалении от ЧАЭС. Из 

табл. 11 видно, что разброс данных по данным рекомендаций (по кодам, см. табл. 10) по йоду может 

отличаться на порядок величины от 0,05 до 1,05 см/с в зависимости от подстилающей поверхности, 

по полевым экспериментальным данным от 0,023 до 0,15 см/с, по даннным после аварии на ЧАЭС – 

0,2 – 0,4 см/с для пунктов, удаленных до 1000 км и более. Для 
137

Cs представленные в табл. 11 реко-

мендованные значения dv  равны величине 0,1 см/с, в то время как по экспериментальным данным 

интервал значений dv  равен 0,04 – 0,31 см/с и по чернобыльским данным для удаленных пунктов из-

мерений интервал dv  составил 0,03 – 0,58 см/с.  
 

Таблица 11. Скорость сухого осаждения 
131

I и 
137

Cs на различные поверхности 
 

Автор Поверхность 
Скорость сухого осаждения dv , cм/c 

131
I (аэрозоль) 

131
I2 CH3I 

137
Cs 

Экспериментальные данные до Чернобыльской аварии 

[Chamberlain, 1959] трава 0,4    

[Sehmel, 1980]   0,02 – 26 10
-4 

– 10
-2

  

 вода    0,09 ± 0,06 

 почва    0,04 ± 0,05 

 трава    0,2 ± 0,5 

[Slinn and Slinn, 1980]     0,31 

[Islitzer, 1962] полынь (зима) 0,2    

[Hanna et al., 1991]   0,3  0,1 

Измерения после Чернобыльской аварии при удалениях на >1000 км 

[Rosner et al., 1990]  0,13 0,03  0,27 

[Horn et al., 1987]  0,15   0,03 – 0,15 

[Aoyama and Hirose, 1991]  

2001 

 0,023 – 0,095   0,037 – 0,58 

[Clark and Smith, 1988]  0,1   0,05 

[Davidson et al., 1987]     0,05 – 0,10 

[Garland and Cambray, 

1988] 
трава 0,11– 0 – 0,33   0,44 

[Nicholson 1989] трава    0.04 

 

На рисунке представлены данные табл. 2. Хорошо видно, что если даже убрать точки со зна-

чением йода и цезия выше 10 см/с, то рекомендованные значения dv  для этих радионуклидов будут 

иметь значительно меньшие величины, чем измеренные до расстояний порядка 500 км и более.  

Таким образом, в течение переноса диспергированных веществ происходит процесс сепара-

ции смеси взвешенных частиц в воздухе и их постепенное осаждение, что и происходило в период 

аварии на ЧАЭС. Вследствие этого величины сухого осаждения в пределах 10 – 30 км и более от ис-

точника могут формироваться в значительной мере грубодисперсным аэрозолем ( d 10–20 мкм, где 

d  – аэродинамический диаметр) в зависимости от эффективной высоты источника, термической ус-

тойчивости пограничного слоя атмосферы и турбулентного перемешивания. Данные измерений объ-

емной  активности  и плотности  выпадений в  период  острой фазы аварии  на  ЧАЭС  проводились 

на различных удалениях от ЧАЭС в различные даты и с различной частотой наблюдений. Это ослож- 



Е. К. ГАРГЕР 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 96 

  
 

Изменение dv , см/с с расстоянием от ЧАЭС для 
131

I и 1
37
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няет обобщение оценок dv , учитывая изменчивость выброса радиоактивных веществ, нестационар-

ность скорости и направления ветра в течение всего периода выбросов и переноса радионуклидов. 

Тем не менее данные табл. 2, полученные согласно формуле (1) по измерениям объемной активности 

в различные дни мая 1986 г., подтверждают вывод о сепарации облака частиц с ростом расстояния от 

источника и дают оценки скорости сухого осаждения по данным радиационного мониторинга, а ре-

зультаты работ [Израэль, Петров, Северов, 1989; Borzilov and Klepikova, 1993] подтвердили важность 

учета данных физико-химического состава выброса, подобного чернобыльскому, для оперативной 

оценки радиационного загрязнения больших территорий и применения диффузионных моделей мезо- 

и регионального масштабов. Употребляющиеся в радиационном мониторинге измерения объемной 

активности на высоте 1,5 м и выпадений на планшет на 1,0 м дают оценку dv  за счет силы тяжести и 

турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы. Эти измерения на практике ограничи-

ваются, как правило, одним-двумя пунктами набдюдений. Поэтому необходимы расчетные оценки по 

пространству и во времени. Для этого можно использовать оценки dv  по формуле (5), используя фо-

рмулы (6) и (7) для каждой фракции радиактивных частиц аэрозоля. Эти расчеты не учитывают влия-

ние броуновской диффузии в ламинарном подслое и сил адгезии, что важно при оценке загрязнения 

растительного покрова. Тем не менее они достаточны в первом приближении оценок потока осажде-

ния для оперативных расчетов радиационной безопасности загрязненных территорий. Для превен-

тивных оценок радиационной безопасности при проектировании АЭС следует учитывать все эффек-

ты взаимодействия газоаэрозольного потока с подстилающей поверхности с учетом ландшафтных 

особенностей подстилающей поверхности земли и влажного осаждения  

Из приведенных выше данных следует, что неопределенность прогнозирования загрязнения 

подстилающей поверхности земли при радиационных авариях велика и во многом зависит от оценок 

величин скорости сухого выпадения в условиях различных геофизических ландшафтах и нестацио-

нарных погодных условий. Необходимо создать методику расчета dv , учитывающую все опреде-

ляющие процессы ее формирования для широкого интервала аэрозольных частиц по размерам, для 

широкого круга метеорологических и ландшафтно-геохимических условий с учетом характера ава-

рийных выбросов (вида, высоты и продолжительности).  
 

Приложение 
 

Для броуновской диффузии BE  есть функция числа Шмидта Sc : 

      
 ScEB .       (12) 

Число Шмидта Sc  – это отношение кинематической вязкости к броуновской диффузии частиц 

D (Sc "l/D) обычно лежит между 1/2 и 2/3 при больших значениях для более грубых поверхностей. 

Например, [Slinn and Slinn, 1980] предложили   значение 1/2 для водных поверхностей и   значение 

2/3 для растительных поверхностей. В настоящей работе уравнение (12) используется для расчета 

эффективности оценкой броуновской диффузией со значениями  , меняющимися по категориям 

землепользования (см. перечень категорий 1, 2).  
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Перечень категорий землепользования (LUC): 

1. Хвойные деревья. 

2. Вечнозеленые широколистные деревья. 

3. Лиственные и хвойные деревья. 

4. Лиственные широколистные деревья. 

5. Смешанные широколистные и хвойные деревья. 

6. Трава. 

7. Сельскохозяйственные культуры, смешанное сельское хозяйство.  

8. Пустыня. 

9. Тундра. 

10. Кустарники и островки леса. 

11. Влажные земли с растениями. 

12. Ледяная шапка и ледник. 

13. Внутренние воды. 

14. Океан. 

15. Городская застройка.  
 

Перечень сезонных категорий (SC): 

1. Середина лета с пышной растительностью. 

2. Осень, земли с собранным урожаем. 

3. Поздняя осень после мороза, снега. 

4. Зима, снег на земле и замерзание. 

5. Переходный весенний период с частично низкой зеленой травой. 
 

Параметром, определяющим процесс осаждения, является число Стокса St , которое имеет 

вид gAuVSt g /*  для поверхностей растительности [Slinn,1982] и /2

*uVSt g  для гладких по-

верхностей или поверхностей с грубыми элементами шероховатости [Giorgi, 198], где A  – характе-

ристический радиус коллекторов.  

Слин [Slinn, 1980] использовал полуэмпирическую подгонку для гладких поверхностей, для 

которых эффективность сбора при соударении  

      
St

IME 310 .       (13) 

Затем Слин [Slinn, 1982] предложил другую форму для растительных пологов, для которых 

эффективность сбора аэрозоля путем импакции равна  

      
2

2

1 St

St
EIM


 .       (14) 

Петерс и Эйден [Peters and Eiden, 1992] используют форму для эффективности импакции над 

еловым лесом 

               




















St

St
EIM

2

,      (15) 

где   и   – константы. Используя 0,8 для  и 2 для   соответственно, Петерс и Эйден получили 

наилучшие результаты по данным, собранные Белотом и Готье [Belot and Gauthier, 1976].  

 Георги [Giorgi, 1986] предложил две формулы эффективности импакции: одну для гладких 

поверхностей и поверхностей с грубыми элементами шероховатости  

      
2

2

400 St

St
EIM


 ,      (16) 

а другую для растительных поверхностей 

      

2,3

6,0












St

St
EIM .      (17) 

Эта формула такая же, как формула, использованная Петерсом и Эйденом [1992], но с использовани-

ем различных постоянных   и  .  

Дэвидсон, Миллер и Плесков [Davidson, Miller and Pleskow, 1982] применили следующую 

формулу для пастбищ: 
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202.0796,2753,0 23

3




StStSt

St
EIM

.                                (18) 

В настоящем исследовании уравнение (15) используется   с изменяющимися LUC и  , вы-

бранными равными 2.  

Эффективность осаждения путем перехвата частиц также существует, если частица проходит 

препятствие на расстоянии меньшем, чем его физические размеры. Это особенно важно для крупных 

частиц над волосатыми листьями.  

Фукс [1964] предложил различные формулы EIN для вязкой и потенциальной жидкости над 

сферой и цилиндром. Все формулы EIN являются функцией диаметра частиц и характеристического 

«радиуса» коллекторов (препятствий). Слин [Slinn, 1980] параметризует EIN, компонуя малые и 

большие коллекторы. Георги [Giorgi, 1988] использует тот же подход, который использовал Слин 

[Slinn, 1980]. Очень сложно получить данные о доле больших и малых препятствий. Поэтому для 

расчета эффективности осаждения путем перехвата используется простая формула 

           

2

2

1










A

d
E

p

IN ,                   (19) 

где A  – характеристический радиус, дан для различных типов природопользования и сезонов.  

Частицы размером более 5 мкм могут отскочить после удара от поверхности. Этот процесс 

может быть учтен путем изменения общей эффективности осаждения путем коэффициента IR , кото-

рый представляет собой долю частиц, прилипших к поверхностям, как это сделано в уравнении (11). 

Слин [1980] предложил следующую форму для IR : 

       21exp StRI  .      (20) 

Георги [1988] также использовал эту формулу. Ограниченность знаний об отскоке частиц 

мешает нам в оценке этой формулы. Таким образом, та же формула используется в настоящем иссле-

довании с условием, что никакие частицы не отскакивают от влажной поверхности. 

Частицы могут расти в условиях высокой влажности. Этот эффект учитывается здесь путем 

замещения радиуса сухой частицы на радиус влажной частицы. Радиус влажной частицы wr  вычис-

ляется с использованием радиуса сухой частицы dr  и относительной влажности [Gerber, 1985] для 

морских и сульфатных аэрозолей: 

     










 3

3 log4

2

dc
d

c
ds

w r
RHrC

rC
r ,                                         (21) 

где C1, C2, C3 и C4 - эмпирические константы, представленные в таблице.  
 

Константы уравнения (21) 
 

Модель аэрозолей С1 С2 С3 С4 

Морская соль 0,7674 3,079 2,573∙10
-11

 -1,424 

Город 0,3926 3,101 4,190∙10
-11

 -1,404 

Сельская местность 0,2789 3,115 5,415∙10
-11

 -1,399 

(NH4)2SO4 0,4809 3,082 3,110∙10
-11

 -1,428 

 

В канадской модели аэрозолей CAM [Gong et al., 2000] рост частиц вычисляются скорее для 

смешанных аэрозолей, чем для индивидуальных частиц. Скорости сухого осаждения частицы могут 

быть вычислены, используя уравнения (6) - (12), (15) и (19) - (21). 
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ШВИДКІСТЬ СУХОГО ОСАДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО 

ПОХОДЖЕННЯ ЗА ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
 

У цьому огляді коротко розглянуто дані польових експериментальних вимірювань швидкості сухого 

осадження dv я , оцінки спостережень dv  у період Чорнобильської аварії на різних відстанях від ЧАЕС, методи 

прогнозу формування гамма-полів забруднення в мезо- і регіональному масштабах при використанні різних 

значень dv , рекомендацій значень швидкості сухого осадження для розрахунку осадження радіоактивних аеро-

золів. За даними експериментальних вимірювань, проведених у польових дифузійних дослідах, показано, що 

діапазон зміни швидкості сухого осадження аерозольних частинок становить більше трьох порядків величини. 

Аварія на ЧАЕС характеризувалася викидами радіоактивних речовин, що складаються із частинок диспергова-

ного палива, інертних газів і легколетучих нуклідів йоду, цезію, телуру. Особливістю цієї аварії були викиди 

широкого спектра частинок за розмірами з різними фізико-хімічними властивостями, які забруднили величезні 

території протягом тривалого часу за різних метеорологічних умов, що різко ускладнило отримання оцінок dv , 

особливо у ближній сильно забрудненій зоні в гострій фазі аварії. З даних аналізу випливає, що невизначеність 

оцінок величин швидкості сухого осадження велика і багато в чому залежить від урахування характеру аварій-

них викидів, відстані між точками спостережень і джерелом викидів, нестаціонарності метеорологічних і ланд-

шафтно-геохімічних умов. 

Ключові слова: радіоактивний аерозоль, спектр частинок за розмірами, швидкість осадження 
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Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, NAS of Ukraine, Lysogirska str., 12, Kyiv, 03028, Ukraine 
 

THE RATE OF DRY DEPOSITION OF RADIOACTIVE SUBSTANCES OF CHERNOBYL ORIGIN 

ACCORDING TO OBSERVATIONS 
 

In this review, it briefly examine data from field experimental measurements of of dry deposition velocity dv , 

assessments of observations dv in during the Chernobyl accident at various distances from the Chernobyl nuclear power 

station, methods for predicting the forming of gamma contamination fields in meso and regional scales using different 

values dv , recommendations for values of the dry deposition velocity for the calculation of deposition radioactive 

aerosols. According to experimental measurements carried out in field diffusion experiments, it has been shown that the 

range of variation of the dry deposition velocity of aerosol particles was more than three orders of magnitude. The 

accident at the Chernobyl nuclear power plant was characterized by the release of radioactive substances consisting of 

particles of dispersed fuel, inert gases, and volatile nuclides of iodine, cesium, tellurium. The peculiarity of this accident 

was the emission of a wide range of particles in size with different physicochemical properties that polluted huge 

territories for a long period of time under different weather conditions, which made it extremely difficult to obtain 

estimates dv  especially in the near heavily polluted zone in the acute phase of the accident. From the analysis it follows 

that the uncertainty of estimates of the values of the dry deposition velocity is large and largely depends on the 

consideration of the nature of the accidental emissions, the removal of observation points from the source of emissions, 

nonstationarity of meteorological and landscape-geochemical conditions. Therefore that for prompt calculations of the 

radiation situation in the event of accidents and for preventive assessments of radiation contamination within the EIA 

(Environmental Impact Assessment), it is necessary to create a calculation methodology that takes into account the 

determining processes of radioactivity formation in a wide range of aerosol particles in size, meteorological and 

landscape-geochemical conditions, taking into account the nature of accidental emissions (type, height and duration). 

Keywords: radioactive aerosol, range of aerosol particles in size, deposition rate. 
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КОРОТКИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ПОТОКУ НЕЙТРОНІВ 

І ПОТУЖНОСТІ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ ДОЗИ У СВЕРДЛОВИНІ Ю.12.78 ОБ`ЄКТА «УКРИТТЯ» 

 
Викладено короткий аналіз динаміки параметрів щільності потоку нейтронів і потужності експози-

ційної дози у свердловині Ю.12.78 об`єкта «Укриття» після встановлення нового безпечного конфайнмента у 

проектне положення, розглянуто кореляцію вказаних параметрів та можливість ініціації самопідтримуючої ла-

нцюгової реакції ділення. 

Ключові слова: щільність потоку нейтронів, ядерно-небезпечні скупчення, система контролю ядерної 

безпеки, коефіцієнт кореляції, паливовмісні матеріали. 

 

Вступ 

 

Новий безпечний конфайнмент (НБК) був установлений 27 листопада 2016 р. у проектне по-

ложення над об'єктом "Укриття", що змінило мікрокліматичні умови в комплексі "НБК-ОУ". Це, пе-

редусім, стосується змін температурно-вологісного режиму, тому що різко припинився доступ опадів 

через негерметичність покрівлі всередину об`єкта «Укриття». Указане може вплинути на існуючий, 

до встановлення НБК, стан ядерної та радіаційної безпеки об`єкта «Укриття», наприклад зменшення 

вологості паливовмісних матеріалів (ПВМ) приведе до росту значень щільності потоку нейтронів 

(ЩПН) і потужності експозиційної дози (ПЕД). 

Мета роботи – на основі аналізу динаміки ЩПН і ПЕД у приміщенні 305/2 об`єкта «Укриття», 

в якому розташовано приблизно 60 т ядерного палива [1], дослідити, чи може підвищення ЩПН у 

скупченні ПВМ ініціювати самопідтримуючу ланцюгову реакцію ділення (СЛРД). 

 

Методи вимірювань 

 

Контроль ядерної безпеки в об`єкті «Укриття» виконує система контролю ядерної безпеки 

(СКЯБ), яка входить у розподілену інформаційну систему ІАСК (інтегрована автоматична система 

контролю) і працює в безперервному автоматичному режимі та вимірює ЩПН і ПЕД гамма-

випромінювання у свердловинах, які пройдені в ядерно-небезпечні скупчення ПВМ. Система експлу-

атується цехом теплових автоматичних вимірювань ДСП «Чорнобильська АЕС». 

Датчики ЩПН і ПЕД системи СКЯБ розташовані в 19 свердловинах. Система реєструє дату, 

час і величину вказаних параметрів щохвилинно (проводячи серію вимірювань параметрів каналами 

через 1 с), при цьому також (за 1 хв проводиться 60 вимірювань) фіксується дисперсія їхнього серед-

нього [2]. 

Для аналізу кореляції використано дані вимірювання системою СКЯБ ЩПН і ПЕД у свердло-

вині Ю.12.78, датчики каналів ЩПН і ПЕД установлено у приміщенні 305/2, будівельні координати 

їхньої установки наведено в табл. 1. 

Загальна кількість ядерного палива у приміщенні 305/2 оцінюється в ~ 60 т: 52,4 т (завал) + 

1,7 т (пароскидні клапани) + 5,7 т (тепловиділяючі збірки) + 0,13 т («сосулька») [1]. 
 

Таблиця 1 
 

№ каналу 

СКЯБ 

Вимірюваний 

параметр 

Глибина установки 

датчика, м ( 25 мм) 

Координати установки датчика (50 мм) 

позначка, м ряд вісь 

001 (NFD) ЩПН, н/(см
2
∙с) 11,05 +12,000 И+1750 46+2850 

001(GDR) ПЕД, Р/год 10,65 +12,000 И+1400 46+2850 

 

Результати вимірювань 
 

Аналізу піддавалися середньомісячні значення вказаних величин, що одержані в період з 

31.03.16  по  30.06.18 (табл. 2) [3].  За вказаним у табл. 2 часовим рядом динаміки ЩПН та ПЕД побу- 
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довано графіки їхньої динаміки (рис. 1) та визначено коефіцієнт кореляції між указаними параметра-

ми [4, 5]. 
 

Таблиця 2 
 

Дата 
ЩПН, н/(см


·с) ПЕД, Р/год 

середнє дисперсія 
стандартне 

відхилення 
середнє дисперсія 

стандартне 

відхилення 

31.03.2016 392 1,69 1,3 322 0,06 0,25 

30.04.2016 389 2,35 1,53 321 0,06 0,25 

31.05.2016 383 16,57 4,07 320 0,15 0,38 

30.06.2016 379 2,57 1,6 320 0,07 0,26 

31.07.2016 376 5,37 2,32 319 0,28 0,53 

31.08.2016 377 2,79 1,67 319 0,05 0,22 

30.09.2016 388 39,94 6,32 319 0,26 0,51 

31.10.2016 384 39,81 6,31 318 0,88 0,94 

30.11.2016 385 18,26 4,27 318 0,13 0,36 

31.12.2016 394 2,21 1,49 318 0,18 0,42 

31.01.2017 404 33,65 5,8 319 0,26 0,51 

28.02.2017 416 4,58 2,14 319 0,13 0,36 

31.03.2017 409 9,71 3,12 318 0,18 0,42 

30.04.2017 408 6,83 2,61 317 0,03 0,16 

31.05.2017 415 7,08 2,66 317 0,04 0,2 

30.06.2017 421 3,68 1,92 317 0,01 0,11 

31.07.2017 427 8,21 2,86 317 0,01 0,07 

31.08.2017 437 17,11 4,14 317 0,01 0,12 

30.09.2017 456 51,18 7,15 318 0,13 0,36 

31.10.2017 483 46,21 6,8 320 0,10 0,32 

30.11.2017 499 10 3,16 321 0,04 0,19 

31.12.2017 510 8,8 2,97 321 0,02 0,15 

31.01.2018 517 7,83 2,8 321 0,01 0,1 

28.02.2018 522 12,09 3,48 320 0,03 0,16 

31.03.2018 527 4,3 2,07 320 0,00 0,02 

30.04.2018 530 1,66 1,29 320 0,00 0,03 

31.05.2018 530 1,5 1,23 320 0,09 0,31 

30.06.2018 526 13,82 3,72 319 0,05 0,22 

Середнє  13,56 3,24  0,12 0,28 

 

На рис. 1 показано графіки динаміки ЩПН і ПЕД, особливістю яких є спеціально вибраний 

вертикальний масштаб з урахуванням дисперсії їхнього середнього (1 мм = m1, де m1 – стандартне 

відхилення) [6], що забезпечило чітке уявлення (візуалізацію) про парну кореляцію параметрів. 

Коефіцієнт парної кореляції визначено за період від грудня 2016 р. по червень (включно) 

2018 р., його числове значення становить 0,79, що за шкалою Чеддока відповідає сильному зв’язку 

між величинами. Слід зазначити, що НБК установлено у проектне положення в листопаді 2016 р. і, 

відповідно, з цього часу припинився доступ опадів в об`єкт «Укриття» через його негерметичність. 

На рис. 2 наведено лінійну регресію за реальними статистичними даними та кореляційне поле 

або поле розсіювання (хмара розсіювання), це дає змогу висунути гіпотезу про можливий аналітич-

ний зв’язок факторів. 

Оскільки вибірка відібрана з двомірної генеральної сукупності випадково, то не можна зроби-

ти висновок, що коефіцієнт кореляції генеральної сукупності (r) також відмінний від нуля. Виникає 

необхідність при певному рівні значущості α перевірити нульову гіпотезу H0 = {r = 0} про рівність 

нулю генерального коефіцієнта кореляції при конкуруючій гіпотезі H1 = {re ≠ 0}. 

Розраховане емпіричне значення критерію для вибірки об’ємом n = 19 і вибіркового коефіціє-

нта кореляції re = 0,79 становить Темп = 5,25, а критична точка по таблиці критичних точок розподілу 

Стьюдента при вибраному рівню значущості α = 0,01 і числу ступенів свободи k = 17 становить 

tкр(0,01; 17) = 2,8982.Таким чином, |Tемп| > tкр, нульова гіпотеза відкидається і вибірковий коефіцієнт 

кореляції значущо відрізняється від нуля, а ЩПН і ПЕД корельовані, тобто пов'язані лінійною залеж-

ністю. Навіть якщо підвищити рівень значущості до α = 0,001 (tкр{0,001; 17} = 3,9651), зв'язок між 

величинами вважається істотним. 
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Обговорення результатів 

 

Досліджуючи часові ряди значень параметрів ЩПН і ПЕД (див. рис. 1) після установки НБК у 

проектне положення (листопад 2016 р.), починаючи з грудня 2016 р., можна відзначити, що величини 

параметрів корельовано незначно коливалися (зростали, зменшувалися), а з серпня 2017 р. темпи й 

величини росту збільшилися і ріст їх продовжився до грудня 2017 р. Після грудня почалося спадання 

градієнта ЩПН, а ПЕД навіть зменшилася, при цьому за цей період величина ЩПН збільшилася від 

мінімального значення на ~35 %, а величина ПЕД на ~1 %, середнє квадратичне (стандартне) відхи-

лення від середнього ЩПН коливалося від 1,23 до 7,15 н/(см
2
·с) при середньому 3,23 (н/см

2
·с), а ПЕД 

від 0,0003 до 0,26 Р/год при середньому 0,07 Р/год. 

Після установки НБК у проектне положення доступ опадів в об`єкт «Укриття» припинився й 

вологість ПВМ почала зменшуватися, це і призвело до росту значень параметрів ПЕД і ЩПН. Вода 

екранує фотонне випромінювання та потоки нейтронів, при чому екранування фотонів значно менше, 

що й пояснює незначне їхнє підвищення у процентному відношенні. Незначне зростання ПЕД у порі-

внянні із ЩПН свідчить про відсутність ініціювання нейтронами додаткового поділу ядер на час ви-

мірювання. 



КОРОТКИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 107 

Чи може підвищення ЩПН у ПВМ ініціювати СЛРД? Якщо так, то при яких умовах і значен-

нях ЩПН? 

ПВМ вміщають ядерно-небезпечні потоки, тобто містять нукліди, при наявності яких може 

виникнути СЛРД. Величина критичної маси залежить від фізичної природи речовини (метал, оксид, 

солі), наявності в системі з речовинами, що діляться, відбивачів, уповільнювачів і поглиначів нейтро-

нів, геометричних параметрів (форми та розмірів). Отже, основними критичними параметрами є 

об'єм, маса, геометрія, концентрація, наявність поглиначів нейтронів. Щоб система (скупчення ПВМ) 

була безпечною, достатньо одного критичного параметра, який би не перевищував критичного зна-

чення [7]. 

На даний час точна інформація про основні критичні параметри скупчень ПВМ майже відсут-

ня і потребує подальших досліджень, тому прогноз виникнення СЛРД при збільшенні ЩПН за раху-

нок втрати води в скупченнях ПВМ не є коректним. 
 

Висновки 
 

1. Підвищення ЩПН на ~ 35 % або на ~ 122 н/(см
2
·с) пов`язане із поступовим зниженням ві-

дносної вологості у приміщеннях об`єкта «Укриття» на позначці +12,5 (і нижче), починаючи із серп-

ня 2017 р., до 50 - 60 % у лютому 2018 р., а зменшення ЩПН у червні 2018 р. з поступовим її збіль-

шенням, починаючи із квітня 2018 р., до 90 - 95 % у червні 2018 р. [8, 9], тому дане скупчення ПВМ 

можна вважати ядерно-безпечним на даний час. 

2. При аналізі часових рядів динаміки ЩПН необхідно враховувати динаміку ПЕД та аналі-

зувати темпи (градієнт) зростання величин ПЕД, оскільки вимушені ядерні реакції супроводжуються 

зростанням фотонного випромінювання значно більшим, ніж при зменшенні вологості ПВМ. 

3. При побудові графіків (для наочності) ЩПН і ПЕД треба користуватися принципом вибору 

вертикального масштабу: 1 мм = m1, де m1 – стандартне відхилення або середнє квадратичне відхи-

лення. 

4. Основні критичні параметри скупчень ПВМ потребують подальших досліджень, що дасть 

змогу ввести більш точну інформацію у програми по моделюванню виникнення СЛРД у скупченнях 

ПВМ об`єкта «Укриття». 
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КОРОТКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ 

И МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ В СКВАЖИНЕ Ю.12.78 ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" 
 

Изложен короткий анализ динамики параметров плотности потока нейтронов и мощности экспозици-

онной дозы в скважине Ю. 12.78 объекта "Укрытие" после установления нового безопасного конфайнмента в 
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проектное положение, рассмотрена корреляция указанных параметров и возможность инициации самоподдер-

живающейся цепной реакция деления. 
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BRIEF ANALYSIS OF RESULTS OF MEASURED NEUTRON FLUX DENSITY AND GAMMA DOSE RATE 

IN BOREHOLE Ю.12.78 OF "UKRYTTYA" OBJECT 
 

After New Safe Confiment (NSC) was installed in its designed position above the "Ukryttya" (UO) object, 

microclimatic conditions in "NSC-UO" complex has changed. It, foremost, relates to the changes in temperature and 

humidity mode due to the fact that precipitation ingress through a roof inside UO was ceased. It can influence the 

existing nuclear and radiation hazard for UO conditions, for example, humidity drop in fuel–containing materials 

(FCM) would bring to a growth in neutron flux density (NFD) and in exposure dose rate (EDR). A brief analysis of 

NFD and EDR parameter dynamics is presented. The parameters were measured in the borehole Ю. 12.78 of UO object 

after the NSC was installed in its designed position. The NSC was set in its designed position in November 2016, and a 

slight growth in NFD and EDR parameters began at the beginning of 2017 year. Correlation of NFD and EDR 

parameters in borehole was studied and their correlation factor was identified. Its value made 0,79, which corresponds 

to a strong relation between the values (parameters). A method to build NFD and GDR graphs (for illustrative proposes) 

is offered, in which the next principle of vertical scale choice is used: 1 mm = m1, where m1 is a standard deviation of 

values . It was stated that the increase in NFD and EDR values is provided by FCM humidity reduction, and it was 

determined that the controllable FCM cluster is now considered as a nucler safe one; and basic critical parameters of 

FCM clusters require the further researches, which would enable entering more precise information in the programs for 

modeling of self-sustained chain reaction occurrence in FCM clusters of "Ukryttya" object. 

Keywords: neutron flux density, nuclearly hazardous clusters, nuclear safety monitoring system, correlation 

factor, fuel-containing materials. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПЕРЕТВОРЕННІ  

ОБ'ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ 
 

На підставі аналізу діючої нормативної бази, що створена для забезпечення виконання робіт із вилу-

чення паливовмісних матеріалів з об'єкта «Укриття» у процесі його перетворення на екологічно безпечну сис-

тему, окреслено проблеми, що виникнуть через відсутність необхідної нормативно-правової і нормативно-

технічної документації щодо обліку і контролю ядерних матеріалів об'єкта «Укриття». 

Ключові слова: ядерні матеріали, паливовмісні матеріали, гарантії МАГАТЕ, облік і контроль ядерних 

матеріалів, зона балансу матеріалів, регенерація ядерних матеріалів. 
 

Діяльність із перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему передбачає ви-

лучення всіх паливовмісних матеріалів (ПВМ) або тільки найбільш небезпечних скупчень з 

їхнім переведенням у контрольований стан і забезпеченням можливості обліку. На даний час фахів-

цями обговорюються різні стратегії перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, 

що передбачають різні об’єми ПВМ, які доцільно вилучити. ПВМ об'єкта «Укриття» утворилися в 

результаті процесів, що протікали при запроектній аварії 26 квітня 1986 р. і надані: відпрацьованим 

ядерним паливом у південному басейні витримки; свіжими тепловиділяючими збірками (у тому числі 

свіжими тепловиділяючими збірками з порушеннями цілісності геометрії та окремими тепловиділяю-

чими елементами); фрагментами активної зони; пилом фрагментів активної зони (частки мікронного 

розміру); сполуками урану й плутонію у водних розчинах; застиглими лавоподібними ПВМ [1]. Ґрун-

туючись на тому, що всі ПВМ об'єкта «Укриття» містять певний відсоток ядерного палива, вони ма-

ють класифікуватись як ядерні матеріали, а точніше ядерні матеріали, отримані в результаті техноло-

гічної аварії [2] (далі - аварійні ядерні матеріали).  

Усі ядерні матеріали України підлягають обліку і контролю з боку Міжнародного агентства з 

атомної енергії (МАГАТЕ) на підставі «Положення про реалізацію Угоди між Україною і Міжнарод-

ним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу у всій мир-

ній ядерній діяльності України». Дана Угода (INFCIRC/153 [2]) є типовою угодою про всеосяжні га-

рантії, які МАГАТЕ укладає з державами, що не володіють ядерною зброєю. Положення про реаліза-

цію Угоди зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.12.97 за № 625/2429. 

На ЧАЕС, у тому числі й на об'єкті «Укриття», облік ядерних матеріалів здійснюється відпо-

відно до Закону України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною і Міжна-

родним агентством з атомної енергії про застосування гарантій згідно з Угодою про нерозповсю-

дження ядерної зброї» і «Положення про державну систему обліку і контролю ядерних матеріалів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 № 1525 (із змінами, внесеними 

згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1006 від 09.08.2001 і № 257 від 25.03.2009).  

Із самого початку застосування гарантій про нерозповсюдження ядерної зброї (далі - гарантії 

МАГАТЕ) для ядерних матеріалів об'єкта «Укриття» виникали складнощі щодо його постановки під 

гарантії. У першу чергу це було пов'язано з неможливістю використання стандартних процедур облі-

ку, що застосовуються для неаварійних ядерних матеріалів ЧАЕС, а також у зв'язку з неможливістю 

ідентифікації тих ядерних матеріалів, що заявляються. Тому під час постановки під гарантії МАГАТЕ 

ядерних матеріалів об'єкта «Укриття» було прийнято компромісне рішення щодо заявлення кількості 

ядерних матеріалів на момент перед аварією, тобто за станом на 25 квітня 1986 р. Надалі планувалося 

вести облік ядерних матеріалів при їхньому вилученні з об'єкта «Укриття», із дотриманням усіх не-

обхідних процедур обліку ядерних матеріалів, що викладені в нормативно-правовій і нормативно-

технічній документації, яка діє в Україні й погоджена з МАГАТЕ. Передбачалось, що на початок ви-

лучення ПВМ з об'єкта «Укриття» в Україні буде розроблена й погоджена з МАГАТЕ необхідна нор-

мативно-правова і нормативно-технічна документація, яка дозволить здійснювати поводження з ава-

рійними відходами, що містять ядерні матеріали. 

Ця проблема могла б бути вирішеною в рамках розробки Проекту «План здійснення заходів 

на об'єкті "Укриття"» (ПЗЗ). Проблема вилучення ПВМ була одним із важливих завдань діяльності 

ПЗЗ. Під час зустрічі делегації Великої сімки з делегацією Уряду України у Вашингтоні на початку 

1997 р. Україна наполягла на тому, щоб ПЗЗ «сформулював завдання, що мають відношення до ПВМ, 
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що залишаються у зруйнованому четвертому блоці ЧАЕС, зокрема обґрунтування здійсненності, вар-

тості й пов'язаної з ризиками користі для різних варіантів вилучення ПВМ» [4, 5]. 

У випадку, коли б закладені завдання ПЗЗ щодо вилучення ПВМ з об'єкта «Укриття» були ре-

алізованими, то питання розробки нормативно-правової і нормативно-технічної документації щодо 

поводження з аварійними ядерними матеріалами були б на сьогодні вирішеними. Проте у 2001 р. на-

прямок робіт у ПЗЗ змістився виключно в бік створення захисної споруди над об'єктом «Укриття» - 

нового безпечного конфайнмента (НБК). У зв'язку з цим розробка стратегії і технологій вилучення 

ПВМ були практично зупинені. Як наслідок, розробка документації, яка підтримує вилучення ПВМ, 

зокрема й документації щодо забезпечення гарантій МАГАТЕ відносно аварійних ядерних матеріа-

лів, перестала бути першочергової проблемою. 

Нормативно-правова і нормативно-технічна документація, що діє в даний час в Україні, не ре-

гламентує поводження з аварійними радіоактивними відходами (РАВ), які містять ядерні матеріали, 

що розщеплюються (зокрема, збагачений уран і плутоній). 

З усієї діючої нормативно-правової документації України до аварійних ядерних матеріалів 

об'єкта «Укриття» можна застосувати лише визначення «відходи, що підлягають збереженню» [2, 3]. 

В INFCIRC/153 (параграф 107) «відходи, що підлягають збереженню» - ядерний матеріал, 

який отриманий у результаті обробки чи технологічної аварії і вважається на даний момент таким, що 

не регенерується, але підлягає збереженню. Це формулювання визначає ядерний матеріал, що розг-

лядається як відходи, що підлягають збереженню; зміни інвентарної кількості матеріалу в інвентар-

них записах і звітах визначаються як «переведений у відходи, що підлягають збереженню». Матеріал, 

переведений у відходи, що підлягають збереженню, зберігається в зоні балансу матеріалу (ЗБМ) і 

продовжує бути предметом гарантій МАГАТЕ, але не включається в інвентарний список ядерного 

матеріалу ЗБМ. 

У Тлумачному словнику українських термінів [3] надається аналогічне визначення «відходів, 

що підлягають збереженню». 

Проте INFCIRC/153 не містить рекомендацій щодо процедури переведення аварійних ядерних 

відходів у «відходи, що підлягають збереженню». Погоджена з МАГАТЕ нормативно-правова і нор-

мативно-технічна документація, що існує на даний час, також не містить вимог до такої процедури. 

З огляду на викладене вище, а також у зв'язку з відсутністю в Україні нормативно-технічної 

документації, що передбачає процедури переведення аварійних ядерних матеріалів до «відходів, що 

підлягають збереженню», при плануванні вилучення ПВМ у процесі перетворення об'єкта «Укриття» 

на екологічно безпечну систему в першу чергу необхідно вирішити проблему з розробкою необхідної 

нормативно-правової і нормативно-технічної документації, що забезпечує і підтримує вилучення 

ПВМ. Зокрема, необхідно визначити процедури переведення ПВМ до категорії «відходів, що підля-

гають збереженню» і вимоги щодо технологій поводження з даним видом відходів. Розробка необ-

хідної документації має бути завершеною до початку робіт із вилучення ПВМ з об'єкта «Укриття». З 

огляду на специфічність передбачуваних робіт доцільно, щоб необхідна нормативно-правова і норма-

тивно-технічна документація щодо поводження з аварійними ядерними матеріалами була виданою 

лише для використання в ДСП «ЧАЕС». При  цьому  у списку  першочергових  завдань  має  бути 

розробка та затвердження методики для оцінювання кількості ядерних матеріалів в ПВМ об'єкта 

«Укриття». 

Лише невелика частка ядерних матеріалів об'єкта «Укриття» теоретично може бути виміря-

ною за допомогою методик і вимірювального устаткування, що існують на даний час для оцінювання 

кількості ядерних матеріалів в ядерному паливі реакторів типу РБМК. До таких ядерних матеріалів 

належать відпрацьовані тепловиділяючі збірки з південного басейну витримки і фрагментовані свіжі 

тепловиділяючі збірки, які на момент аварії знаходилися на східній стіні центрального залу четверто-

го енергоблока. Фахівцями вважається, що у процесі протікання активної фази аварії тепловиділяючі 

збірки з південного басейну витримки могли залишитись неушкодженими, а тепловиділяючі збірки, 

які на момент аварії знаходились на східній стіні центрального залу четвертого енергоблока зазнали 

лише механічних пошкоджень [1, додаток 2]. Це дає змогу оцінити в них кількість ядерних матеріалів 

за допомогою існуючих методик та устаткування, але лише за умови наявності можливостей доступу 

до цих ядерних матеріалів об'єкта «Укриття».  

Відносно аварійних ядерних матеріалів на даний час не існує вимог як до вибору устаткуван-

ня для вимірювання кількості ядерних матеріалів, так і методики, що дозволяє виконати оцінку кіль-

кості ядерних матеріалів в них. 
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Розробка методики визначення кількості ядерних матеріалів в аварійних утвореннях об'єкта 

«Укриття» (в основному це має відношення до лавоподібних ПВМ і фрагментів активної зони реак-

тора) в першу чергу має бути націленою на обґрунтування можливості/неможливості використання 

таких ядерних матеріалів для цілей створення ядерної зброї. Тобто необхідно оцінити можливість 

регенерації збагаченого урану і плутонію з ПВМ об'єкта «Укриття». Тому під час розробки методики 

необхідно враховувати усі наявні у світовій практиці методи регенерації ядерних матеріалів. Це дасть 

змогу довести та обґрунтувати можливість/неможливість регенерації ядерних матеріалів із ПВМ об'є-

кта «Укриття», включно з техніко-економічним обґрунтуванням подібного процесу. Методика також 

повинна містити вимоги щодо устаткування для оцінювання кількості ядерних матеріалів в аварійних 

утвореннях об'єкта «Укриття». 

Наступним етапом, після розробки методик оцінювання кількості ядерних матеріалів в ава-

рійних утвореннях об'єкта «Укриття» (ПВМ), має бути розробка нормативно-технічної документації, 

що визначатиме процедури виділення аварійних ядерних матеріалів об'єкта «Укриття» до окремої 

групи «відходів, що підлягають збереженню» і критеріїв об'єднання таких ядерних матеріалів в окре-

мі партії. Зокрема, нормативно-технічна документація, що має розроблятися, повинна передбачати 

питання забезпечення ядерної безпеки у процесі поводження з «відходами, що підлягають збережен-

ню», а також їхню класифікацію, яка ймовірно може базуватись на основі застосування критеріїв з 

потужності експозиційної дози (ПЕД), з урахуванням процентного вмісту ізотопів збагаченого урану 

і плутонію у відходах.  
 

Нормативно-технічна документація, що розроблятиметься, також повинна дозволяти викона-

ти оцінку можливості використання для «відходів, що підлягають збереженню» існуючих на сьогод-

нішній день контейнерів, що використовуються для зберігання/транспортування РАВ. За результата-

ми цієї оцінки, за необхідністю, необхідно передбачити можливість модернізації існуючих контейне-

рів, а в разі неможливості їхнього використання розробку принципово нових контейнерів для збері-

гання/транспортування «відходів, що підлягають збереженню». 

Станом на 1 червня 2000 р. кількість ядерних матеріалів на об'єкті «Укриття», які можуть бу-

ти віднесені до «відходів, що підлягають збереженню», оцінювалась на рівні від 127,6 до 140 т (U) 

[1, таблиця додатка 4]. Це чималий об'єм аварійних відходів, які за своїми фізико-хімічними характе-

ристиками не відповідають критеріям прийому жодного з існуючих на даний час в Україні сховищ 

РАВ. Отже, ще до початку процесу вилучення ПВМ з об'єкта «Укриття» потрібно буде визначитися з 

організацією місць тимчасового зберігання і/або захоронення «відходів, що підлягають збереженню» 

і правил їхнього транспортування. Вимоги до місць тимчасового зберігання і/або захоронення «від-

ходів, що підлягають збереженню» мають передбачати можливість інспекції інспекторами МАГАТЕ. 

Місце тимчасового зберігання «відходів, що підлягають збереженню», доцільно розташувати в межах 

проммайданчика ЧАЕС, оскільки згідно з [2, параграф 107] матеріал, переведений у «відходи, що пі-

длягають збереженню», зберігається в ЗБМ і продовжує бути предметом гарантій МАГАТЕ.  
 

В об'єкті «Укриття» крім аварійних ядерних матеріалів, що можуть бути віднесені до «відхо-

дів, що підлягають збереженню», існує певна частка аварійних ядерних матеріалів, для яких немож-

ливо забезпечити застосування процедур державного обліку і контролю, а також можливість інспек-

ції інспекторами МАГАТЕ ні зараз, ні в майбутньому. До таких ядерних матеріалів належать пил 

фрагментів активної зони (частки мікронного розміру) і сполуки урану і плутонію у водних розчинах. 

Тому для таких ядерних матеріалів необхідна розробка якісно іншого підходу, що передбачає розроб-

ку критеріїв і процедур їхнього зняття з державного обліку. 

Висновки та рекомендації 

1. На сьогоднішній день нормативно-правова і нормативно-технічна документація України в 

галузі поводження з ядерними матеріалами не повною мірою відповідає завданням, що будуть вирі-

шуватися при перетворенні об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Питання дотримання 

гарантій МАГАТЕ при вилученні ПВМ та поводженні з аварійними ядерними матеріалами є відкри-

тим і сьогодні. Зокрема, відсутня документація щодо обліку і контролю аварійних ядерних матеріа-

лів, яка забезпечує виконання гарантій МАГАТЕ. 

2. Відсутність відповідної нормативно-технічної документації щодо обліку і контролю ядер-

них матеріалів (гарантії МАГАТЕ) створює ризики отримання більше 100 т ядерних матеріалів, від-

несених до «відходів, що підлягають збереженню», які не підпадають під жодну з регламентних схем 

поводження з РАВ. 



О. А. КАФТАНАТІНА, С. А. ПАСКЕВИЧ 
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3. Нормативно-правова і нормативно-технічна документація, що розроблятиметься, повинна 

передбачати можливість відправлення «відходів, що підлягають збереженню» до іншої ЗБМ для за-

хоронення. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ 

 

На основании анализа действующей нормативной базы, созданной для обеспечения выполнения работ 

по извлечению топливосодержащих материалов из объекта «Укрытие» в процессе его превращения в экологи-

чески безопасную систему, показаны проблемы, которые могут возникнуть из-за отсутствия необходимой нор-

мативно-правовой и нормативно-технической документации по учету и контролю ядерных материалов объекта 

«Укрытие».  

Ключевые слова: ядерные материалы, топливосодержащие материалы, гарантии МАГАТЭ, учет и кон-

троль ядерных материалов, зона баланса материалов, регенерация ядерных материалов. 
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PROBLEMS OF ACCOUNT OF NUCLEAR MATERIALS AT TRANSFORMATION 

OF OBJECT «UKRYTTYA» INTO AN ECOLOGICALLY SAFE SYSTEM 

 

The analysis of the effective normative documents, developed for the "Ukryttya" object was performed to sup-

port the process of its transformation into an ecologically safe system. The problems related to the accounting and con-

trol of emergency nuclear materials that may arise during fuel-containing materials retrieval are shown based on the 

analysis. In particular, it was shown that in the "Regulations on implementation of the Agreement between Ukraine and 

the International Atomic Energy Agency in field of Nuclear Safeguards application to all nuclear material for all peace-

ful activities of Ukraine" (INFCIRC/153), signed between International Atomic Energy Agency and member stares not 

possessing nuclear weapon, only one definition - "stored waste" (paragraph 107) is applicable to emergency nuclear 

material of the "Ukryttya" object. There are no recommendations regarding transfer to "stored waste" INFCIRC/153. 

The normative and technical documentation developed to the date and agreed with IAEA also doesn’t regulate such a 

transfer. Absence of normative and technical documentation regulating transfer of emergency nuclear materials into 

"stored waste" can lead to the problem in management of more than 100 tons of High Level Waste not covered by any 

of the regulatory schemes for Radioactive Waste Management. 

Keywords: nuclear materials, fuel-containing materials, IAEA Safeguards, accounting and control of nuclear 

materials, material balance area, nuclear material regeneration. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІСНУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ  

ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПО ПОВОДЖЕННЮ  

З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ НА ЧАЕС 
 

Проаналізовано можливість використання існуючих будівель ЧАЕС, їхнього технологічного обладнан-

ня та інженерних комунікацій після виконання відповідної реконструкції та перепрофілювання для створення 

об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами. Наведено результати досліджень стану будівельних конс-

трукцій і забезпечення радіаційної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції 

частини приміщень машинного залу I черги ЧАЕС для створення сховища високоактивних відходів. 

Ключові слова: АЕС, сховище високоактивних відходів, радіаційна безпека.  

 

Вступ 
 

На ЧАЕС виконуються роботи по зняттю її з експлуатації, які плануються завершити до 

2065 р. Паралельно на ЧАЕС ведуться роботи по перетворенню об'єкта «Укриття» (ОУ) на екологічно 

безпечну систему. У результаті здійснення цієї діяльності промисловий майданчик ЧАЕС повинен 

бути звільнений від ядерного палива, радіоактивно забруднених матеріалів і демонтованих нестабі-

льних конструкцій ОУ. Така діяльність неодмінно буде супроводжуватися значними фінансовими та 

матеріальними витратами, особливо під час поводження з довгоіснуючими і високоактивними радіо-

активними відходами (ВАВ). Враховуючи, що в Україні відсутні геологічні сховища для остаточного 

захоронення таких відходів, існує проблема їхнього довгострокового контрольованого зберігання.  

З огляду на велику кількість забруднених матеріалів - металевих відходів, кабельної продук-

ції, бетонних конструкцій - необхідне створення ряду додаткових об'єктів, ділянок і установок для 

їхньої первинної обробки, підготовки до зберігання та зберігання, що вирішить актуальну проблему 

розширення потужностей інфраструктури по поводженню з радіоактивними відходами (РАВ) 

в ДСП ЧАЕС [1].  

Наразі ця проблема частково вирішується, а саме на території ДСП ЧАЕС побудовано завод із 

переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ), промисловий комплекс по поводженню з тверди-

ми радіоактивними відходами (ПКПТРВ), а недалеко від промислового майданчика ЧАЕС побудова-

но і вводиться в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Проте цих 

об’єктів по поводженню та тимчасовому  зберіганню  потенційних РАВ,  а тим  більше створення 

замкненої інтегрованої схеми для поводження з РАВ, недостатньо. Крім того, у сучасних умовах, що 

характеризуються обмеженими можливостями державного фінансування, будівництво нових об'єктів 

для поводження з РАВ є проблематичним.  

Одним із напрямків, що зменшують витрати на створення об’єктів інфраструктури для пово-

дження з РАВ, є використання для цього існуючих будівель і споруд на майданчику ЧАЕС, їхнього 

технологічного обладнання та інженерних комунікацій, що виключає необхідність будівництва нових 

об’єктів. Так, у 2017 р. з ініціативи ДСП ЧАЕС була підготовлена та узгоджена з регулюючими орга-

нами документація на проект «Реконструкція частини машинного залу І черги ЧАЕС для створення 

сховища високоактивних відходів». Сховище призначене для тимчасового (до 50 років) зберігання 

ВАВ, що будуть утворюватися під час зняття станції з експлуатації, а також для варіанта можливого 

зберігання відходів, що будуть утворюватись унаслідок переробки відпрацьованого ядерного палива 

вітчизняних реакторів ВВЕР.  

Очікується, що така ініціатива ДСП ЧАЕС у використанні існуючих будівель і споруд допо-

може значно зменшити не тільки загальні витрати на будівництво, але й терміни введення в експлуа-

тацію нових необхідних об'єктів, а також сприятиме збереженню професійного персоналу станції.  

Метою даної роботи є порівняння об’ємів витрат на реконструкцію вже існуючих споруд на 

майданчику ЧАЕС для їхнього подальшого використання з витратами на будівництво нових об’єктів, 

а також аналіз сучасного технічного стану будівельних конструкцій та радіаційної обстановки в них 

на прикладі створення сховища ВАВ у приміщеннях машинного залу І черги ЧАЕС.  
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Технічний стан існуючих будівельних конструкцій машинного залу  

 

Для створення сховища ВАВ був обраний машинній зал (МЗ) І черги ЧАЕС, споруда, яка 

найбільш віддалена від об'єкта «Укриття» та до якої є наявний доступ для персоналу, автомобільного 

і залізничного транспорту. 

МЗ займає частину корпусу Г в осях 1 - 34 та має довжину 198 м. Сховище ВАВ передбача-

ється облаштувати в частині приміщення Г-077/1 (бокс турбін), між осями 9 - 18, блок управління 

(операторська) буде розташовано у приміщенні Г-363/1 (демонтованої системи «Скала»), між осями 

12 – 16 / Б - В.  

Сховище ВАВ буде організовано у вигляді трьох секцій (секція 1, секція 2 і секція 3), розділе-

них залізобетонними стінами. У кожній секції сховища для зберігання упаковок з ВАВ створені комі-

рки - сховища з нержавіючих труб: у секції 1 – 81 комірка, у секції 2 – 108 комірок, у секції 3 – 108 

комірок (загальна кількість комірок 297). Між осями А5 – Б / 9 - 16 від позначки 5,100 до позначки 

12,000 організовано зал обслуговування комірок сховища, де над кожною секцією розміщено коор-

динатний дистанційно керований кран.  

Згідно із завданням ДСП ЧАЕС створення сховища ВАВ передбачається шляхом реконструк-

ції, яка здійснюється в одну чергу з виділенням двох пускових комплексів: 

пусковий комплекс 1 – секція 1 сховища ВАВ, операторська, приміщення систем вентиляції, 

системи вентиляції для функціонування секції 1, інженерні системи для функціонування сховища; 

пусковий комплекс 2 – секція 2 і секція 3 сховища ВАВ, обладнання вентиляції для функціо-

нування секції 2 та 3 сховища. 

Для підтвердження можливості безпечної реконструкції приміщень МЗ І черги ЧАЕС і ство-

рення сховища ВАВ у 2017 р. спеціалісти ДП «Київський інститут інженерних вишукувань та дослі-

джень «Енергопроект» виконали уточнення здійснених раніше вишукувань у районі розміщення МЗ. 

За результатами досліджень розроблено технічний звіт з інженерно-геологічних вишукувань [2], який 

ДСП ЧАЕС використало в якості вихідних даних. У процесі дослідження було проаналізовано ре-

зультати вишукувань, що були проведені раніше. Із звіту випливає висновок, який свідчить, що ре-

зультати визначень фізичних властивостей ґрунтів, отриманих при повторних вишукуваннях знахо-

дяться у відповідності з результатами досліджень попередніх років. За період 1988 – 2017 рр. фізико-

механічні властивості ґрунтів не погіршилися. Інженерно-геологічні умови дозволяють здійснювати 

реконструкцію МЗ І черги для створення сховища ВАВ. Крім того, спеціалісти ДП «Державного нау-

ково-дослідного інституту будівельних конструкцій» (НДІБК) у 2017 р. виконали роботи по обсте-

женню стану будівельних конструкцій. За результатами обстежень розроблено звіти [3].  

У ході досліджень виконувалися візуальні та інструментальні обстеження конструкцій карка-

са МЗ, покриття та приміщень боксів. За результатами обстежень визначено технічний стан констру-

кцій МЗ, а виявлені дефекти систематизовано, визначено причини їхнього виникнення, розроблено 

рекомендації щодо усунення та умови, за яких конструкції можуть надійно експлуатуватися не мен-

ше 50 років. 

Необхідно звернути увагу, що споруди І та ІІ черги ЧАЕС та основна частина супутніх споруд 

на території промислового майданчика були побудовані у 1970 – 1980 рр. минулого століття, проте у 

звіті про стан будівельних конструкцій каркаса МЗ зазначено: 

1. Технічний стан металевих колон, які розташовані по осям 1 - 34/А, 1 - 34/Б, 1/А - Б, і в’язів 

між ними задовільний. 

2. Технічний стан конструкцій покриття МЗ між осях 1 - 34/А - Б, у тому числі: 

кроквяних ферм, гребеневих ферм, вертикальних ферм у межах в’язевих блоків, горизонталь-

них в’язів між верхніми поясами кроквяних ферм - задовільний; 

горизонтальних в’язів між нижніми поясами ферм – незадовільний. 

3. Технічний стан стінового огородження МЗ між осями 1/А - Б, 1 - 34/А, 1 - 34/Б із самонесу-

чих керамзитобетонних стінових панелей - задовільний. 

4. Технічний стан металевих комплексних плит покриття МЗ між осями 1 - 34/А - Б - задові-

льний. 

5. Технічний стан конструкцій приміщень Г-192/1, Г-219/1 та Г-077/1, де розташовані бокси 

турбін, бойлерів тепломереж, установка доспалювання гримучої суміші, - задовільний. 

6. Виявлені дефекти в основному впливають на довговічність конструкцій (за винятком дефе-

ктів горизонтальних в’язів між нижніми поясами ферм), а не на їхню несучу здатність і їх необхідно 

усунути до введення сховища ВАВ в експлуатацію. 
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7. Основними причинами руйнування антикорозійного покриття металевих конструкцій слід 

вважати негерметичність покрівлі та внутрішніх колекторів водовідведення води з покрівлі, багаток-

ратне перевищення терміну служби лакофарбових матеріалів, зміну режиму температури та вологості 

повітря після виведення першого блока І черги МЗ з експлуатації. 

Незважаючи на те, що конструкції каркаса МЗ не підтримувалися в робочому стані, у першу 

чергу через припинення експлуатації енергоблоків 1 і 2, вони в цілому не втратили своїх функцій і в 

основному стан їх оцінений як задовільний. Тобто будівля МЗ після проведення відносно маловитра-

тних ремонтно-відновлювальних робіт придатна до проведення реконструкції з метою її перепрофі-

лювання для іншого призначення. 

 

Забезпечення радіаційної безпека під час будівництва 

 

Забезпечення радіаційної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт досягається за-

стосуванням комплексу організаційних, технічних і радіаційно-гігієнічних заходів. Обсяг і перелік 

цих заходів визначається параметрами радіаційних умов у зонах виконання робіт (ЗВР). Перед почат-

ком проектування сховища спеціалістами Інституту проблем безпеки АЕС (ІПБ АЕС) НАН України 

були виконані радіаційні дослідження у приміщеннях МЗ (між осями А - Б, 8 - 17) і деаераторної 

етажерки  (між осями Б - В, 13) I черги ЧАЕС, а також шляхів доступу до них [4]. Дослідження вклю-

чали такі роботи:  

вимірювання потужності дози (ПД) і кутового розподілу інтенсивності гамма-випроміню-

вання в об’ємі запланованих ЗВР; 

визначення та аналіз енергетичного спектра гамма-випромінювання; 

визначення щільності поверхневого забруднення (ПЗ); 

вимірювання активності аерозолів у повітрі ділянок ЗВР. 

Визначені середні (по ділянках ЗВР) значення ПД коливалися в межах від 0,8 до 3,7 мкЗв/год, 

тобто не перевищували величини контрольних рівнів (КР) для приміщень 3-ї підзони ДСП ЧАЕС [5]. 

При цьому максимальне зафіксоване значення величини ПД становило 116 мкЗв/год на відстані 0,1 м 

від підлоги (приямок у приміщенні Г- 077/1, позначка мінус 4,200). Таке локальне підвищення ПД 

пояснюється вторинною міграцією і накопиченням радіонуклідів протягом післяаварійного періоду у 

приміщеннях МЗ, що знаходяться на нижніх позначках.  

Вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання показало відсутність 

значних локальних джерел забруднення та його рівномірний характер розподілу в межах ЗВР. Зва-

жаючи на цей факт, а також на відносно низький радіаційний фон, застосування протирадіаційних 

заходів у вигляді встановлення захисних екранів у запроектованих ЗВР є недоцільним.  

Аналіз енергетичного спектра гамма-випромінювання показав, що воно практично на 100 % 

обумовлено наявністю 
137

Cs. Відсутність в енергетичному спектрі слідів 
241

Am свідчить про те, що 

основне забруднення приміщень МЗ І черги ЧАЕС відбулося ще в доаварійний період.  

Середні значення щільності ПЗ на ділянках ЗВР коливалися від 350 до 600 бета-част./(см
2
 хв), 

що не перевищує величину КР для приміщень 3-ї підзони ДСП ЧАЕС. Максимальне значення вели-

чини щільності ПЗ (11400 бета-част./(см
2
 хв)) виявлено також у приміщенні Г- 077/1 (позначка мінус 

4,200). Визначене нефіксоване ПЗ (сухий мазок) становило від 8 до 20 % величини загальної щільно-

сті ПЗ.  

Ділянки з найбільшими значеннями щільності ПЗ спостерігалися локально і тільки на бетон-

ній підлозі приміщень на нижніх позначках, що також пояснюється вторинною міграцією радіонуклі-

дів у післяаварійний період. При цьому слід зауважити, що за проектом реконструкції планується 

частковий демонтаж бетонних плит підлоги цих приміщень, а після завершення будівельних робіт 

(силами замовника) буде виконано остаточну дезактивацію цих поверхонь для мінімізації радіацій-

них впливів.  

Дослідження забруднення повітря на ділянках запланованих ЗВР показало наявність тільки 

бета-активних аерозолів – у середньому від 0,1 до 1,5 Бк/м
3
 (з максимумом 2,4 ± 0,5 Бк/м

3
). Підвищені 

значення цього показника пояснюються впливом робіт по демонтажу конструкцій на суміжних діля-

нках території МЗ, що виконувалися одночасно з дослідженнями активності аерозолів у запроектова-

них ЗВР. 

Виявлені під час досліджень параметри радіаційної обстановки на ділянках ЗВР у цілому ха-

рактеризуються умовам приміщень 3-ї підзони (приміщення, що обслуговуються) і є типовими для 

будівель І черги ЧАЕС, що не потребує значних додаткових витрат на їхню попередню дезактивацію.  
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За усередненими параметрами радіаційної обстановки визначено величини проектних конт-

рольних рівнів, аналогічних величинам КР, які встановлені для умов приміщень 3-ї підзони 

ДСП ЧАЕС, що дає змогу виконувати будівельні роботи протягом повної робочої зміни, без обме-

жень у часі перебування персоналу в межах ЗВР.  

Зважаючи на відносно «чисті» радіаційні умови у ЗВР по реконструкції приміщень МЗ, за-

проектовані організаційні, санітарно-гігієнічні та технічні заходи з радіаційної безпеки будуть вико-

нуватися за допомогою діючої на станції інфраструктури, що значно зменшить витрати на їхню реа-

лізацію. 

Під час проектування протирадіаційних заходів на час виконання робіт із будівництва схови-

ща ВАВ була врахована потенційна негативна динаміка зміни радіаційної обстановки внаслідок ме-

ханічних впливів на забруднені будівельні конструкції з подальшим утворенням і міграцією радіоак-

тивних аерозолів. Як було зазначено вище, одночасне виконання робіт по демонтажу будівельних 

конструкцій на суміжних ділянках під час досліджень активності аерозолів у повітрі зафіксувало, на 

наш погляд, саме таку ситуацію. Таким чином, збільшення активності аерозолів у повітрі ЗВР понад 

величини, що отримані під час досліджень, унаслідок виконання будівельних робіт не очікується.  

Також важливим фактором, з огляду на доцільність використання звільнених технічних буді-

вель ЧАЕС, є суттєве (практично у два рази) зменшення загального радіаційного фону на промисло-

вому майданчику ЧАЕС, яке відбулося внаслідок установлення арки НБК у робоче положення. При 

цьому, відповідно, зменшилася доза опромінення персоналу, який перебуває на проммайданчику або 

пересувається до ЗВР. 

Як і під час виконання будівельних робіт, персонал, який буде зайнятий у подальшій експлуа-

тації сховища, буде використовувати наявну в ДСП ЧАЕС інфраструктуру, що забезпечить ефективне 

виконання обов’язкових медичних, санітарно-гігієнічних та організаційних заходів із радіаційної 

безпеки.  

 

Порівняльний аналіз витрат на створенню об’єкта по поводженню з РАВ в існуючій споруді 

з об’єктом, що може бути побудований на новому майданчику  

 

Слід зазначити, що крім будівель головних корпусів АЕС на території промислового майдан-

чика ЧАЕС існує багато супутніх об'єктів і будівель, що знаходяться у стані експлуатації до цього 

часу. Такі будівлі, як сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), сховище рідких відходів 

(СРВ), сховище рідких і твердих відходів (СРТВ), склад свіжого палива (ССП) та багато інших, від-

ремонтовані, а їхні будівельні конструкції, вантажопідйомні механізми та інше обладнання знахо-

дяться в робочому стані. Це досить важливо, адже в порівнянні з реконструкцією частини МЗ для 

створення сховища ВАВ, де все ж будуть витрати на ремонт і підсилення каркаса будівлі, у разі своє-

часного перепрофілювання інших існуючих будівель є можливість цих витрат уникнути. 

При виведенні ЧАЕС із експлуатації супутні об'єкти будуть вивільнятися й необхідність у пі-

дтриманні їх у робочому стані відпаде. Отже, доцільно буде завчасно розробити цільову програму з 

послідовного перепрофілювання об'єктів, що будуть виводитися з експлуатації по профілю атомної 

станції, для розміщення в них виробництв (ділянок) для поводження з РАВ і ВАВ. У перепро-

фільованих об'єктах можуть бути розміщені пункти дезактивації, ділянки фрагментації металоконст-

рукцій, сховища різних типів, ділянки по виробництву первинних упаковок і збиранню контейнерів 

для потреб зберігання відходів тощо. При певних умовах такі виробництва можуть видавати продук-

цію, що знадобиться не тільки для ЧАЕС, а також для інших енергетичних об'єктів України.  

Таким чином, доцільність використання існуючих об'єктів ЧАЕС очевидна не тільки тому, що 

будівлі, які можуть бути перепрофільовані, уже існують, а головним чином від комплексного вирі-

шення всіх питань, починаючи від збереження робочих місць працівників станції і закінчуючи існую-

чою енергетичною інфраструктурою та логістикою. Експертну оцінку витрат (у балах) на реконстру-

кцію/перепрофілювання існуючих споруд ЧАЕС і нове будівництво наведено в таблиці. 

Аналіз даних таблиці показує, що витрати на створення об’єкта по поводженню з РАВ у при-

міщеннях існуючої споруди (після їхньої відповідної реконструкції) будуть значно меншими в порів-

нянні з витратами  на  будівництво  цього  об’єкта  на  новому  майданчику, що доводить доцільність 

саме такого варіанта вирішення проблеми розширення інфраструктури по поводженню з РАВ у ДСП 

ЧАЕС.  



О. В. БАЛАН, Д. В. ГОРОДЕЦЬКИЙ, Л. І. ПАВЛОВСЬКИЙ  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISSN 1813-3584   ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЧОРНОБИЛЯ  2018  ВИП. 31 118 

Порівняння витрат на створення об’єкта по поводженню з РАВ в існуючій споруді з об’єктом, 

що може бути побудований на новому майданчику (за оцінкою експертів) 
 

Вид діяльності 

Оцінка витрат, бал 

Використання 

існуючої  

споруди 

Нове будівництво 

Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки для будівництва 0 2 

Організація громадських слухань 0 2 

Підготовка дозвільних документів 0 2 

Інженерно-геологічні вишукування 0 2 

Радіаційні та інші інженерно-технічні дослідження 2 1 

Проектування 1 2 

Підготовка майданчика для будівництва  0 2 

Будівництво основного об'єкта 1 2 

Будівництво супутніх об'єктів 1 2 

Будівництво зовнішніх мереж і комунікацій. Підведення/відведення 

до будівельного майданчика 

0 2 

Будівництво внутрішніх мереж і комунікацій 1 2 

Будівництво під’їзних доріг, у тому числі залізничних колій  0 2 

Будівництво внутрішньомайданчикових доріг, залізничних колій 

і майданчиків 

1 2 

Постачання профільного обладнання, у тому числі вантажопідйомних 

механізмів 

1 2 

Забезпечення радіаційної, екологічної і загальнопромислової безпеки 2 1 

Благоустрій території та фізичний захист 0 2 

Введення в експлуатацію 1 2 

Усього 11 32 
 

П р и м і т к а. 0 – витрати відсутні; 1 – незначні витрати; 2 – суттєві витрати. 
 

Висновки 
 

1. Аналіз результатів інженерно-технічних досліджень показує, що стан будівельних констру-

кцій каркаса машинного залу І черги ЧАЕС, в якому передбачається створення тимчасового сховища 

ВАВ, знаходиться в задовільному стані. Після виконання відносно маловитратних ремонтно-

відновлювальних робіт будівля придатна до реконструкції з подальшою експлуатацією терміном не 

менше 50 років. 

2. Радіаційна обстановка у ЗВР з будівництва сховища ВАВ у цілому відповідає умовам при-

міщень 3-ї зони (приміщення, що обслуговуються). При цьому заходи по забезпеченню достатнього 

рівня радіаційної безпеки є типовими для ДСП ЧАЕС, що не передбачає суттєвих додаткових витрат. 

3. Аналіз витрат на створення об’єкта по поводженню з РАВ у приміщеннях існуючої споруди 

ЧАЕС (після їхньої відповідної реконструкції) показує, що витрати будуть значно меншими в порів-

нянні з витратами на будівництво такого ж об’єкта на новому місці, що доводить доцільність засто-

сування існуючих споруд для розширення інфраструктури по поводженню з РАВ у ДСП ЧАЕС. 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ НА ЧАЭС  
 

Проанализирована возможность использования существующих зданий ЧАЭС, их технологического 

оборудования и инженерных коммуникаций после выполнения соответствующей реконструкции и перепрофи-

лирования для создания объектов по обращению с радиоактивными отходами. Представлены результаты иссле-

дований состояния строительных конструкций и обеспечения радиационной безопасности при выполнении 

строительно-монтажных работ по реконструкции части помещений машинного зала I очереди ЧАЭС для созда-

ния хранилища высокоактивных отходов. 

Ключевые слова: АЭС, хранилище высокоактивных отходов, радиационная безопасность. 
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PERSPECTIVES OF USE OF EXISTING INFRASTRUCTURE OBJECTS FOR THE CREATION  

OF NEW OBJECTS ON THE CONTROL OF RADIOACTIVE WASTE ON ChNPP  
 

At the stage of the removal of the Chernobyl nuclear power plant from operation, it is necessary to create new 

additional capacity for the management of radioactive waste that will be generated. The possibility of using existing 

Chernobyl nuclear power plant buildings of their technological equipment and engineering communi¬cations after the 

implementation of the corresponding reconstruction and re-profiling is analyzed to create facilities for handling 

radioactive waste. Such an approach will significantly reduce the cost of building a new infrastructure for managing 

radioactive waste. The results of studies on the state of building structures and the provision of radiation safety during 

construction and installation work on the reconstruction of a part of rooms of the machine room of the first stage of 

Chernobyl nuclear power plant, for the creation of high-level waste storage facilities have been analyzed. After 

performing relatively little costly repair work, the building will be ready for reconstruction and further operation within 

50 years. At the same time, measures to ensure a sufficient level of radiation safety are typical, which does not imply 

significant additional costs. It is shown that the cost of building new facilities for handling radioactive waste is several 

times higher than when the same facilities are located in existing buildings of the Chernobyl nuclear power plant. 

Keywords: NPP, high-level radioactive waste storage, radiation safety.  
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МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

ФОРМУВАННЯ ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 
90

Sr В СИЛЬНОЛУЖНИХ  

ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ  

 

Підвищення у 200 - 500 разів міграційної здатності 
90

Sr в підземних водах відбувається в сильнолуж-

ному середовищі при рН > 9,5 у відновлювальній чи перехідній обстановці. Визначення міграційних форм 
90

Sr в 

сильнолужному середовищі за  допомогою  термодинамічного моделювання показує зростання до 12 – 16 % 

частки 
90

Sr у вигляді нейтральної молекули SrCO3. При цьому частка 
90

Sr у вигляді вільного іона зменшується з 

95 - 97 %, що характерно для нейтрального чи слаболужного середовища, до 81 - 84 %. За допомогою термоди-

намічного моделювання аналізується можливість зростання в 500 разів концентрацій 
90

Sr у пробах підземних 

вод із спостережних свердловин за рахунок зростання частки його міграційної форми у вигляді SrCO3 в сильно-

лужному середовищі. 

Ключові слова: проммайданчик ЧАЕС, підземні води, сильнолужне середовище, рН > 9,5, підвищена 

міграція 
90

Sr, термодинамічне моделювання. 

 

Вступ 

 

У роботах [1 - 4] за даними радіогідроекологічного моніторингу показано, що при формуванні 

в підземних водах сильнолужного середовища з рН > 9,5 спостерігається значне (у 200 - 500 разів) 

зростання об’ємних активностей 
90

Sr, урану та трансуранових елементів. При цьому по окремих свер-

дловинах концентрація 
90

Sr зростає до 700 - 2100 Бк/л. Разом з тим у роботі [5] стверджується, що 

ступінь сорбції 
90

Sr ґрунтами з лужного середовища досягає 60 – 100 %. Для пояснення причин знач-

ного зростання концентрацій 
90

Sr у пробах підземних вод та розбіжностей фактичних спостережень із 

літературними даними нами була виконана оцінка міграційних форм 
90

Sr за допомогою термодинамі-

чного моделювання результатів визначення хімічного складу проб підземних вод.  

 
Матеріали та методи 

 

З’ясування міграційних форм 
90

Sr проводилося за допомогою програм SOFA_CH та 

«Geochemist's Workbench Student Edition 12.0». Для підтвердження та розуміння міграційних процесів 

також проводилося моделювання міграційних форм кальцію як аналога стабільного та радіоактивно-

го стронцію. 

Сильнолужне середовище в підземних водах формувалося по спостережних свердловинах, що 

розташовані нижче за потоком підземних вод від об’єкта «Укриття». По всіх цих свердловинах ряди 

спостережень, у ході яких формувалося сильнолужне середовище, умовно можна розділити на три 

періоди: I - значення рН в інтервалі 7,5 – 8,5; II - значення рН в інтервалі 8,5 – 9,5; III – значення рН в 

інтервалі 9,5 – 12,5. 

Характер розподілу значень рН та об’ємної активності 
90

Sr за даними [2] наведено на рис. 1 та 

в табл. 1. Як видно з рисунка та таблиці, при рН ґрунтових вод, характерних для підперіодів I-1, I-2, I-

3 періоду I, середні значення концентрації 
90

Sr знаходяться в інтервалі 8 – 11 Бк/л. При підвищенні 

рН до 8,5 - 9,5 (період II) середні значення об'ємних активностей 
90

Sr знаходяться в інтервалі 3 - 5 

Бк/л. Причини зниження концентрацій 
90

Sr полягають у тому, що при рН 8,3 - 8,5 частина гідрокар-

бонат-іонів переходить у карбонат-іони, які у свою чергу утворюють з іоном кальцію та іонами стро-

нцію нерозчинні сполуки, що можуть випадати з розчину ґрунтових вод в осад. Проте при рН вище в 

основному 9,5 (період III) різко зростають середні значення об’ємних активностей 
90

Sr до 114 Бк/л, 

при максимальних - 160 - 360 Бк/л. Аналогічні закономірності розподілу концентрацій 
90

Sr залежно 

від величині рН простежені й по свердловинах 4-Г, 4-1н, 4-4н, 1-1А, 9-2А, 1-2А (рис. 2). По ряду све-

рдловин (1-4А, 8-1А, 1-3А та 9-3А) сильнолужне середовище в підземних водах у теперішній час 

тільки почало формуватися. 
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Рис. 1. Динаміка величини рН та об'ємної активності 
90

Sr у пробах ґрунтових вод зі свердловини 2-Г. 

(Угорі номери періодів та підперіодів і середні значення рН для кожного виділеного підперіоду.) 
 

 
Таблиця 1. Значення рН та об'ємної активності 

90
Sr у пробах із свердловин 2-Г для періодів,  

що виділені на рис. 1, станом на 23.04.2018 р. 
 

Дата 
Період, 

підперіод 

Коефіцієнт 

кореляції 
90

Sr/pH 

pH 
90

Sr 

від до мін макс середнє мін макс середнє 

10.06.1997 05.09.2000 I-1 -0,15 7 8,6 7,9 3 22 9 

05.09.2000 10.04.2001 II-1 0,31 8,3 9,4 8,8 2 5 3 

04.05.2001 03.10.2001 I-2 0,20 7,24 8,4 7,8 5 12 8 

24.10.2001 05.05.2003 II-2 -0,15 7,3 9,3 8,6 1 10 5 

03.06.2003 03.06.2004 I-3 0,35 7,74 8,3 8,1 7 32 11 

06.07.2004 01.11.2004 I-II П 0,19 7,6 9,3 8,5 4 18 13 

01.12.2004 05.07.2005 II-3 0,78 8,6 9,7 9,1 1 7 5 

04.08.2005 04.04.2006 II-4 0,34 9,4 9,7 9,6 2 7 4 

16.05.2006 14.07.2010 II-III П -0,13 7,3 10,3 8,9 1 8 4 

01.02.2011 23.04.2018 III 0,55 7,7 11,6 10,4 14 360 114 

10.06.1997 23.04.2018 I-III 0,58 7 11,6 8,7 1 360 27 
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Рис. 2. Динаміка величини рН та об'ємної активності 

90
Sr у пробах ґрунтових вод із свердловини 1-2А. 

(Угорі номери періодів і середні значення рН для кожного виділеного періоду.) 

 

Результати 
 

За даними термодинамічного моделювання результатів визначення хімічного складу проб із 

свердловини 1-2А [6] за допомогою програми SOFA_CH частка міграційної форми 
90

Sr в комплексній 

сполуці з карбонатами в періоді ІІІ зростає до 14 % по відношенню до періоду II, де це значення дорі-

внювало 3 % (рис. 3).  

 
Рис. 3. Розподіл міграційних форм 

90
Sr залежно від періодів спостережень за даними  

термодинамічного моделювання результатів хімічного складу проб із свердловини 1-2А  

(програма SOFA_CH). 
 

Відповідно частка міграційної форми 
90

Sr у вигляді вільного іона зменшується в періоді III до 

83 %. Для моделювання приймалася сума концентрацій стабільного та радіоактивного стронцію. 

Аналогічні результати отримані при моделюванні за допомогою програми «Geochemist's Work-

bench Student Edition 12.0» (рис. 4).  
Для пояснення механізмів формування сильнолужного середовища в підземних водах нами 

було проведено обчислювальний експеримент. За допомогою програми «Geochemist's Workbench 

Student Edition 12.0» до реального результату визначення хімічного складу у пробі води із свердлови-

ни 1-2А, що відповідала періоду спостережень I, додавали СаОН
+
, з тим щоб у результаті підбору 
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значення pH підвищилося із 7,33 (період I) до 9,4 (період II). Таким чином, було виконано імітацію 

надходження у водоносний горизонт води, що контактувала з бетоном та збагачена іонами Са
2+

 та 

ОН
-
,
 
і моделювання механізму «переходу» від періоду спостережень I до періоду II (табл. 2). При 

цьому зростання концентрації карбонату стронцію відбулося в 133 рази за рахунок переходу гідрока-

рбонат-іона в карбонат-іон. Як відомо, цей процес починає суттєво проявлятися при рН середовища 

більше 8,3.  

 
Рис. 4. Розподіл міграційних форм 

90
Sr залежно від періодів спостережень за даними 

термодинамічного моделювання результатів хімічного складу проб із свердловини 1-2А. 

 

Таблиця 2. Результати обчислювального експерименту з додаванням СаОН
+
  

у пробу води із свердловини 1-2А для змін рН із 7,33 (період I) до 9,4 (період II) 
 

Період CaOH
+
, мг/л SrOH

+
, мг/л SrCO3, мг/л pH 

I  4 0,0000011 0,0018 7,33 

II 30 0,0001779 0,24 9,4 

Співвідношення 

концентрацій, II/I 
7,5 161,7 133,3  

 

Аналогічні розрахунки було виконано для моделювання механізму переходу в період III реа-

льного хімічного складу проб води із свердловини 1-2А, що відносилася до періоду спостережень II 

(табл. 3).  
 

Таблиця 3. Результати обчислювального експерименту з додаванням СаОН
+
 

у пробу води із свердловини 1-2А для змін рН з 9,2 (період II) до 11,3 (період III) 
 

Період CaOH
+
, мг/л SrOH

+
, мг/л SrCO3, мг/л pH 

II 11,5 0,000104 0,2553 9,3 

III 190 0,005968 0,6698 11,3 

Співвідношення 

концентрацій, III/II 16,5 57,2 2,6  

 

Таким чином, результати моделювання підтверджують  можливість зміни рН середовища пі-

дземних вод із нейтрального до сильнолужного за рахунок надходження з водою продуктів вилугову-

вання бетону Са
2+  

та ОН
-
 без додаткового надходження карбонатів та гідрокарбонатів. 

 

Обговорення результатів 
 

За даними вивчення розподілу і форм знаходження радіонуклідів у воді із свердловини 4-Г за 

допомогою ультрафільтрації, що опубліковані в [7 - 9] та узагальнені в роботі [6], при настанні періо-

ду III частка розчинної форми 
90

Sr зростає з 53 - 54 до 91 - 98 % від загальної об'ємної активності 
90

Sr 
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у пробі (рис. 5 ). При цьому частка активності 
90

Sr в колоїдній формі знаходження для періоду II ста-

новить 9,5 %, а для періоду III знижується до 0,6 - 0,7 %.  

Зниження частки 
90

Sr у грубодис-

персній формі з 38 – 41 % (період II) до 1 – 

8 % (період III) свідчить про процеси десо-

рбції радіостронцію із грубодисперсних 

частинок ґрунтів у сильнолужному середо-

вищі. Такі ж дані отримано при вивченні 

фазового розподілу 
90

Sr у пробах із сверд-

ловини 2-Г.  

Результати термодинамічного моде-

лювання щодо підвищення частки мігра-

ційної  форми  
90

Sr  в  комплексній  сполуці 

з карбонатами  в  періоді  ІІІ  до 14 – 16 % 

не пояснюють механізмів значного підви-

щення концентрації 
90

Sr в сильнолужному 

середовищі. Як відомо, сполуки стронцію 

та кальцію з карбонатами - стронціаніт 

(SrCO3) та кальцит (CаCO3) - слаборозчинні 

у воді та при утворенні в розчині при певних умовах випадають в осад унаслідок незначного добутку 

розчинності даних речовин.  При цьому неможливо представити, що зростання з 3 - 5 до 14 - 16 % 

частки 
90

Sr у вигляді нейтральної слаборозчинної комплексної сполуки (SrCO3) може призвести до 

збільшення об’ємної активності даного радіонукліда в 200 – 500 разів (див. рис. 2). Однак результати 

моделювання зміни величини рН підтверджують можливість формування в підземних водах сильно-

лужного середовища за рахунок надходження інфільтраційної води, що контактувала з бетоном спо-

руд та комунікацій і збагачена продуктами вилуговування бетону Са
2+  

та ОН
-
. При цьому концентра-

ція стронцію при «переході» з періоду II в період III у вигляді SrOH
+  збільшується в 57 разів. Можли-

во, основним чинником процесу десорбції, а значить і запобігання сорбції радіостронцію ґрунтами в 

період спостережень III, є висока концентрація в розчині гідроксиду ОН
-
. Вірогідно, підвищена міг-

раційна здатність радіостронцію відбувається у вигляді комплексної сполуки SrOH
+.  

 

Висновки 
 

1. За даними вивчення розподілу і форм знаходження радіонуклідів у підземних водах, одним 

із чинників формування високих концентрацій 
90

Sr у сильнолужному середовищі є десорбція 
90

Sr із 

грубодисперсних частинок грунтів і колоїдів.  

2. Сильнолужне середовище в підземних водах може формуватися за рахунок надходження 

інфільтраційної води, що контактувала з бетоном споруд та комунікацій і збагачена продуктами ви-

луговування бетону Са
2+  

та ОН
-
. 

3. Вірогідно, основним чинником процесу десорбції, а значить і запобігання сорбції радіо-

стронцію ґрунтами, є висока концентрація в розчині гідроксиду ОН
- 
.  

4. За даними термодинамічного моделювання, концентрація стронцію при «переході» з періо-

ду II в період III у вигляді SrOH
+  збільшується в 57 разів. Таким чином, можливо, що підвищена водна 

міграція радіостронцію відбувається у вигляді комплексної сполуки SrOH
+.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
90

Sr В СИЛЬНОЩЕЛОЧНЫХ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ  
 

Повышение в 200 - 500 раз миграционной способности  
90

Sr  в подземных водах происходит в сильно-

щелочной среде при рН > 9,5 в восстановительной или переходной обстановке. Определение миграционных 

форм 
90

Sr в сильнощелочной среде с помощью термодинамического моделирования показывает рост до 12 – 

16 % доли  
90

Sr в виде нейтральной молекулы SrCO3. При этом доля  
90

Sr в виде свободного иона уменьшается с 

95 - 97 %, что характерно для нейтральной или слабощелочной среды, до 81 – 84 %. С помощью термодинами-

ческого моделирования в статье анализируется возможность роста в 500 раз концентраций 
90

Sr в пробах под-

земных вод из наблюдательных скважин за счет роста доли его миграционной формы в виде SrCO3 в сильноще-

лочной среде. 

Ключевые слова: промплощадка ЧАЭС, подземные воды, сильнощелочная среда, рН > 9,5,  повышенная 

миграция 
90

Sr, термодинамическое моделирование. 
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POSSIBILITY OF USING THERMODYNAMIC MODELING OF FORMATION  

OF HIGH CONCENTRATIONS OF 
90

Sr IN HIGHLY ALKALINE UNDERGROUND WATERS  
 

Increase in the 200 - 500 times the migratory ability of 
90

Sr in underground waters occurs in a highly alkaline 

environment at pH > 9.5 in a reducing or transitional environment. The nature of the spatial distribution of the increase 

in 
90

Sr suggests that this process is triggered not by the leakage of block water, but by changes in the aquatic environ-

ment. Determination of 
90

Sr migration forms in a highly alkaline environment using thermodynamic modeling shows an 

increase of 12 to 16 % of the fraction 
90

Sr in the form of a neutral SrCO3 molecule. At the same time, the proportion of 
90

Sr in the form of free ion decreases from 95 – 97 %, which is typical for a neutral or slightly alkaline, to 81 – 84 %. In 

the article with the help of thermodynamic modeling, the possibility of increasing the concentration of
  90

Sr in 500 times 

in underground water samples from observation wells is analyzed view of the growth of the fraction of its migration 

form in the form of SrCO3 in a highly alkaline environment. The possibility of increasing the groundwater pH > 9.5 in 

the process of inflow into the aquifer of infiltration water, which was in contact with concrete or communications 

enriched with products of leaching of concrete (Са
2+

 and ОН
-
), is shown with the help of thermodynamic simulations. 

Concentration of strontium in the composition of complex compound SrOH
+ 

increases 57 times. There was an assump-

tion that the main factor of desorption process is high concentration of hydroxide OH
-
. This process prevents sorption of 

radioactive strontium by soils in the highly alkaline environment. Increased migratory ability is caused by complex 

compound SrOH
+
. 

Keywords: ChNPP industrial site,  underground waters,  strong-limestone environment,  pH > 9.5,  increased 

migration 
90

Sr, thermodynamic modeling, SrOH
+
. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ HVRC VRDOSE PLANNER  

ДЛЯ ОЦІНКИ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ 

У РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ 
 

Представлено результати тривимірного моделювання умов роботи персоналу в радіаційно-небезпечних 

умовах об’єкта «Укриття», виконаного за допомогою програмного комплексу HVRC VRdose Planner. Оцінено 

дозові навантаження на персонал при здійсненні робіт із демонтажу металевої ферми підсилення на покрівлі 

об’єкта «Укриття». Отримані дані моделювання показали добру збіжність із даними, що були отримані при 

розробці робочого проекту демонтажу цієї конструкції.  

Ключові слова: HVRC VRDose Planner, 3D моделювання, металева ферма. 
 

Вступ 
 

Об’єкт «Укриття» є радіаційно-небезпечним об’єктом на якому здійснюється великий об’єм 

робіт із перетворення його на надійну, екологічно безпечну систему. Проміжним етапом в убезпечен-

ні довкілля від негативного впливу об’єкта «Укриття» є спорудження нового захисного укриття – 

нового безпечного конфайнмента (НБК). Час існування НБК розраховано на 100 років. За цей період 

необхідно демонтувати конструкції об’єкта «Укриття», що можуть обвалитися [1], а також провести 

вилучення найбільш небезпечних скупчень, що містять ядерне паливо [2]. Відповідно до проектних 

критеріїв [3] необхідно провести демонтаж 18 нестабільних будівельних конструкцій об’єкта «Укрит-

тя» впродовж періоду раннього демонтажу, що має закінчитися до 2023 р., та 10 конструкцій відкла-

деного демонтажу до 2027 р. 

Демонтування нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» є складним технологічним проце-

сом, що передбачає перебування персоналу як у небезпечних радіаційних умовах, так і в умовах, де 

доступ до зон виконання робіт (ЗВР) ускладнений. Крім того, покрівлі об’єкта «Укриття» є похили-

ми, що ускладнює не тільки пересування персоналу, а й ускладнює доступ до місць виконання опера-

цій (різання, стропування тощо). Усе це несе великі ризики ушкоджень та травм працівників, що ви-

магає посиленої уваги до забезпечення заходів безпеки. З огляду на це, проектування робіт із демон-

тажу має враховувати всі негативні чинники та базуватися на оптимальних проектних рішеннях. 

Сьогодні існує ефективний інструмент оцінки доз опромінення людини - HVRC VRdose 

Planner (далі – програмний комплекс), розроблений Інститутом енергетичних технологій (Норвегія). 

Він дає змогу інтерпретувати радіологічну інформацію на основі тривимірних моделей радіаційно-

небезпечних об’єктів, де планується здійснюватися діяльність людини. Програмний комплекс дозво-

ляє створювати віртуальні моделі кожного робітника та відтворити детальний технологічний процес 

демонтажу конструкцій за участю людини. При цьому створюється візуальне зображення поведінки 

персоналу на всіх етапах проведення робіт. Програмний комплекс створений для планування та здій-

снення робіт у складних радіаційних умовах, дозволяє провести оптимізацію радіологічного захисту 

[http://www2.hrp.no/vr/vrdose/readme.txt] та вибрати найбезпечніші сценарії виконання операцій. 

У 2015 р., за ініціативи ДСП ЧАЕС, було розроблено проект демонтажу однієї з конструкцій, 

що входить до переліку «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття». Інсти-

тутом проблем безпеки АЕС НАН України (ІПБ АЕС) було виконано розробку звіту з аналізу безпеки 

(ЗАБ) [4], в якому виконано аналіз радіаційних умов у ЗВР, запропоновано технології проведення демон-

тажних робіт металевої ферми (включаючи способи фрагментації конструкцій, доставки персоналу в ЗВР 

та ін.) та обчислено дози опромінення персоналу, який буде залучено до робіт із демонтажу. Правильність 

проведених розрахунків підтверджено результатами експертизи проекту, які виконані державними регу-

люючими органами. 

Отже, верифікація результатів, що отримані при проектуванні демонтажу ферми за допомогою 

програмного комплексу, є нагодою для оцінки придатності застосування для інших проектних робіт, 

що будуть виконуватися як у рамках робіт із перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
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систему, так і в проектах виведення енергоблоків ЧАЕС з експлуатації. Основною метою моделюван-

ня було: 

провести адаптацію тривимірних моделей конструкцій об’єкта «Укриття», які були розробле-

ні в ІПБ АЕС для програмного комплексу; 

візуалізувати дані потужностей ефективної дози (ПЕД), що сформувалися на покрівлі об’єкта 

«Укриття» та на поверхнях металевої ферми підсилення при проведенні обстежень. Оволодіти техні-

кою створення тривимірних радіаційних полів; 

розробити віртуальні сценарії виконання всього комплексу робіт із демонтажу металевої фер-

ми підсилення та провести обчислення накопиченої дози кожного з віртуальних учасників роботи; 

порівняти дані щодо опромінення персоналу, використані при розробці ЗАБ «Реконструкція 

об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС у частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі», з 

даними, отриманими за допомогою програмного комплексу. 

 

Методи досліджень 
 

Програмний комплекс дає змогу інтерпретувати радіологічну інформацію на основі тривимі-

рних моделей радіаційно-небезпечних об’єктів, на яких планується робота людини. Дане програмне 

забезпечення у своєму коді має математичний апарат, який здатен розраховувати накопичені дози 

персоналу в режимі реального часу.  

Формування карти радіаційного забруднення можливе за допомогою самої програми, в інтер-

фейсі якої є база даних із вибором типу джерела та можливості задання фізичних параметрів (актив-

ність, густина, маса тощо). Також є можливість формувати радіаційну обстановку використовуючи 

точні дані вимірювань на об’єктах – режим «Dose Map».  

У базі даних програми є віртуальні образи персоналу та присутня можливість оснащати пер-

сонал різними типами приладів, що унаочнює робочий процес, моделювати рух персоналу по заданих 

маршрутах.  

Програмний комплекс передбачає можливість імпортувати 3D моделі будь-яких об’єктів і 

будь-якої складності.  

Точність розрахунків програмного комплексу була неодноразово перевірена на реальних 

об’єктах. Так, у 2008 р. за допомогою програмного комплексу було оцінено можливість вивантажен-

ня відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) у бухті Андрєєва [6]. В інших [7, 8] також наводиться 

використання даного програмного комплексу для моделювання накопичення доз опромінення персо-

налом.  

Результати проведених розрахунків 
 

Для виконання моделювання процесу демонтажу металевої ферми підсилення південної пок-

рівлі використовувалася 3-вимірна модель покрівлі, на якій будуть проводитися роботи.  
 

Конструкція металевої ферми підсилення південної покрівлі 
 

Південна покрівля об’єкта «Укриття» є складним технічним елементом, яка утворена з плос-

ких щитів та щитів-ключок. Причиною демонтажу цих елементів стали результати аналізу [5], де 

встановлено, що ймовірність відмови щитів-ключок при екстремальному вітровому навантаженні 

була надзвичайно високою і неприйнятною. Тому у 2006 р. була виконана стабілізація південної пок-

рівлі (стабілізаційний захід № 8) шляхом об’єднання плоских щитів і щитів-ключок в єдину констру-

ктивну систему за допомогою металевої ферми.  

Положення металоконструкцій ферми підсилення збіглося з місцем розташування трубопро-

водів МСПП південної зони та трапів шляхів доступу до її вхідних форсунок. У зв'язку з цим для 

переходу через металоконструкції ферми до трапів шляхів доступу МСПП (між осями 49 - 50 та 40 - 

41) були закріплені спеціальні містки. 
 

Моделювання радіаційних умов у зоні демонтажу металевої ферми 
 

Для оцінки доз опромінення персоналу під час виконання радіаційно-небезпечних робіт спів-

робітниками ІПБ АЕС було розроблено документ – ЗАБ 301503.201.006-ЗАБ/ІПБ АЕС НАНУ [4]. У 

ньому описується весь процес демонтажу, включаючи розробку маршрутів руху персоналу на всіх 

етапах виконання робіт, і оцінено час, протягом якого всі роботи по демонтажу будуть виконуватися. 
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Програмний комплекс дозволяє візуалізувати весь сценарій демонтажу кожного фрагмента 

металевої ферми. Але якщо у випадку [4] для розрахунку величини опромінення персоналу викорис-

товувалися консервативні величини потужності дози, то у програмному комплексі є можливість ви-

користовувати реальні значення ПЕД на південній покрівлі об’єкта «Укриття». 

Для описання радіаційних умов використовувалися вихідні дані, що відповідають розрахова-

ним значенням виміряних величин ПЕД у місцях виконання робіт. Дослідження південної покрівлі 

проводилося у 2000 р., а величини доз опромінення за допомогою коефіцієнтів перераховувалися 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Загальний вигляд моделі для проведення моделювання демонтажу південної покрівлі. 

 

Наступним етапом є моделювання поводження персоналу в ЗВР відповідно до сценаріїв 

виконання радіаційно-небезпечних робіт. У програмному комплексі вже реалізована можливість 

використовувати віртуальні образи персоналу за допомогою спеціальної бази даних та забезпечувати 

їх певним обладнанням (гайковими ключами, іструментами для різання, щітками тощо).  

Для моделювання руху персоналу в ЗВР (рис. 2) необхідна траєкторія руху персоналу під час 

виконання радіаційно-небезпечних робіт, а також час на виконання цих робіт. Маючи вихідні дані, 

можливо розрахувати накопичену дозу, яку отримає кожен член бригади або група людей під час 

проведення робіт. Крім чисельного значення накопиченої дози, програмний комплекс дає можливість 

отримати карту дозового навантаження за весь час роботи (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 2. Віртуальні образи персоналу, який буде виконувати процес механічної 

різки металу за допомогою «болгарок». 
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Рис. 3. Зразок карти радіаційного навантаження для члена бригади  

під час виконання радіаційно-небезпечних робіт. 

 

Проведення моделювання процесу демонтажу фрагмента металевої ферми Ф1 

 

Фрагмент ферми Ф1 є першим етапом демонтажу металевої ферми підсилення південної пок-
рівлі об’єкта «Укриття» (див. рис. 3). Згідно з [4] після проведення всіх підготовчих робіт, таких як 
прокладання кабелів з розетками, монтаж світильників, вантаження контейнерів із конструкціями та 
матеріалами тощо, будуть проводитися безпосередньо самі роботи в умовах високого радіаційного 
навантаження. Для демонтажу ферми Ф1 на південній покрівлі будуть виконуватися такі роботи: 

закриття гнучких трубопроводів мобільної системи пилопридушення (МСПП); 

проведення маркування фарбою кронштейнів С1 – С4; 

зрізання за допомогою механічної різки кріплень ходових містків до щитів покрівлі об’єкта 

«Укриття»; 

стропування вузлів С1 – С4; 

розрізання кронштейнів С1 – С4 ручним апаратом повітряно-плазмового різання. 

 

Проведення маркування фарбою кронштейнів С1 – С4 

 

Згідно з [4] на виконання цього процесу потрібно 0,3 год на маркування фарбою ланок північ-

них ходових трапів (ПнХТ) та 0,2 год на маркування південних ходових трапів (ПдХТ). 

Розрахунок часу на виконання маркування ПдХТ. На маркування 6 ланок – С1, С2, С5, С6, С9, 

С10 – витрачається 12 хв. Тоді на одну ланку витрачається 2 хв, або 120 с. Якщо врахувати, що 20 % 

часу персонал витрачає на шлях до кожної ланки, тобто 24 с, то сумарний час, який необхідний одній 

людині для нанесення фарби на один кронштейн, становитиме 96 с, або 1 хв 36 с. 

Оскільки групі,  яка  буде  наносити  фарбу  на  ПнХТ  потрібно  0,3 год  на  фарбування  семи 

кронштейнів – С3, С4, С7, С8, С11, С12, С13, то для нанесення фарби на один кронштейн потрібно 

18/7 = 2,57 хв, або 155 с. Оскільки верхня група виконує нанесення фарби за 96 с, а 24 с витрачає на 

шлях до наступної ланки, то сумарний час, який витрачає група, щоб перейти від місця виходу до 

місця виконання роботи, 155 – 120 = 35 с. Тобто час, який необхідний кожному з персоналу для по-

долання відстані між ПдХТ та ПнХТ, становить по 17,5 с на кожну із сторін. Після подолання цього 

шляху час, який витрачає персонал на роботу та подолання шляху до наступного кронштейна, такий 

самий, що й у першої групи. 

Оскільки ширина ферми 10 м, для подолання цієї відстані один член бригади витрачає 17,5 с. 

Для консервативного врахування всіх перепон, які можуть бути на шляху кожного з членів персона-

лу, середня швидкість, якою буде пересуватися персонал під час виконання всіх видів робіт, буде 

0,75 м/с. 

Після виконання індивідуальних робіт кожен із персоналу має повернутися до захисної кабі-

ни, що знаходиться біля осі 49, що забезпечує фізичний захист від випромінювання. Вважається, що в 

захисній кабіні вплив радіації на персонал буде мінімальним. 
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Для випадку Ф1 нанесення фарби виконується для чотирьох кронштейнів, чотирма особами, 

кожна з яких нанесе маркування на один кронштейн. Час перебування в ЗВР для кожного різний – 

відповідно і величина опромінення буде відрізнятися. Людина, яка буде розташовуватися якнайдалі 

від місця виходу і в умовах найгіршої радіаційної обстановки, матиме найбільшу шкоду. Загальний 

вигляд процесу нанесення маркування фарби на кронштейни фрагмента ферми Ф1 наведено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. 3Д модель процесу нанесення маркування фарбою кронштейнів фрагмента ферми Ф1. 
 

Результати моделювання для кожного з робітників наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Дози опромінення при нанесенні маркування фарбою на фрагмент Ф1 

 

Місце нанесення Час виконання роботи, с Накопичена доза, мЗв 

С1 122 0,24 

С2 102 0,25 

С3 150 0,578 

С4 152 0,74 
 

Як видно з результатів моделювання, то практично всі робітники мали схожий із попередніми 

розрахунками час виконання робіт. Єдиний робітник С2 виконав всю роботу на 18 с швидше. Це, 

насамперед, пов’язано з подоланням найкоротшого шляху до зони виконання робіт.  

 

Аналіз результатів моделювання 
 

Після моделювання всіх ланок процесу демонтажу фрагмента ферми Ф1, використовуючи [4], 

є можливість перевірити відповідність величин доз опромінення персоналу.  

Варто зазначити, що використовуючи дані розрахунків з таблиці 3.28 [4], в якості порівняль-

них параметрів використовуються такі величини: 

Nлан – кількість робітників в одній ланці; 

tp – час, який необхідний одній ланці на виконання роботи; 

E0 – сумарна індивідуальна ефективна доза опромінення персоналу; 

tp – час, який витрачено на виконання роботи під час моделювання; 

E0, мЗв – сумарна індивідуальна ефективна доза опромінення персоналу. 

Аналіз відповідності змодельованих значень порівнювався з [4] і наведений у табл. 2. 
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Таблиця 2. Порівняльний аналіз відповідності значень доз опромінення 
 

Вид роботи (пункт ЗАБ) NЛАН tp [4], с E0 [4], мЗв 
tp  

модель, с 

E0  

модель, 

мЗв 

1. Закриття гнучких трубопроводів МСПП, 

верхнього поясу (2.12). Точка 1 
2 690 4,83 690 

2,53 

1,85 

2. Закриття гнучких трубопроводів МСПП, 

верхнього поясу (2.12). Точка 2 
2 690 4,83 690 

2,85 

2,58 

3. Закриття гнучких трубопроводів МСПП, 

верхнього поясу (2.13). Точка 3 
2 648 4,94 648 

3,8 

3,55 

4. Закриття гнучких трубопроводів МСПП, 

нижнього поясу (2.13). Точка 4 
2 648 4,94 648 

4,48 

3,78 

5. Проведення маркування фарбою крон-

штейна С1 (2.10) 
1 120 0,4 122 0,24 

6. Проведення маркування фарбою крон-

штейна С2 (2.10) 
1 120 0,4 102 0,25 

7. Проведення маркування фарбою крон-

штейна С3 (2.9) 
1 155 0,494 150 0,578 

8. Проведення маркування фарбою крон-

штейна С4 (2.9) 
1 155 0,494 152 0,74 

9. Зрізання кріплень ходових містків верх-

нього поясу ферми (2.7) 
2 

720 

(кожний) 

4,92  

(кожний) 

680 1,62 

670 1,5 

10. Зрізання кріплень ходових містків ниж-

нього поясу ферми (2.8) 
1 823 4,18 706 2,72 

11. Стропування вузла С1 (2.14-2) 2 720 1,85 
678 1,26 

682 1,42 

12. Стропування вузла С2 (2.14-4) 2 720 2,16 
685 1,74 

716 1,78 

13. Стропування вузла С3 (2.14-1) 2 720 4,81 
683 3,9 

693 3,43 

14. Стропування вузла С4 (2.14-3) 2 720 4,36 
692 2,9 

696 2,67 

15. Розрізання кронштейнів С1 (2.18-1) 2 1080 2,36 
1045 2,18 

1044 1,93 

16. Розрізання кронштейнів С2 (2.18-2) 2 1080 2,84 
1047 2,28 

1049 2,83 

17. Розрізання кронштейнів С3 (2.20-1) 2 1080 4,14 
1045 6 

1049 5,3 

18. Розрізання кронштейнів С4 (2.20-2) 2 1080 4,14 
1054 4,4 

1053 3,9 
 

Варто додати, що для останніх трьох пунктів виконання робіт порівняння результатів моде-

лювання розділено на 2 значення – це результати для кожного члена бригади, який працює в парі, 

тобто дози опромінення двох осіб. 
 

Результати моделювання 
 

Результати моделювання для пунктів 5, 6 не перевищують значення розрахованих у [4] вели-

чин.  

Що стосується місць маркування С3, С4, то при нанесенні маркування на кожному з місць пе-

рсонал отримає дозу опромінення більшу, ніж та, що прийнята в [4].  

Результати моделювання показують, що для пункту 2.9 нанесення маркування для кронштей-

нів С3, С4 – спостерігається перевищення розрахованої в [4] дози опромінення. Це, насамперед, 

пов’язано з недостатнім визначення максимальної потужності дози. Згідно з [4], величина ПЕД, взята 

при розрахунку, 18 мЗв. Під час моделювання спостерігалися ділянки, на яких ПЕД досягала значень 

21 мЗв. Такі відхилення від проектних значень можуть призводити до того, що бригада персоналу 

може отримати не очікувано вищі дози опромінення.  

Для кронштейна С4 спостерігається перевищення отриманої дози на 33 % порівняно з [4].  
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Подібний ефект спостерігається при остаточному відділенні (розрізанні) кронштейнів С3 та 

С4. Персонал під час виконання цих робіт знаходиться у вищому радіаційному навантаженні порів-

няно з прийнятим у [4]. 

Використовуючи детальну карту радіаційного забруднення, вдалося отримати більш точну 

оцінку доз опромінення персоналу, який виконує радіаційно-небезпечні роботи. Отримані значення 

для деяких процесів роботи перевищили величини доз опромінення, прораховані за допомогою кон-

цептуального методу. Маючи детальніше уявлення про радіаційний стан на майданчику виконання 

робіт, є можливість збільшити рівень захисту персоналу та зменшувати час перебування в умовах 

високих радіаційних полів.  

Результати моделювання для пунктів 9 і 10 дають цілком задовільні результати при моделю-

ванні цього процесу. Ні один із робітників не отримав дозу опромінення, вище розрахованої.  

Результати моделювання: 

для пунктів 11 - 14 для всіх місць стропування мають задовільні показники. Ні один із робіт-

ників не отримав дозу опромінення понад норми; 

для пунктів 15 і 16 для кронштейнів С1 та С2 мають задовільні показники, для місця різки С2 

другий робітник майже добрав розрахований в [4] показник дози опромінення – 2,84 мЗв; 

для пунктів 17 і 18 для кронштейнів С3 та С4 спостерігається суттєве перевищення значень 

доз опромінення. Для місця С3 – перший робітник отримає майже на 30 % дози більше, ніж розрахо-

вано. Єдине значення, що лежить нижче прорахованих в [4], – це доза опромінення для місця С4 дру-

гим робітником 3,9 мЗв, при дозволеній 4,14 мЗв. 
 

Висновки 
 

1. Уперше проведено тривимірне моделювання радіаційно-небезпечних умов на покрівлях 
об’єкта «Укриття» для роботи персоналу, який буде задіяний у роботах із демонтажу нестабільних 
конструкцій. 

2. За допомогою програмного комплексу створено цифрові моделі кожного з працівників, 
який буде брати участь у демонтажних роботах, та проведено віртуальне моделювання виконання 
основних етапів та операцій із демонтажу металевої ферми. Моделювання проведено на основі роз-
роблених детальних сценаріїв операцій з обґрунтуванням витрат часу на виконання операції. 

3. За допомогою програмного комплексу проведено розрахунки доз опромінення персоналу 

при виконанні основних операцій із демонтажу металевої ферми та порівняння з ЗАБ. Дані, отримані 

у програмному комплексі, добре корелюються з даними проекту. Для операцій, що за радіаційними 

умовами подібні, рівні опромінення також однакові. Однак програмний комплекс дає змогу більш 

точно моделювати дози опромінення у просторі й саме тому для певних операцій рівні опромінення 

на 20 – 30 % вищі від проектних. Це пояснюється більш точними оцінками радіаційних умов порів-

няно з розрахунками, виконаними консервативними методами. При використанні реальних радіацій-

них умов ПЕД на місці виконання робіт є не постійною величиною, а динамічною, таким чином су-

марна накопичена за весь час роботи доза опромінення вираховується з більшою точністю. Маючи 

детальніше уявлення про радіаційний стан на майданчику виконання робіт, є можливість збільшити 

рівень захисту персоналу та зменшувати час перебування в умовах високих радіаційних полів. 

4. Програмний комплекс є зручним та наочним засобом для проведення як розрахунків оціне-

них доз опромінення в радіаційно-небезпечних умовах, так і уможливлює швидке та наочне моделю-

вання альтернативних варіантів виконання робіт, тобто дає змогу проводити оптимізацію процесу 

виконання робіт та поведінки персоналу в радіаційно-небезпечних умовах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HVRC VRDOSE PLANNER ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Представлены результаты трехмерного моделирования условий работы персонала в радиационно-

опасных условиях объекта «Укрытие», выполненного с помощью программного комплекса HVRC VRdose 

Planner. Оценены дозовые нагрузки на персонал при выполнении работ по демонтажу металлической фермы на 

кровле объекта «Укрытие». Полученные данные моделирования показали хорошую сходимость с данными, 

которые были получены при разработке рабочего проекта демонтажа этой конструкции. 

Ключевые слова: HVRC VRDose Planner, 3D моделирование, металлическая ферма. 
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RESULTS OF THE USE OF THE HVRC VRDOSE PLANNER FOR ASSESSING EXPOSURE DOSES  

OF PERSONNEL WHEN PERFORMING WORK IN RADIATION HAZARDOUS CONDITIONS 
 

The results of 3D modeling of personnel’s working conditions in radiation hazardous conditions of the "Ukryt-

tya" object performed with the HVRC VRdose Planner software. Dose loads were assessed for personnel during the 

dismantling of the metal frame on the roof of the "Ukryttya" object. The obtained modeling data showed good conver-

gence with the data that was obtained during the development of a working design for the dismantling of this construc-

tion. These simulations are very well correlated to the results of the safety analysis report. For operations with similar 

radiation conditions, radiation levels are also the same. However, the HVRC VRdose Planner software allows for more 

accurate modelling of radiation doses in space, and for this reason, for certain operations, exposure levels are 20 – 30 % 

higher than the design levels. This is explained by more precise estimates of radiation conditions compared to calcula-

tions performed by conservative methods. With a more detailed understanding of the radiation situation at the work site, 

it is possible to increase the level of personnel protection and reduce the time spent in high radiation fields. The values 

of radiation doses, which are calculated not by the conservative, but by the actual method, may be used for further activ-

ity on the "Ukryttya" object. 

Keywords: HVRC VRDose Planner, 3D modelling, metal farm.  
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  Вітаємо видатного вченого - заступника  

  директора з наукової роботи Інституту проблем 

безпеки атомних електростанцій НАН України, 

кандидата фізико-математичних наук 

Щербіна Володимира Миколайовича із 75-річчям! 

 

 
ЩЕРБІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 
Володимир Миколайович Щербін наро-

дився 11 липня 1943 р. Вищу освіту здобув у Ки-

ївському державному університеті ім. Т. Г. Шев-

ченка, який закінчив у 1965 р. за спеціальністю 

“Фізика атомного ядра”. Після закінчення універ-

ситету працював в Інституті фізики АН УРСР. У 

1970 р. розпочав роботу в Інституті ядерних дос-

ліджень АН УРСР, де працював на посадах інже-

нера, старшого інженера, молодшого наукового 

співробітника. 

У 1977 р. захистив дисертацію та отримав 

науковий ступінь кандидата фізико-математич-

них наук по спеціальності  «Фізика атомного ядра 
  
та елементарних частинок». Подальша наукова діяльність молодого вченого була пов’язана із конс-

трукторськими розробками, які В. М. Щербін виконував у Спеціальному конструкторсько-техно-

логічному бюро Інституту ядерних досліджень АН УРСР, де, починаючи з 1979 р., працював на поса-

дах завідувача сектора, головного конструктора проекту, завідувача відділу. Найбільш видатними 

здобутками В. М. Щербіна на той час були розробки багатоцільового комплексу «Экспресс» (на базі 

перезарядного прискорювача «Каскад») та установки «Контроль» для визначення вмісту важких ме-

талів у пробах об’єктів навколишнього середовища.  

З ім’ям Володимира Миколайовича Щербіна пов’язані героїчні сторінки історії перших міся-

ців ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зважаючи на значний досвід конструкторсь-

ких розробок, Володимиру Миколайовичу було довірено керівництво роботами по створенню першої 

штатної системи контролю ядерної безпеки об’єкта «Укриття» – інформаційно-діагностичного ком-

плексу «Шатер». У 1987 р. Володимир Миколайович був призначений на відповідальну посаду за-

ступника начальника штабу АН УРСР у м. Чорнобиль. 

З 1993 р. по теперішній час В. М. Щербін працює на посаді заступника директора з наукової 

роботи Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України (до 2004 р. - 

Міжгалузевий науково-технічний центр «Укриття»). Основними напрямками діяльності В. М. Щер-

біна на цій посаді є організація і керівництво науковим супроводом робіт із перетворення об’єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також у 

вдосконаленні систем контролю стану об’єкта «Укриття» та обґрунтуванні комплексу заходів з під-

вищення рівня його ядерної та радіаційної безпеки, розробці та впровадженню технологій безпечного 

поводження з радіоактивними відходами.  

Під науковим керівництвом В. М. Щербіна були проведені найбільш відповідальні та небез-

печні дослідження стану паливовмісних матеріалів, які є основним джерелом ядерно-радіаційної не-

безпеки об’єкта «Укриття». Також він здійснював організацію наукових робіт з вивчення неконтро-

льованих процесів міграції радіоактивних речовин за межі локалізуючої споруди. Результати цих до-

сліджень послужили основою для визначення основних стратегічних напрямків діяльності та завдань 

по перетворенню об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. В. М. Щербін також брав без-

посередню участь у розробці найважливіших документів «Стратегія стабілізації стану об’єкта «Ук-

риття»» (1997 р.), «Стратегія перетворення об’єкта «Укриття»» (1997 р.) і «Концепція поводження з 

радіоактивними відходами на об’єкті «Укриття»» (1999 р.), які визначили напрямки діяльності з мі-

німізації наслідків аварії на багато десятиліть вперед.  
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Володимир Миколайович Щербін є одним з активних розробників, організаторів та учасни-

ків реалізації «Плану здійснення заходів» (SIP) - пакета міжнародних проектів з перетворення об’єкта 

«Укриття» в безпечну систему. У рамках проектів SIP, починаючи з 1998 р., В. М. Щербін безпосере-

дньо здійснював наукове керівництво роботами з аналізу безпеки багатьох найважливіших проектів - 

стабілізації опор балок Б1 і Б2, розробці стратегії нового безпечного конфайнмента (НБК), техніко-

економічного обґрунтування НБК, проекту нової вентиляційної труби, а також реалізації невідклад-

них стабілізаційних заходів для конструкцій, важливих для безпеки об’єкта «Укриття».  

При цьому Володимир Миколайович не тільки здійснював керівництво, а й безпосередньо 

виконував аналіз результатів досліджень радіаційної обстановки в зонах виконання робіт по стабілі-

зації будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» та спорудження НБК. Брав участь у розробці оригі-

нальних методик й установок для проведення досліджень у реальних умовах об’єкта «Укриття», на 

які були отримані два патенти на винахід. У процесі розробки Робочого проекту стабілізаційних за-

ходів під його керівництвом і при безпосередній участі був підготовлений пакет ліцензійних докуме-

нтів. Крім того, за його участі були сформульовані конкретні рекомендації з оптимізації радіаційного 

захисту при реалізації майбутніх проектів на об’єкті «Укриття». 

Володимир Миколайович Щербін є автором понад  220 наукових  публікацій, що включають 

9 монографій, має чотири патенти та 12 авторських свідоцтв на винаходи. Він є членом науково-

технічної ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, ученої ради ІПБ АЕС 

НАН України, представником організації – наукового керівника в науково-технічній раді ДСП ЧАЕС, 

членом редакційної ради низки періодичних наукових видань. Протягом 20 років, за безпосередньої 

участі В. М. Щербіна, виходить науково-технічний збірник «Проблеми безпеки атомних електроста-

нцій і Чорнобиля» (до 2004 р. - «Проблеми Чорнобиля»), де ним було рецензовано понад 1 тис. нау-

кових статей із результатами унікальних досліджень у галузях ядерної, радіаційної та екологічної 

безпеки АЕС і радіоекології..  

Багаторічна праця ювіляра відзначена багатьма державними нагородами та відомчими від-

знаками, серед яких медаль «За трудовую доблесть» (1986 р.), Почесна грамота Верховної ради Укра-

їни (2006 р.), орден «За заслуги» ІІІ ст. (2011 р.), звання «Кращий винахідник Національної академії 

наук України» (1994 р.).  

В. М. Щербін є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2015 р.), має 

Почесну грамоту Президії НАН України (2016 р.) і громадську відзнаку – орден «Герой Чорнобиля» 

(2016 р.), а також відзнаку «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України» ДП НАЕК 

«Енергоатом» (2017 р.).  

Щиро вітаючи Володимира Миколайовича Щербіна з ювілеєм, бажаємо йому гарного здо-

ров’я та активного довголіття! Хай Ваш величезний досвід та притаманний Вам у роботі добрий 

гумор сприяють новим науковим досягненням нашого інституту! 

 

Колектив ІПБ АЕС НАН України 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 
 

До збірника приймаються не опубліковані раніше статті, що відповідають його профілю і мають 

наукове та практичне значення. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредагова-

ні, перевірені та підписані авторами. 

Стаття подається в одному примірнику українською, російською або англійською мовою одночас-

но з електронною версією статті у форматі Microsoft Word одним файлом.  
 

Формат електронної версії статті 
 

Формат паперу - А4. Поля: верхнє - 2,0 см, нижнє - 2,5 см, праве - 1,0 см, ліве - 3,0 см. Шрифт - 

Times New Roman, інтервал між рядками - полуторний, абзацний відступ - 1,25 см.  

Рисунки та фотографії (не більше шести) повинні мати чітке (чорно-біле) зображення й вставлені 

в текст статті. Надписи на рисунках та фотографіях слід по можливості замінити літерними позначками, а 

криві позначити цифрами, які пояснюються в підписах до рисунків. Бажана ширина рисунків та фотогра-

фій - 85 мм (розташування в обтікання) або 170 мм. Усі фізичні величини слід подавати в одиницях систе-

ми СІ, а всі надписи та назви одиниць на рисунках та в таблицях слід подавати основною мовою статті. Не 

бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи таблиці. Розмір шрифту над-

писів на рисунках і підписів до них, а також і таблиць - 10 пт. Рисунки, фотографії й таблиці повинні мати 

номер і назву (і відповідні посилання в тексті). Скорочення слів (крім загальноприйнятих) у тексті, табли-

цях та на рисунках не допускаються.  

Для запису формул слід використовувати редактор формул. Написання - звичайне, розташування - 

центроване; номер формули - справа в круглих дужках. 

Повний обсяг статті (через полуторний інтервал при поданні до редакції) не повинен перевищува-

ти 10 - 12 сторінок. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а 

також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ “Висновки”, 

якщо він є, не повинні дублювати один одного. 
 

Розташування матеріалу статті 
 

Індекс УДК: розмір шрифту - 10 пт, написання - звичайне, розташування - зліва. 

Автори (ініціали, прізвища): розмір шрифту - 11 пт,  написання - жирне,  розташування - центро-

ване. 

Назва організації та її поштова адреса: розмір шрифту - 10 пт, написання - курсивне, розташу-

вання - центроване. 

Назва статті: розмір шрифту - 11 пт, написання - великими літерами, жирне, розташування - 

центроване. У кінці заголовків крапка не ставиться. Заголовки відділяються від тексту зверху та знизу од-

ним пустим рядком. 

Анотація з ключовими словами (не більше п'яти) подається мовою основного тексту статті до 

1000 знаків: розмір шрифту - 10 пт, написання - звичайне, розташування - по ширині. 

Текст статті: розмір шрифту - 11 пт, написання - звичайне, розташування - по ширині. Слова по-

винні розділятися тільки одним пропуском. Текст набирається з використанням тільки знака м’якого пе-

реносу (знак переносу в поєднанні з клавішею Ctrl). Між значенням величини та одиницею її виміру ста-

виться жорсткий пропуск (Ctrl + Shift + пропуск). 

Назва підзаголовку першого рівня: розмір шрифту - 11 пт, написання - жирне, розташування - 

центроване. 

Назва підзаголовку другого рівня: розмір шрифту - 10 пт, написання - жирне, розташування - 

центроване.  

Список використаної літератури (повторити даний список у латинському алфавіті): розмір 

шрифту - 10 пт, написання - звичайне, розташування - по ширині. При оформленні бібліографічних поси-

лань слід дотримуватися «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання», що вступив у дію 01.07.2016 р. Посилання на літературні джерела подавати у квадратних ду-

жках у вигляді порядкової цифри. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно зазначити 

їхній клас (МПК) та повну дату опублікування. 

У кінці статті подаються анотації (з ключовими словами) іншими двома мовами (укр./рос., англ.), 

розмір шрифту - 10 пт, написання - звичайне, розташування - по ширині. Обсяг анотації англійською мо-

вою повинен містити мінімум 1800 знаків (із пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті, іні-

ціали та прізвища всіх авторів, а також не більше п'яти ключових слів), тобто в анотації наводиться стисле 

повторення структури статті, що включає вступ, мету, задачі, методи, результати, висновок. 
 

На окремому аркуші подаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), учений сту-

пінь,  звання,  посада,  повна назва установи,  її поштова адреса,  контактний телефон,  факс та e-mail.  
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